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Kankurinpuiston nimi liittyy villatehtaaseen, joka aikanaan oli Hyvinkään merkittävin 
työnantaja.  Kaupungin ydinkeskustassa sijaitseva puisto rajautuu villatehtaan miljööseen, joka 
viime vuosikymmenen kuluessa on muuttunut teknologian ja kulttuurin keskukseksi. Entinen 
villatehtaan takapiha on kaavoitettu kerrostaloalueeksi, jonka keskelle Kankurinpuisto on jäänyt 
vihreäksi keitaaksi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puiston suunnittelun keskeisiä aiheita ovat olleet Kankurinlampi, punatiilinen villatehtaan miljöö 
ja hyvinkääläisyys. Altaasta muotoiltiin koristelammikko, joka muodostaa riittävän aidon 
ympäristön myös pysyvälle kalakannalle. Villatehtaan punatiilen väriä, jota esiintyy myös 
ympäröivissä uusissa rakennuksissa, on puistossa käytetty kalusteiden ja valaisinten värinä.  
 
 
  Hyvinkääläisyyttä on tuotu esille käyttämällä 

kierrätettyjä materiaaleja, kuten villatehtaan 
aidan pylväitä ja keskustan vanhoilta kaduilta 
poistettuja reunakiviä. Tärkeä osa puistoa on 
harjupuutarha, jossa esitellään harjulle 
rakennetun kaupungin omaa 
luonnonkasvillisuutta sekä myös 
puutarhamaisempaa kuivan paikan 
kasvillisuutta.  

 
Suunnittelun lähtökohtia 
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Mäntykankaalla vesiaiheet ovat harvassa ja niin ollen Kankurinlampi on erittäin tärkeä osa 
puistokokonaisuutta. Lampi on viimeinen niistä kolmesta pohjavesialtaasta, jotka tehdas oli 
kaivattanut prosessiveden ottoa varten. Osa lammista täytettiin rakennusmaaksi. 
Kankurinlampi saa vetensä hyvätuottoisista lähteistä, ja veden vaihtuvuus on noin 300 
kuutiometriä vuorokaudessa. Lampea kiertää pitkä laituri, jolta voi tarkkailla kalojen ja 
lintuperheiden elämää.  
 
.  
  

Veden merkitys 
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Puiston istutustöiden jälkeen sattuneet hyvin kuivat kesät ovat laittaneet pelkkään hietaan 
istutetut kasvit koetteelle. Todellisiksi kuivan paikan lajeiksi ovat osoittautuneet muun muassa 
grönlanninhanhikki, hietaneilikka ja syyskohokki.  
 
  

Harjupuutarhassa esitellään harjulle 
rakennetun kaupungin omaa 
luonnonkasvillisuutta sekä myös 
puutarhamaisempaa kuivan paikan 
kasvillisuutta. Erityisesti harjupuutarha 
on muodostunut ylläpidolle haasteeksi.  
  

Harjupuutarha 
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Puiston kasvivalikoima on kaiken kaikkiaan runsas, 
noin 150 erilaista kasvilajia tai lajiketta. Erityisesti 
kukkivia puita, pensaita ja perennoja on käytetty 
paljon.  
  

Kasvivalikoima 
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Punaisella asfaltilla pinnoitetun 
pääkäytävän nopasta ladotut 
pyöreät lepotasanteet tuovat 
muistuman villatehtaan koneissa 
pyörivästä kankaasta. 

  Rakenteet 
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Kankurinpuiston puistosuunnitelma 
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Kankurinpuiston kasvillisuuskartta 
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