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suunnitelmasta
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Hyvinkään kaavoitus on pyytänyt Keski-Uudenmaan maakuntamuseon 
lausuntoa Sveitsin-Härkävehmaan alueen eteläosan osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo tarkastelee 
kaavahanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päät-
tänyt antaa seuraavan lausunnon.

Suunnittelualue koskee Sveitsin–Härkävehmaan alueen eteläosan ra-
kennuskortteleita 764, 768, 769, 773 ja 774 sekä niihin liittyviä lähia-
lueita. 

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on antanut lausunnon alueen 
osayleiskaavaehdotuksesta (23.1.2018). Osayleiskaavaehdotusta ei 
ole vielä hyväksytty. Asemakaavamuutoksen tulee olla hyväksytyn 
osayleiskaavan mukainen. Asemakaavatyössä on keskeistä vaikutus-
ten arviointi, jonka välityksellä käy havainnollisesti ilmi mm. muutosten 
vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön ja rakennuskulttuurin. 
Asemakaavamuutoksen yhteydessä tehdään alueen rakennuksista ra-
kennushistoriaselvitykset.  Härkävehmaan koulun kulttuurihistoriallisten 
ja rakennustaiteellisten arvojen säilyminen, jotka on todettu myös osay-
leiskaavaehdotuksessa, on uhattuna. Lähtöaineistossa tulee myös kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaan Härkävehmaan koulun osalta esittää 
vaihtoehtoisia suunnitelmia, joissa on tutkittu koulurakennuksen säily-
mistä kokonaisuudessaan tai joiltakin osin. Asemakaavamuutosta tulisi 
maakuntamuseon näkökulmasta lähtökohtaisesti viedä siihen suun-
taan, että se tukisi Härkävehmaan koulun säilymistä.

Sveitsin alueen asuntorakentamisen ideakilpailun (2017) voittajaksi va-
littiin ehdotus ”Terve metsä, terve vuori”, arkkitehdit Anttila & Rusanen 
Oy. Härkävehmaan koulun osittainen säilyttäminen on ollut suunnitte-
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lun yhtenä vaihtoehtona, mutta kuten selostuksessa todetaan, sitä pi-
dettiin kokonaissuunnitelman näkökulmasta toissijaisena. Maakunta-
museo pitää valitettavana, ettei suunnittelun lähtökohdaksi otettu teh-
dyn kuntoarvionkin (Peruskuntoarvio 26.7.2017, BigMan) mukaan suh-
teellisen hyväkuntoisen koulun säilymistä edistävää uudissuunnittelua.

Uuden asemakaavan sallimien rakennuskorkeuksien tulee olla maa-
kunnallisesti arvokkaaseen maisemaan sovitettuja eivätkä korkeudet 
saisi nousta puiden latvusten yläpuolelle. Myös osallisten mielipiteissä 
tämä on tuotu esiin, huomioimalla miten korkea ja tiivis asuntorakenta-
minen merkittävästi muuttaisi puiston ilmettä ja korkeat kerrostalot hei-
kentäisivät maisema-arvoja. Arvokkaan harjualueen alkuperäisen luon-
teen säilyttämiseksi rakentamispaikat on valittava siten, että ne sopivat 
mahdollisimman hyvin ympäristöönsä ja aiheuttavat mahdollisimman 
vähän häiriötä maisemassa. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo ko-
rostaa, että suunnittelun lähtökohtana tulee olla rakentamisen sovitta-
minen mäntyvaltaiseen viherympäristöön väljästi ja maastonmuotoja 
noudattaen, siten että rakentamisalueille leimallista olisi edelleenkin 
metsäluonto. Lisäksi vihervyöhykkeen tulee reunustaa Aleksis Kiven 
katua, jotta kaupunkikuvallinen ja maisemallinen jatkuvuus turvattaisiin 
muutoin merkittävällä tavalla muuttuvalla alueella. 

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta muuta huomautettavaa.
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