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Kaavoituskatsaus 2018 - Hyvinkään kaupunki

Kaavoituksella kasvua
Tämä Hyvinkään kaupungin kaavoituskatsaus
2019 perustuu kaupunginhallituksen alkuvuonna
hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuosille 20192021, joka on sovitettu yhteen samanaikaisesti laaditun maankäytön 10 vuoden toteuttamisohjelman
kanssa. Katsauksessa kerrotaan kaikista Hyvinkäällä vireillä olevista, vuoden aikana vireille tulevista kaava-asioista ja tiedossa olevista lähiaikoina
ajankohtaisista kaavoitustarpeista sekä kaavoitusprosessista, kaavoituksen tavoitteista ja painopistealueista.
Hyvinkään kaupungin 1.1.2019 voimaan tulleen
hallintosäännön muutoksen mukaan kaavoituskatsauksen yhteydessä voidaan myös päättää kaupungin hankkeeseen liittyvän asemakaavan laatimisesta.
Kaupungin kaavoitusyksikkö on osa kaupungin
Elinvoiman palvelualuetta konsernipalvelut ja –hallinnon toimialalla. Kaavoitusyksikkö toteuttaa omalta osaltaan Hyvinkään pelikirjan strategisia linjauksia, ja useat pelikirjan kärkihankkeista liittyvät joko
suoraan tai välillisesti maankäyttöön ja kaavoitukseen. Pelikirjan kärkihankkeisiin liittyvät mm. Hangonsillan asemakaavoitus, Sveitsin-Härkävehmaan
kaavoitus sekä Kehittyvä kaupunkikeskusta.
Kaavoitus on myös yksi onnistuneen asuntopolitiikan toteuttamisvälineistä. Hyvinkään asumisen
linjausten 2019-2027 painopisteiksi on nostettu Hyvinkään kasvun edistäminen ja uusien asukkaiden

houkutteleminen sekä ikääntyvän väestön asumisen edistäminen ja tukeminen. Asemakaavoituksen
painopiste onkin tänä vuonna keskusta-alueen täydennysrakentamisessa ja asuntotarjonnan monipuolistamisessa. Lisäksi edistetään elinkeinohankkeita mm. Veikkarissa Hämeenlinnantien vieressä
ja Hähkäsuon alueella Pohjoisen kehätien vieressä.
Pääradan varressa edistetään Koritsoonin ja Uudenmaankadun välisen alueen maankäyttöä mahdollisimman monipuolisena keskustatoimintojen
alueena liikenne- ja liityntäpysäköintiratkaisuineen
radan länsipuolen vaihtoehtoisten yleissuunnitelmien laatimisella. Työ käynnistyi vuonna 2018 osana
Kehittyvä Kaupunkikeskusta – kärkihanketta. Yleissuunnitelmien laatimisen pohjaksi Hyvinkää osallistuu kansainväliseen nuorten suunnittelijoiden Europan E15- kilpailuun, joka on käynnissä 2018-2020.
Hangonsillan seuraavan asuinalueen asemakaavatyön valmistelu aloitetaan, ja Urakansuun alueen asemakaavoitus käynnistetään vuonna 2019.
Sveitsi-Härkävehmaan alueen asemakaavojen
tarkistaminen jatkuu, tavoitteena on asemakaavamuutoksen hyväksymiskäsittely vuoden 2019 lopulla. Lisäksi käynnissä on useita kaavahankkeita eri
puolilla Hyvinkäätä ja mm. Metsäkaltevassa edistetään edelleen sen keskustan tehostamista.
Uudisrakentamisen painopiste on kuluvana vuonna
ollut Hangonsillan alueen kerrostalojen rakentumisessa. Kaikki Hangonsillan aloituskortteleiden ker-

rostalotontit on luovutettu rakentajille vuosien 20172018 aikana. Uuden lukio-monitoimitalo Kipinän
rakentaminen käynnistyi alkuvuonna 2019 asemakaavamuutoksen tultua voimaan. Myös Metsäkaltevaan on käynnistymässä uusia kerrostalohankkeita
ja alueelle on valmistumassa alakoulu.
Kaavoituksen vaikuttavuuden vuoksi tärkeä osa
kaavoitusta on osallistuminen ja vuorovaikutus.
Kaavoitus on syksystä 2018 alkaen järjestänyt kirjastolla yleisölle avoimia vapaamuotoisia kaavailtoja noin kerran kuussa. Osallistujia on ollut runsaasti
keskustelemassa ajankohtaisista kaavahankkeista
ja muista maankäyttöön liittyvistä teemoista.
Viime vuonna käynnistyi myös kaupungin tietopalveluiden vuorovaikutteinen 3D-palvelu. Selainpohjaisessa 3D-kaupunkimallissa kaikki keskustan
kehittämisestä kiinnostuneet tahot voivat vuorovaikutteisesti tuottaa ja tarkastella kaupunkikeskustan
tulevaisuudenkuvaa kolmiulotteisesti. Kaupunkimallissa julkaistaan myös keskustan täydennysrakennushankkeiden kaavoja havainnollistavat aineistot.
3D-kaupunkimalli ja sen Facebook-kanava on tarkoitettu vapaamuotoiselle keskustelulle, ideoinnille
ja kommentoinnille. Käynnissä oleviin kaavahankkeisiin 3D-palveluun tulleet ns. epäviralliset kommentit kootaan ja käsitellään kunkin kaavan yhteydessä kaavaprosessin edetessä, vaikka virallinen
kaavojen ja yleissuunnitelmien palautteenantokanava on jatkossakin Hyvinkään kaupungin kirjaamo.
Kaavoituskatsaus 2019

5

2

Kaavoitusprosessi

Hyvinkään kaupungin kirjasto
omenapuukujan suunnalta

6

Kaavoituskatsaus 2019

2 - Kaavoitusprosessi

Kaavoituskatsaus 2018 - Hyvinkään kaupunki

2.1 Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä

Uudenmaan liitto laatii
ja hyväksyy

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään
kuuluvat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.
Valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat kaavojen laadintaa. Valtioneuvosto hyväksyi uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 14.12.2017 ja ne tulivat voimaan 1.4.2018.

Maakuntakaava

Hyvinkään alueella maakuntakaavoituksesta vastaa Uudenmaan liitto. Yleis- ja asemakaavoista päättää Hyvinkään kaupunki.
Kuntien kaavoitusta Uudellamaalla ohjaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus.
Muutoksenhakuviranomaisena yleis- ja asemakaava-asioissa on Helsingin hallintooikeus.

Kunta laatii ja hyväksyy

Yleiskaava

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen suuntaviivat
ja periaatteet. Maakuntakaava on ohjeena yksityiskohtaisempia kaavoja laadittaessa.
Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueilla, mutta on
ohjeena yleiskaavaa muutettaessa ja alueita muutoinkin suunniteltaessa.
Maakuntakaavassa konkretisoidaan valtakunnalliset maankäyttötavoitteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tärkeitä alueita.

Asemakaava

Maakuntakaava ohjaa kunnallista kaavoitustyötä ja osoittaa yhdyskuntarakenteen
periaatteet maakunnan tasolla. Uudellamaalla maakuntakaavoituksesta vastaa
maankunnan liitto eli Uudenmaan liitto.

Kaavoituskatsaus 2019
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Kaavoitusprosessin eteneminen ja vaikutusmahdollisuudet:

Osallistumis- ja
arviontisuunnitelma, OAS

Mahdollisuus antaa palautetta

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnos

Mahdollisuus esittää mielipide

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus

Mahdollisuus jättää
kirjallinen muistutus

Hyväksyminen

Päätöksestä voi tehdä
kirjallisen valituksen

Voimaantulo

Kuulutus

Aloitusvaihe
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Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin
yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä ja liikenneverkkoa. Yleiskaavan
tavoitteena on eheä ja toimiva yhdyskuntarakenne. Yleiskaava ohjaa
lisäksi alueen kehitystä ja asemakaavoitusta. Siinä varataan alueita
mm. asumisen, työpaikkojen, liikenteen, luonnonsuojelun ja virkistyksen
tarpeisiin. Yleiskaava esitetään kartalla, ja siihen kuuluvat lisäksi
kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus. Yleiskaavan
laadintaa ohjaa maakuntakaava. Yleiskaava taas vastaavasti ohjaa
yksityiskohtaisempien asemakaavojen laadintaa.

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaava, jolla ohjataan rakentamista
ja käyttötarkoitusta kaupunginosan ja yksittäisten tonttien tarkkuudella.
Kaavassa ohjataan asumisen, virkistysalueiden, katujen ja työpaikkaalueiden sijoittumista, rakennusten kokoa sekä sijaintia tontilla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on yleiskaavan ohjaustavoitteen ja
tarkkuuden edellyttämässä määrin otettava huomioon:

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, että:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja
ekologinen kestävyys
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen
ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta
kestävällä tavalla
mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön
kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
ympäristöhaittojen vähentäminen
rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

•
•
•
•

•

luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja
viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle
saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle
rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee
vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää
kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on
riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita
ei aiheuteta kenellekään sellaista perusteetonta elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä,
joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioonottaen
ei aseteta maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai haittaa, joka
kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää
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Uudenmaan maakuntakaava
Uudenmaan maakuntakaava muodostuu kokonaismaakuntakaavana laaditusta Uudenmaan maakuntakaavasta (2006) sekä sitä
teemoittain täydentäneistä ja korvanneista 1. (2010), 2. (2014), 3.
ja 4. vaihemaakuntakaavasta. Vuoden 2017 lopulla voimaan tulleessa 4. vaihemaakuntakaavassa oli Hyvinkään osalta tärkeää
Palopuron uuden asemanseudun sijoittaminen pääradan varteen.
Aiemmat kaavat korvaavan kokonaismaakuntakaavan Uusimaa
2050 laadinta on käynnissä. Se koostuu yleispiirteisestä pitkän
aikavälin strategisesta rakennekaavasta sekä Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan seuduille laadittavista vaihemaakuntakaavoista. Hyvinkään kaupunginhallitus on antanut rakennekaavasta ja luonnoksesta (Helsingin seutu; pääkaupunkiseutu
ja KUUMA-kunnat) lausunnot vuonna 2018 ja kaavaehdotuksesta toukokuussa 2019. kts. https://www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/valmistelussa_uusimaakaava_2050/kaavaehdotus.

Helsingin seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma
Helsingin seudun 14 kuntaa, Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä (HSL) ja valtio ovat solmineet maankäyttöä, liikennettä ja asumista koskevan aiesopimuksen, jonka mukaan Helsingin seudulle on laadittava yhteinen maankäyttösuunnitelma.
Suunnitelmassa sovitetaan yhteen seudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet ja
ratkaisut. Suunnitelma laaditaan tiiviissä yhteistyössä seudun
kuntien, HSL:n, MAL (maankäyttö, asuminen, liikenne) -neuvottelukunnan ja Helsingin seudun yhteistyökokouksen kanssa.
Yhtä aikaa maankäyttösuunnitelman (MASU 2050) kanssa laadittiin seutua koskeva asuntostrategia (ASTRA 2025) ja liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015). Hyvinkää osallistui suunnitelmien
laadintaan erityisesti KUUMA-yhteistyön kautta. Maankäyttösuunnitelma, liikennejärjestelmäsuunnitelma ja asuntostrategia
hyväksyttiin Helsingin seudun yhteistyökokouksessa (HSYK)
12.3.2015 ja KUUMA-johtokunnassa 16.4.2015. Hyvinkään kaupunginvaltuusto hyväksyi asiakirjat omalta osaltaan 15.6.2015.
Kaavoituksen kannalta merkittävin KUUMA-yhteistyö tapahtuu
KUUMAn maankäyttöä, asumista ja liikennettä käsittelevän MALryhmän puitteissa. Kaavoituksella on edustajat sekä kaavoitusjaostossa että asumisjaostossa. Vuonna 2017 valmistunut KUUMA-asuminen 2040-selvitys tuotti tietoa tulevaisuuden asumisen
trendeistä ja niihin vaikuttavista tekijöistä KUUMA-seudulla.

10

Kaavoituskatsaus 2019

2 - Kaavoitusprosessi

Kaavoituskatsaus 2018 - Hyvinkään kaupunki

2.2 Vuorovaikutus
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) velvoittaa kaupungin vuosittain laatimaan kaavoituskatsauksen
kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Hyvinkäällä katsaukseen on koottu kaikki kaava-asiat.
Tarkoituksena on antaa mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Kaavoituskatsaus kuvaa laatimisajankohdan tilannetta, eivätkä kaikki
vuoden aikana mahdollisesti syntyvät kaavoitustarpeet ole tiedossa tätä katsausta laadittaessa. Kaavahankkeiden vireilletulosta tiedotetaan erikseen
kuuluttamalla.
Maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa osallisten
vaikutusmahdollisuuksia
kaavoitusprosessissa.
Kaavoituksen alkuvaiheessa laaditaan tarpeen mukaan päivittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS), jossa kerrotaan osallistumis- ja vuorovaiku-

tusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista, kaavan lähtötilanteesta, laatimisvaiheista ja
laadittavista selvityksistä sekä kaavan hyväksymismenettelystä.
Kaavoitusta johtaa kaupunginhallitus. Kaupunginhallituksen maankäytön ohjausvälineinä ovat sekä
yleis- että asemakaavat.
Kaavoitukseen voidaan vaikuttaa monessa
vaiheessa:
1) Kaavoituksen aloitusvaiheessa (vireilletulovaiheessa) laadittavasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) voi antaa palautetta mm. siinä
esitettyjen kaavan tavoitteiden, lähtötietojen, selvitysten riittävyyden ja vaikutusten arvioinnin osalta.
2) Valmisteluvaiheessa voi kertoa mielipiteitä suullisesti tai kirjallisesti kaavaluonnoksesta ja muusta
valmisteluvaiheen aineistosta.
2

Tilastotietoa (03.05.2019)
Hyvinkään asukasluku (ennakkotieto)

46 650

Asemakaavoitetun alueen pinta-ala
Uusia asemakaavoja vireillä
joista Hangonsillan alueella
joista Metsäkaltevan alueella

3286 ha
346 ha
20 ha
78 ha

					
Luovutettuja omakotitontteja
Valmistuneita asuntoja			

2018
29
276

4) Kaavat hyväksytään joko kaupunginvaltuustossa tai -hallituksessa. Kaupunginhallitus päättää
asemakaavojen hyväksymisestä silloin, kun kyseessä ovat vaikutukseltaan muut kuin merkittävät
asemakaavat. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa
valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeuteen.
Parhaiten kaavaratkaisuihin voi vaikuttaa vireilletulo- tai valmisteluvaiheessa. Kaavan laatija on kaavan valmistelun aikana vuorovaikutuksessa niiden
tahojen kanssa, joita kaavoitus koskee. Osallisille
tiedotetaan kuuluttamalla, kirjeitse tai muulla sopivalla tavalla mahdollisuudesta tutustua kaavaluonnokseen ja muuhun valmisteluaineistoon. Lisäksi
paikallinen lehdistö seuraa merkittäviä kaavoitushankkeita ja kertoo niiden etenemisestä.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaehdotukset ovat vaikutustensa mukaan julkisesti nähtävillä 14 tai 30 päivää. Nähtävilläolosta ja kaavojen
voimaantulosta tiedotetaan Aamupostissa ja kaupungin internetsivuilla.

Hyvinkään pinta-ala on 337 km , josta maapinta-alaa on 323 km . Oikeusvaikutteinen
yleiskaava on voimassa koko kaupungissa.
2

3) Ehdotusvaiheessa kaavasta voi jättää kirjallisen
muistutuksen. Muistutus tulee jättää kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana.

Kaava-aineistot, osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, valmisteluvaiheen kaavaluonnokset ja kaavaehdotukset löytyvät kaavoituksen sivuilta, osoitteesta www.hyvinkaa.fi/kaavoitus.
2017
21
365

2016
36
288

		

Aineistoon ja hankkeisiin voi tutustua myös karttapalvelussa, osoitteessa http://kartta.hyvinkaa.
fi/ sekä 3D-kaupunkimallissa https://hyvinkaa3d.
appspot.com.
Kaavoituskatsaus 2019
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kuva Matti Vassinen

12

Kaavoituskatsaus 2019

3 - Kaavoituksen tavoitteet

Kaavoituskatsaus 2018 - Hyvinkään kaupunki

3.3 Asemakaavojen ajantasaisuus

3.1 Lähtökohdat ja kehitysnäkymät
Kaupunginvaltuusto on 11.9.2017 tarkistanut Hyvinkään uuden väestösuunnitteen vuosille 2017-2040
ja päättänyt, että maankäytön ja kaupunkirakenteen suunnittelun mitoitusperusteena käytetään nopean kasvun vaihtoehtoa, jonka mukaan Hyvinkään
asukasmäärä kasvaa keskimäärin 0,9 % vuodessa.
Hyvinkään väestömäärä vuonna 2040 on nopean
kasvun vaihtoehdossa lähes 57 200.
Kaavoitus on kaupungin keskeisiä strategisen kehityksen ohjausvälineitä. Hyvinkään Pelikirjan mukaisesti Hyvinkää kasvaa ja kehittyy osana metropolialuetta. Visiona on kasvava, vetovoimainen,
viihtyisä ja turvallinen Pohjois-Uudenmaan keskus,
jolla on vahva ja tunnistettava identiteetti. Hyvinkää
on kasvava kaupunki, ja tavoitteena on saada Hyvinkäälle lisää asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita.
Pelikirjan seitsemästä kärkihankkeesta kaavoituksella on erityinen rooli Hangonsillan, Hyvinkään
Sveitsin ja kehittyvän kaupunkikeskustan edistämisessä. Myös kaupungin ja monimuotoisten kylien
suhdetta kehitetään.
Tulevaisuuden Hyvinkäätä rakennetaan turvaamalla asuinalueiden hyvä ilmanlaatu, pohja- ja pintavesien puhtaus sekä luonnon monimuotoisuus. Uutta
rakennettua ympäristöä suunniteltaessa ja rakentamisvaiheessa tehtävät päätökset ja toimenpiteet
tukevat ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.
Näin mahdollistetaan Hyvinkään luonnonvarojen
säilyminen myös tulevien hyvinkääläisten ja Hyvinkäällä vierailevien iloksi.
Yhdyskuntarakenne ja rakennettu ympäristö luovat
edellytykset kaupunkistrategian toteuttamiselle, yri-

tystoiminnalle, palvelujen järjestämismahdollisuuksille ja asumisen laadulle. Kaupunkiympäristön
toimivuus, laatu ja saavutettavuus ovat vetovoimatekijöitä, jotka vaikuttavat muuttoliikkeeseen ja
yritysten sijoittumispäätöksiin. Hyvinkäätä on pitkäjänteisesti kehitetty tiiviinä radanvarsikaupunkina.
Maankäytön suunnittelulla on pyritty huolehtimaan
riittävästä tilasta kaupallisille ja julkisille palveluille
sekä ydinkeskustassa että asuntoalueiden alakeskuksissa.

3.2 Ympäristön parantaminen kaavoja uudistamalla
Kaupunkiympäristön eheyttämisellä pyritään parantamaan kaupunkikuvaa ja lisäämään viihtyisyyttä.
Ydinkeskustassa ja sen läheisyydessä toissijaisessa käytössä olevien alueiden kehittäminen kaavoituksen keinoin asuin- ja liikerakentamiseen antaa
mahdollisuuden toimivampaan ja viihtyisämpään
elinympäristöön. Keskustaajaman osayleiskaavan
yhtenä tavoitteena on parantaa kaupunkirakenteen
eheyttämisedellytyksiä.
Kaavojen uudistamisessa otetaan huomioon Keskustaajaman kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman periaatteet. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hoitosuunnitelman tarkistuksen 17.6.2013 § 68.
Hoitosuunnitelman tarkoituksena on ensisijaisesti
palvella kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen
apuvälineenä. Siinä kerrotaan Hyvinkään rakennetun kulttuuriympäristön kehityksestä ja ominaispiirteistä. Hoitosuunnitelmassa on esitetty noin sata
kohdetta tai aluetta sekä niitä koskevia hoitoehdotuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslain 60 § mukaan kunnan
on seurattava asemakaavojen ajanmukaisuutta ja
tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin asemakaavojen uudistamiseksi. Kaupunki kaavoittaa pääosin
omistamaansa maata ja yksityisten alueiden kaavoitukseen liittyy toteutuksen ohjaus maankäyttösopimuksin.
Keskustan vanhoilla omakotialueilla on paikoin
käyttämätöntä rakennusoikeutta. Useat kohteista kuuluvat kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman
piiriin, jolloin rakentamisen ohjeistuksessa otetaan
huomioon asemakaavan lisäksi hoitosuunnitelman
ehdotukset. Alueilla, joihin kohdistuu rakentamispaineita tai joiden asemakaava on huomattavan
väljä, on syytä varautua asemakaavojen uudistamiseen, mikäli kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma
ei riitä ohjaamaan uudisrakentamista.
Selvästi vanhentunut asemakaava on mm. Riihimäenkadun ja pääradan välissä ns. Koritsoonin
alueella, sekä Hangonsillan ja siihen liittyvillä Kalevankadun ja Koneenkadun alueella. Osassa Hangonsiltaa ei ole voimassaolevaa asemakaavaa.
Kaavoitusprosessi on kuitenkin jo käynnissä ja jatkuu tulevina vuosina.
Osittain vanhentunut Nummenkärjen-Veikkarin yritysalueen asemakaava on enimmäkseen teollisuusja varastoaluetta. Keskustaajaman osayleiskaavan
mukaisesti alueen asemakaavoja muutetaan pääosin tilaa vaativan kaupan alueiksi.
Laissa on erityismenettely yli 13 vuotta voimassa
olleille ja merkittävältä osalta edelleen toteuttamattomille asemakaavoille, joiden perusteella haetaan
Kaavoituskatsaus 2019
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rakennuslupaa. Lupaa ei tällöin saa myöntää sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on
alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ja hakemus käynnistää erityisen
ajantasaisuuden arviointimenettelyn. Asemakaavan
vanhentuneisuudesta päättää kaupunginhallitus.
Osana Kehittyvä kaupunkikeskusta - kärkihanketta kaavoitusyksikössä tehdään keskustaajaman
kaavojen ajantasaisuuden arviointia ja selvitetään
ajantasaistamisen painopistelualueet. Hankkeet
priorisoidaan vuosittaisessa kaavoitusohjelmassa.

3.4 Asuntotuotantotavoitteet
Hyvinkää osallistuu Helsingin seudun 14 kunnan
maankäytön yhteistyöhön ja on sitoutunut noudattamaan kuntien ja valtion välistä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusta (MAL 2016-2019), jonka tavoitteena on noin 15 000 asunnon vuosittainen
tuotanto, josta Hyvinkään osuus on keskimäärin
360 asuntoa. Uudistuotannosta noin 20% tulisi olla
valtion tukemaa ja kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Asuntotuotannon painopiste on Hangonsillan, Metsäkaltevan ja Tehtaankulman alueilla.
Sopimuksessa on määritelty myös vuosittaiset
asuntokaavoitustavoitteet, joiden mukaan Hyvinkäällä tulisi kaavoittaa vuosittain noin 31 750 kem2
uutta asuntotuotantoa varten. Tavoitteessa huomioidaan kunnan toiminnasta riippumattomat tekijät,
kuten talouden suhdannevaihtelut.
Helsingin seudun yhteistyökokouksen 29.11.2016
hyväksymän MAL 2019-puiteohjelman mukaan
vuonna 2018 on määritelty maankäytön, asumisen
ja liikenteen linjaukset. MAL 2019 - suunnitelman
valmistelua on jatkettu, ja se on tarkoitus hyväksyä
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vuonna 2019. Kaupunginhallitus on antanut lausunnon MAL 2019-suunnitelma- ja arviointiselostusluonnoksesta alkuvuonna 2019.
Väestökehitys, muuttoliike ja asumispreferenssit
vaikuttavat asuntotuotannon tavoitteisiin. Esimerkiksi keskustan läheisten kerrostaloasuntojen kysyntä on hieman nousussa. Tähän vaikuttaa mm.
väestön ikääntyminen, sekä nuoret perheet, jotka
tutkimusten mukaan arvostavat omakotiasumisen
lisäksi entistä enemmän myös keskusta-asumista.
Kaupunkimainen asuminen houkuttelee myös autottomia talouksia sekä esimerkiksi opiskelijoita.
KUUMA-asuminen 2040 -selvityksen mukaan seudun muuttovoitto eriytyy ja asuntotarve siirtyy keskustoihin, asumisen tarpeet muuttuvat ja kuntien
profiloinnissa ja vetovoimatekijöissä on kehittettävää. Selvityksessa suositeltiin maankäytön tehostamista ja laadukkaisiin keskustoihin panostamiseta,
talotyyppi- ja asumismuototarjonnan monipuolistamista ja paikkamarkkinoinnin ja -brändäyksen otta
mista mukaan maankäytön suunnitteluun.

3.4.1 Asumisen linjaukset 2019-2027
Kaavoitus on yksi onnistuneen asuntopolitiikan toteuttamisvälineistä. Kaupunginhallituksen 4.3.2019
§ 47 hyväksymien asumisen linjausten painopisteiksi on nostettu Hyvinkään kasvun edistäminen
ja uusien asukkaiden houkutteleminen sekä ikääntyvän väestön asumisen edistäminen ja tukeminen. Näiden edistämiseksi on linjattu tavoitteita ja
toimenpiteitä, joilla tuetaan, edistetään ja vahvistetaan mahdollisuuksia asukasmäärän ja monipuolisten asumisvaihtoehtojen lisäämiseen Hyvinkäällä. Myös kaavoituksen keinoin voidaan edistää
kysyntää vastaavan monipuolisen tonttivarannon

syntymistä sekä tehokasta täydennysrakentamista
keskusta-alueella sekä kysyntää vastaavien pientalojen syntymistä, jolloin asuntotuotannon määrä
kasvaa. Tiivis yhdyskuntarakenne edesauttaa tasapainoista ja kestävää asuntorakentamista. Huolehtimalla esteettömyydestä ja lisäämällä yksikerroksisten rakennusten rakentumista edistetään myös
ikääntyvälle väestölle tarjottavaa asuntotarjontaa.

3.4.2 Asuntotonttivaranto
Hyvinkäällä on asemakaavoitettua tonttivarantoa
omakotitaloille yli 9 vuoden ja kerros- ja rivitaloille
n. 7 vuoden tarpeisiin. Valtaosa varannosta on kaupungin omistamalla maalla. Kaupungin omistamaa
rakentamiskelpoista tonttivarantoa on etenkin Metsäkaltevan ja Tehtaankulman alueilla sekä lisäksi
Nummenmäen alueella.
Yhtiömuotoista asuntorakentamista varten on asemakaavoitettuja tontteja n. 1 600 asunnolle. Uusia
yhtiömuotoisia tontteja kaavoitetaan lähivuosina
Metsäkaltevaan ja Hangonsillan alueelle. Maankäyttösopimuksiin perustuvia tontteja yhtiömuotoista rakentamista varten on mm. keskustakortteleiden
ja Kytäjän asemakaavoissa.
Omakotitonttivaranto on n. 450 tonttia, joista suurin
osa sijaitsee kaupungin omistamalla maalla Metsäkaltevassa ja Nummenmäessä. Omakotitonttitarjonnalla pyritään vastaamaan alueelliseen ja seudulliseen kysyntään. Maankäyttösopimuksin laadituissa
asemakaavoissa on omakotitontteja myös Kytäjällä. Kaupunki luovuttaa tontteja lähivuosina Metsäkaltevasta, jonka kehittäminen jatkuu lähivuosina
pääosin asemakaavoja muuttamalla. Nummenmäen asuinalueen toteuttaminen on maankäytön kehittämisohjelmassa osoitettu vuosille 2023-25.
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3.5 Yritystoimintaa palvelevat kaavoitushankkeet

3.6 Keskustan kehittämisen lähtökohdat ja
tavoitteet

3.6.1 Ydinkeskustan kehittämissuunnitelma

Hyvinkään Pelikirjassa yhteistyö yritysten kanssa
on nostettu yhdeksi kaupunkistrategian kärjistä.
Kaupungin elinvoima syntyy työpaikoista, Hyvinkää
haluaa tukea alueen yrittäjyyttä sekä erinomaisia
verkostoitumismahdollisuuksia mm. teknologiasektorilla. Työpaikkojen määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä. Työpaikkaomavaraisuus on yli 95 %.

Hyvinkään Pelikirjan yksi kärkihanke on keskustan
kehittäminen. Viime vuosien monipuolisen kehittämisen näkyvimmät hankkeet ovat olleet Ykköskortteli ja kauppakeskus Willa, jotka valmistuivat
pääosin vuosien 2012 ja 2013 aikana. Ne ovat vahvistaneet ydinkeskustan kaupallista tarjontaa, joka
on helposti saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla.

Kaupungin omistamaa asemakaavoitettua yritystonttivarantoa on tällä hetkellä Sveitsinportaalissa, Antinsaaressa ja Kytäjänkadun varrella sekä
vanhemmilla kaava-alueilla Martinlehdossa ja Hakakalliossa. Sveitsinportaaliin on kaavoitettu tontteja vähittäiskaupan suuryksiköille (ns. tilaa vaativa
kauppa). Hangonsillan alueen suunnittelun myötä
Kalevankadun pohjoispäätä ja Hiiltomon vanhaa teollisuusaluetta kehitetään lähivuosina kaupunkikuvallisesti edustavammaksi tilaa vaativan kaupan ja
yritystoiminnan alueeksi.

Keskustan kehittäminen jatkuu yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa, keskustaajaman osayleiskaavan ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman
tavoitteiden mukaisesti mm. täydennysrakentamisella. Tavoitteena on entistä elävämpi ja paremmin
hyödynnetty julkinen kaupunkitila. Hyvinkään kestävä liikkuminen 2030 -ohjelman mukaisesti panostetaan pyöräily- ja kävelyreitteihin, jotta kaupungin
sisäisten lyhyiden henkilöautomatkojen määrä vähenisi tulevaisuudessa. Tavoitteena on turvalliset ja
kaikille tienkäyttäjille sujuvat keskustan liikennejärjestelyt.

Elinvoiman palvelualueen toimesta ja liiketoimintajohtajan vetämänä vuonna 2017 käynnistyi keskustan kehittämissuunnitelman (”master plan”)
laatiminen. Sitä varten laadittu projektisuunnitelma
hyväksyttiin kaupunginhallituksessa keväällä 2018.
Kärkihankkeen Kehittyvä kaupunkikeskusta tavoitteita ovat mm. elävä ja viihtyisä kaupunkikeskusta,
tärkeä vetovoimatekijä ja Hyvinkään käyntikortti,
houkutteleva investointikohde, monipuolinen työ- ja
asumistarjonta, ja sujuva ja turvallinen liikkuminen.

Sahanmäen teollisuusalueella tehdään tarvittaessa
asemakaavan muutoksia. Liikenteellisesti edullista sijaintia hyödynnetään uusia työpaikka-alueita
suunniteltaessa. VR:n konepajan lakkautus luo
samalla mahdollisuuksia elinkeinopoliittisen kaavoituksen aloitteille, ja alueella on käynnistymässä
esisuunnittelu. Maanhankinnan etenemisen myötä
on tarpeen kaavoittaa uusia alueita mm valtatie 3:n
tuntumaan sekä VT 25:n varrelle keskustaajaman
osayleiskaavan mukaisesti. Metsäkallion yritystonttien, myös asumiseen tukeutuvien, kaavoitus Metsäkaltevassa on vireillä. Kapulan alueella jatkuu
alueen osayleiskaavan mukainen asemakaavoitus
jätteenkäsittelyalueen maankäytön ratkaisemiseksi.

Tulevina vuosina kehittämisen painopiste on keskustan tuntumassa sijaitsevalla Hangonsillan alueella sekä pääradan varrella, rautatieaseman pohjoispuolella sijaitsevalla ns. Koritsoonin alueella.
Sijainniltaan keskeistä, mutta saavutettavuudeltaan
haasteellista aluetta kehitetään samanaikaisesti
muiden keskustan liikennejärjestelmää koskevien
hankkeiden kanssa. Alue on myös potentiaalinen
täydennysrakentamiskohde. Alueelle laadittavan
yleissuunnitelman laatimisen pohjaksi Hyvinkää
osallistuu kansainväliseen nuorten suunnittelijoiden
Europan 15- kilpailuun, joka on käynnissä 20182020.

Kehittämissuunnitelma, visio tulevaisuudesta, laaditaan yhteistyössä alueen toimijoiden, yrittäjien,
asukkaiden ja kolmannen sektorin sekä kaupungin
eri toimialojen kanssa. Suunnitelman tarkoituksena
on osallistaa kaikki keskustan alueella toimivat sidosryhmät ja lujittaa eri tahojen välistä yhteistyötä ja
tunnistaa keskustan fyysisen rakentamisen, toimintojen ja aktiviteettien kehittämisen mahdollisuudet.
Suunnitelmaa laadittaessa muodostetaan yhteinen
näkemys kaupunkikeskustan tulevaisuudesta vuosikymmeniksi eteenpäin ja tuodaan paikallinen potentiaali esiin.
Kehittämissuunnitelma on pitkän tähtäimen kaavoitusta ja toimintojen kehittämistä ohjaava strategia,
ei oikeusvaikutteinen kaava. Se on visio tulevaisuudesta, jolla hahmotellaan alueen kehittämistä kartoin, havainnekuvin ja tekstein, ja se kokoaa yhteen
keskustaa koskevat hankkeet ja suunnitelmat.
Suunnitelmaa ja suunnittelun aikana kertynyttä tietoa hyödynnetään asemakaavoituksessa, liikennesuunnittelussa ja muussa maankäytön suunnittelussa.
Kaavoituskatsaus 2019
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4 - Asemakaavat
4.1 Vuonna 2018 voimaan tulleita asemakaavoja
Kortteli 3220, Kiviharjuntie 2-4
Muutos mahdollistaa yksityisen asuinkerrostalojen
korttelialueen muuttamisen ympäristöön paremmin
soveltuvaksi ja vapaammin asumisrakentamisen
sallivaksi.
Osa korttelia 843, Kerkkolankatu 37
Käyttötarkoituksen muutos mahdollistaa teollisuustoimintojen lisäksi urheilutoiminnan sijoittamisen
yksityiselle tontille.
Korttelin 1127 osa, Yli-Anttilantie 27
Käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden
kasvattaminen mahdollistaa yksityiselle tontille
asuinrakentamisen rivi- ja pienkerrostaloissa. Ennen hyväksymistä on laadittu maankäyttösopimus.
Veikkarin kiinteistö Oy, osa korttelia 1723
Asemakaavan muutos mahdollistaa liike- ja huoltorakennusten korttelialueen tontin käyttötarkoituksen muutamisen asumiseen.
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Beckhoff Automation Oy, kortteli 2301
Asemakaavan muutos mahdollistaa olemassa
olevan rakennuksen korottamisen.
Karsikkotie, kortteli 1618
Asemakaavan muutos mahdollistaa Hyvinkään
Vuokra-asuntojen vuokrakerrostalojen osittaisen
korvaamisen uusilla ja hieman isommilla rakennuksilla.
Versotie, kortteli 2749
Asemakaavan muutos mahdollistaa kaupungin
omistuksessa olevan omakotitalojen korttelialueen
rakentumisen yksikerroksisena ja aiempaa pienemmällä tehokkuudella.

4.2 Vuoden 2019 alussa voimaan tulleet / hyväksytyt asemakaavat
Keskuslukio ja Rentton alue
Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa uuden keskuslukio-monitoimitalon eli Kipinän
ja Rentto Oy:n toteutettavaksi sovitun urheilu-monitoimihallin sijoittamisen Rentton vanhan kenkätehtaan eteläpuolelle. Monitoimitalon yhteydessä
on selvitetty myös liikuntapuiston sijoittamista sen
ympäristöön. (Hyväksytty KV 12.11.2018, voimaantulo 4.1.2019)
30. ABC-autospa, kortteli 1902
Vaikutuksiltaan vähäisenä käsitelty asemakaavan
muutos mahdollistaa käyttämättömän rakennusoikeuden käyttämisen yksityisessä omistuksessa
olevalla korttelialueella, jolle sitä ei ole aiemmin
osoitettu. (Hyväksytty KH 29.4.2019)
38. Niinistön sähköasema, kortteli 846
Vaikutuksiltaan vähäisenä käsitelty asemakaavan
muutos mahdollistaa nykyisen yksityisessä omistuksessa olevan Niinistön sähköaseman saneerauksen ja laajentamisen. (Hyväksytty KH 6.5.2019)

Kallionopon liikekiinteistöt II, kortteli 5003
Asemakaavan muutos mahdollistaa liikekiinteistötontin laajentumismahdollisuuden tyhjälle kiinteistölle ja nykyisen liiketoiminnan toimintojen
tarkoituksenmukaisen sijoittelun alueella. Ennen
hyväksymistä on laadittu maankäyttösopimus.
Kaavoituskatsaus 2019

17

4 - Asemakaavat
4.3 Vuoden 2019 asemakaavahankkeita
Kaavoituskatsaukseen on kerätty vuoden 2019
alussa vireillä olevat ja vuoden aikana vireille tulevat kaavahankkeet. Lisäksi kerrotaan tiedossa
olevista, lähiaikoina ajankohtaisiksi tulevista kaavoitustarpeista.
Kaupungin hallintosäännön 1.1.2019 voimaan tulleen muutoksen mukaan kaupungin hankkeeseen
liittyvän asemakaavan laatimisesta voidaan päättää kaavoituskatsauksen yhteydessä. Tässä kaavoituskatsauksessa on mainittu yksi asemakaavan
muutos, jonka käynnistämistä ei ole tarpeen viedä
kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Asemakaava-alueet on numeroitu ja sijainnit on
merkitty karttaan sivulla 29. Keskustaajaman ulkopuoliset asemakaavat näkyvät kartassa sivulla 35.
Vuoden aikana voi tulla vireille myös muita hankkeita esimerkiksi yksityisten kiinteistönomistajien aloitteesta. Vuoden alkupuolella hyväksytyt /voimaantulleet kaavahankkeet on esitelty edellisellä sivulla.

Metsäkalteva
Metsäkaltevan kaupunginosa laajentaa Hyvinkään
keskustaajamaa Hanko-Mäntsälä -tien (Vt25) eteläpuolelle. Alueen suunnittelussa painottuvat mm.
kaupunkimaisuus, sujuvat yhteydet Hyvinkään keskustaan ja ympäröivään luontoon sekä monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Metsäkaltevasta
onkin muodostumassa luonnonläheinen, ihmisen
mittainen ja erilaisia asumisvaihtoehtoja tarjoava
kaupunginosa, jossa tiivis kaupunkimainen katutila
ja väljät puistoalueet vuorottelevat.
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Metsäkalteva valittiin Hyvinkään kasvusuunnaksi
1980-luvun lopulla, jolloin aloitettiin myös maanhankinta. Ensimmäisen kerran Metsäkaltevan alue
(aikaisemmin Yli-Jurva) esitettiin kartalla vuonna
1992 hyväksytyssä keskustaajaman osayleiskaavassa, jolloin tavoitteena oli noin 3000 asukkaan
kaupunginosan rakentaminen. Alueen asemakaavoitus aloitettiin keskustaajaman osayleiskaavan
tarkistuksen aikana 2000-luvulla, kun päätettiin
asuntomessujen järjestämisestä Metsäkaltevaan.
Asemakaavoituksen pohjalle laadittiin epävirallinen
yleissuunnitelma, jota tarkistettiin vuonna 2013.
Tarkistuksen yhteydessä mm. asumiseen varattuja
alueita tiivistettiin nostamalla tehokkuutta. Alueen
arvioitu tuleva asukasmäärä nousi noin 6000 hyvinkääläiseen.

kerrostaloja. Metsäkaltevan keskustassa on vanhusten palvelutalo ja senioriväestölle suunnattu
asumisoikeustalo, Aamutuulen päiväkoti, jossa on
esi- ja alkuopetus. Alueelle on rakenteilla alakoulu
Metsäkaltevatalo.

Metsäkaltevan yleissuunnitelman päivittäminen
saattaa tulla ajankohtaiseksi lähiaikoina johtuen
Palopuron osayleiskaavassa tehtävistä suunnitteluvalinnoista. Palopuron keskuksen ja uuden junaseisakkeen sijoittuessa lähelle Metsäkaltevan
koillis-itäreunaa tulee maankäyttöä tehostaa myös
Metsäkaltevan puolella.

1. Kravunlaakso II (28:008), vireillä

Alueen ensimmäiset asemakaavat Kravunharjun
asuntomessualueelle ja Metsäkaltevan keskustaan sekä Metsäkaltevan sillan alueelle hyväksyttiin
vuonna 2011. Asuntorakentaminen käynnistyi vuoden 2013 asuntomessuja varten. Messujen jälkeen
omakotitaloja on rakennettu asemakaavoitetuille
Lehtikorven, Kravunrinteen ja Kaltevankulman alueille. Tällä hetkellä tontteja on haettavana Palojoen varren alueelta sekä Kaltevankulman Versotien
asemakaavamuutosalueelta.
Omakotitalojen lisäksi Metsäkaltevaan on rakennettu yhtiömuotoisia erillispientaloja ja muutamia

Metsäkaltevassa on vireillä kaavoja alueen keskustassa ja Kravunlaakson ja Metsäkallion alueella.
Uusien alueiden kaavoittamisen sijasta lähivuosina
alueen maankäyttöä tehostetaan ja monipuolistetaan muuttamalla asemakaavoja.
Metsäkaltevan alueen suunnittelun etenemistä voi
seurata internetissä www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/uutta-hyvinkaata/metsakalteva/

Kravunlaakson alueen suunnittelu aloitettiin vuonna
2013 laatimalla kaavarunko, joka on toiminut asemakaavoituksen pohjana. Alueen 1. osan asemakaava tuli voimaan vuonna 2017. Kravunarkunmäen
rinteen ja Vantaanjoen väliin sijoittuva Kravunlaakso on monipuolinen ja energiatehokas pientaloalue,
jossa on erikokoisia omakotitontteja, yhtiömuotoisia
tontteja ja varauksia julkisten palvelujen tonteille.
Vantaanjoen varteen jää lähivirkistysaluetta ja pientaloalueiden väliin puistoyhteyksiä Kravunarkunmäen ja Metsäkaltevan keskustan suuntaan. Alueen
kaavoittamaton toinen osa on pääosin kaupungin
ja osin yksityisessä omistuksessa. Tavoitteena on
jatkaa alueen asemakaavoitusta vuonna 2020.
2. Metsäkallio (28:009), vireillä
Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Metsäkaltevan työpaikka-alueita itään VT 25:n suuntaisesti
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ja osoittaa Ylijurvankadun eteläpuoli asumiseen.
Alue on osin kaupungin ja osin yksityisessä omistuksessa, ja kaavoitus etenee maanomistustilanteen mukaisesti useassa osassa lännestä alkaen.
Palopuron alueen suunnitelmat ja erityisesti tulevan
rautatieseisakkeen sijoittuminen saattaa vaikuttaa
asemakaavan tavoitteisiin. Tavoitteena on jatkaa
kaavojen valmistelua niin, että ne ovat hyväksymiskäsittelyssä vuonna 2021.
3. Metsäkaltevan keskusta (28:011), vireillä
Metsäkaltevan keskustan alueen asemakaavoja on
tarpeen tarkistaa joiltakin osin. Asemakaavan muutos on tullut vireille vuonna 2015. Ensimmäinen
keväällä 2016 valmistunut kaavamuutos mahdollisti
kortteliin 2709 vanhusten palveluasumista ja omatoimista senioriasumista aiempaa laajemmassa
muodossa. Metsäkaltevansillan alueella tutkitaan
mahdollisuuksia muuttaa nykyiset pääasiassa kaksikerroksiset yhtiömuotoiset tontit tehokkaampaan
ja korkeampaan kerrostalorakentamiseen. Tavoitteena on jatkaa asemakaavamuutoksen valmistelua vuoden 2019 aikana.

Metsäkaltevatalo, alakoulu
Arkkitehdit Rudanko ja Kankkunen

4. Metsäkalteva, Myötätuulentie 4, osa korttelia
2717 (28:013), tulossa vireille
Kravunharjun Myötätuulentiellä kaupungin omistuksessa olevalla korttelialueella on tavoitteena tutkia
mahdollisuus muuttaa yhtiömuotoisille asuinrakennuksille tarkoitettu korttelialue pienemmiksi omakotitonteiksi.
Asemakaavan muutoksen laatiminen käynnistyy tämän kaavoituskatsauksen yhteydessä. Tavoitteena
on asemakaavan muutoksen valmistelu hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2020.

Kaavoituskatsaus 2019
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Hangonsilta

5-6. Hangonsillan asuinalueet 1 b, vireillä

Hangonsilta on noin 25 hehtaarin suuruinen alue
keskustan tuntumassa. Alue käsittää Siltakadun,
Kalevankadun, Läntisen yhdystien ja Hangonradan
välisen, läntisiltä osiltaan rakentamattoman alueen.
Kaupunki on ostanut pääosan alueesta valtiolta
vuosina 2004 ja 2009. Renton kenkätehtaan alueella, Rauhamäessä ja Kalevankadun varressa on
yksityisessä omistuksessa olevia alueita.

Vaiheittain etenevä asemakaavoitus aloitettiin loppuvuodesta 2014. Alueen toteutus alkoi vuonna
2016 orsiveden kuivatuksella ja esirakentamisella.
Ensimmäisen vaiheen asuntoalueen asemakaava
laadittiin kumppanuuskaavahankkeena ja se hyväksyttiin tammikuussa 2017.

Siltakadun ja Kalevankadun väliselle alueelle sekä
Kalevankadun itäpuolelle Koneenkadun ympäristöön määrättyä rakennuskieltoa asemakaavan laatimiseksi jatkettiin kahdella vuodella loppuvuonna
2017.
Hangonsillan alueen maankäytön pääpiirteet on
esitetty Keskustaajaman osayleiskaavassa. Alueen
suunnittelusta järjestetyn yleisen ideakilpailun voitti
Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen. Kilpailutyötä jalostettiin vuosina 2013 ja 2014 laatimalla yleissuunnitelma ja esimerkkikortteleiden viitesuunnitelmat.
Hangonsillan alueen suunnittelun etenemistä voi
seurata internetissä www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/uutta-hyvinkaata/hangonsilta/
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Alueen kaavoitus etenee vaiheittain lounaaseen
päin ja alueen toteuttaminen jatkuu todennäköisesti
2030-luvulle saakka. Alueella asuu tulevaisuudessa
n. 1500-2000 Hyvinkääläistä. Tavoitteena on aloittaa toisen vaiheen asuntoalueen kaavoituksen valmistelu vuonna 2019.
5-6. Kalevankadun varren työpaikka-alueet, vireillä
Keskustaajaman osayleiskaavan mukaisesti Kalevankadun itäpuolella asemakaavaa muutetaan tilaa
vaativan kaupan alueeksi. Tavoitteena on edetä alueen asemakaavoituksen valmistelussa 2020-luvulla
Hangonsillan kaavarungon pohjalta yhteistyössä
alueen kiinteistönomistajien kanssa.
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Hangonsillan
Hangonsilta,
alueen rakennukset
havainnekuva
tilanne 3.9.2018
Arkkitehtitoimisto
valokuva Aimo
Jukka
Tuominen
Turtiainen
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Täydennysrakentamiseen liittyvät kaavahankkeet
7. Kruununpuisto (10:017), vireillä
Kruununpuisto on kulttuuriympäristöltään maakunnallisesti arvokas pientaloalue, jolla voimassaolevat
vanhat asemakaavat eivät turvaa rakennetun ympäristön ominaispiirteiden säilymistä. Noin kilometrin etäisyydellä Hyvinkään ydinkeskustasta sijaitsevalla Kruununpuiston noin 56 hehtaarin suuruisella
kaavamuutosalueella on yli 400 omakoti- tai kahden asunnon taloa ja muutamia rivi- ja pienkerrostaloja ja päiväkoti. Tavoitteena on tutkia mahdollisuutta muuttaa asemakaavaa niin, että sen avulla
voidaan nykyistä paremmin huomioida alueen ominaispiirteet ja ohjata korjaus- ja täydennysrakentamista. Vuonna 2014 toteutetussa asukaskyselyssä
kysyttiin mm. mielipidettä asemakaavan muuttamiseen. Asemakaavan muutos tuli vireille vuoden
2014 lopulla ja sen lähtökohdista järjestettiin yleisötilaisuus. Asukkaiden kuulemista jatkettiin vuonna 2015, jolloin järjestettiin 30 kortteli- tai osakorttelikohtaista keskustelutilaisuutta, joissa käsiteltiin
mm. alueen täydennysrakentamista. Kaavaluonnos
oli nähtävillä vuonna 2016. Tavoitteena on valmistella asemakaavamuutosehdotus nähtäville vuonna
2019.
8. Koritsoonin alue ja 9. keskustan liikennejärjestelyt, tulossa vireille
Koritsoonin alueen suunnittelun lähtökohtana ovat
olleet Hyvinkään liikennejärjestelmäsuunnitelmasta
johtuvat ratkaisut; keskustan kehä ja uusi Urheilukadun ajoneuvosilta sekä rautatieaseman liityntäpysäköinnin tehostaminen. Alueen maankäyttöä
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Kruununpuiston aluetta
asumiseen, liikerakentamiseen, liityntäpysäköintiä, liikennejärjestelyjä ja seutuliikenteen liikenneterminaalia on tutkittu vv 2012-2014. Tavoitteena
oli käynnistää asemakaavoitus vuonna 2015. Alueeseen liittyvien moniulotteisten suunnittelukysymysten johdosta alueen maankäyttöä päädyttiin
kuitenkin arvioimaan osana ydinkeskustan kehittämissuunnitelmaa ja laatimaan radan länsipuolelle kaksi vaihtoehtoista yleissuunnitelmaa vuonna
2019 aiempaa laajemman, Koritsoonin, asemanseudun ja Uudenmaankadun välisen alueen kehittämiseksi ja maankäytön ohjaamisen pohjaksi.
Kaupunki osallistuu kansainväliseen nuorten suunnittelijoiden Europan 15-kilpailuun kohdealueena
pääosin radan länsipuoli, ja kilpailun tuloksia on
tarkoitus hyödyntää suunnitelmien laatimisessa ja
asemakaavoituksen vaiheistamisessa.

10. Musiikkiopisto, kortteli 520 (06:105), vireillä
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on varmistaa
nykyisin musiikkiopistona toimivan rakennuksen
säilyminen Keskustaajaman kulttuuriympäristön
hoitosuunnitelman mukaisesti. Suojelutarpeiden
lisäksi arvioidaan uudelleen korttelin rakennusoikeuden määrä ja täydennysrakentamisen tapa. Yhtenä lähtökohtana on asemakaavan muuttamista
koskevien valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden johdosta annettu selvitys (KV 21.6.2010 §50). Valmisteluvaiheen luonnosvaihtoehdot ovat olleet nähtävillä
vuonna 2016. Alue on osa em. radan länsipuolen
suunnittelukilpailualuetta, ja kaavan etenemiseen
vaikuttavat asemakaavoituksen vaiheistamisesta
tehtävät päätökset. Tavoitteena on kaavamuutoksen valmistelu hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2021.

4 - Asemakaavat
11. Sveitsi-Härkävehmas (08:033), vireillä
Hyvinkään kaupunki hyväksyi Sveitsi-Härkävehmaan alueen maankäytön kehittämissuunnitelman keväällä 2016 ja käynnisti tähän perustuvan
osayleiskaavan laatimisen Sveitsin-Härkävehmaan
alueelle. Tavoitteena on sijoittaa hotelli- ja matkailupalvelujen lisäksi toimintaa tukevaa asuinrakentamista säilyttäen samalla alueen luonnonvetovoima
ja turvaamalla hyvälaatuisen pohjaveden muodostuminen. Sveitsin alueen kehittäminen on yksi kaupungin kärkihankkeista.
Tähän perustuen Hyvinkään kaupunki ja Sveitsin alueen kiinteistökehittäjä järjestivät alueen
kehittämiseksi asuinrakentamisen ideakilpailun
9.12.2016-13.3.2017, jonka voittajaksi tuomaristo
valitsi 26.4.2017 Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:n
laatiman ehdotuksen ”Terve metsä, terve vuori!”.
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12. Härkävehmaankatu 1, kortteli 770 (08:032), vireillä
Yksityisomistuksessa olevalla korttelialueella on
runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta tonteilla,
joiden rakennuskanta on pientaloja piharakennuksineen. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuus käyttötarkoituksen muuttamiseen,
täydennysrakentamiseen ja kaavamääräysten
ajantasaistamiseen vastaamaan paremmin nykytilannetta huomioiden kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman suositukset.
13. Salonkatu-Pappilankatu, kortteli 528 (06:102),
vireillä
Asemakaavan muutoksella tutkitaan korttelin 528
täydennysrakentamisen mahdollisuudet. Tavoit-

teena on nnostaa rakennusoikeutta ja rakentaa
tonteille 12 ja 14 kaavamuutoksen myötä kaupunkirakenteeseen soveltuvia pistetaloja. Samassa yhteydessä tarkennetaan korttelin tontilla 15 sijaitsevan
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan, Heikki Siikosen
suunnitteleman pappilarakennuksen käyttötarkoitusta ja suojelumääräyksiä sekä ajantasaistetaan
tonttien 11 ja 13 kaavamääräykset. Ehdotuksen
nähtävilläolon jälkeen tontin 12 täydennysrakentamisen suunnittelun aikataulu on viivästynyt, ja se
on päätetty jättää pois hyväksymiskäsittelyyn vietävästä kaavasta ja jatkaa täydennysrakentamisen
suunnittelua myöhemmin.
Tavoitteena on valmistella kaavamuutos hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2019. Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa ja sen hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimusta.

Osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 28.5.2018. Hyväksymispäätöksestä on valitettu
Helsingin hallinto-oikeuteen.
Asemakaavamuutos on tullut vireille loppuvuonna
2017. Valmisteluvaiheen luonnosaineistoa laaditaan em. osayleiskaavan ja ideakilpailun tulosten
perusteella. Kaavamuutoksen eteneminen hyväksymiskäsittelyyn odottaa oikeuden päätöstä
osayleiskaavan valituksista. Tavoitteena on valmistella kaavamuutos hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2019 aikana. Kaavan hyväksyminen edellyttää
maankäyttösopimusta.
Alueen suunnittelun etenemistä voi seurata internetissä www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/uutta-hyvinkaata/sveitsi-harkavehmas/

Heikki Siikosen suunnittelema pappila
korttelissa 528
Kaavoituskatsaus 2019
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14. Urakansuu, Riihimäenkadun varsi, tulossa vireille
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuus sijoittaa kaupungin
omistamalle Urakansuun alueelle asumista ja muita
keskustatoimintoja. Tavoitteena on käynnistää kaavan laadinta vuonna 2019.
15. Kainonkuja, kortteli 1743, tulossa vireille
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia
mahdollisuus korttelin 1743 (YL) julkisten lähipalvelurakennusten tontin asemakaavan muuttamiseksi
asumiseen ja palveluasumiseen sekä liittyminen
katuverkkoon (Kainonkatu). Tavoitteena on käynnistää asemakaavamuutoksen laadinta vuoden
2020 aikana.

tämän hetkistä tilannetta. Asemakaavan muutoksessa tarkastellaan myös alueen rakennusten
suojeluarvot ja liikenne- ja pysäköintijärjestelyt. Tavoitteena on valmistella asemakaavan muutos hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2019.
18. Salonkatu-Uudenmaankatu-Hyvinkäänkatu,
osa korttelia 517 ja korttelin 516 viereinen alue
(06:107), vireillä
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia
keskusta-alueen tiivistämisen mahdollisuuksia ja
samalla kehittää keskusta-asumista. Kaupungin
keskustassa lähellä rautatieasemaa sijaitseva kaa-

va-alue on pääosin yksityisessä ja osin kaupungin
omistuksessa. Korttelissa 517 on voimassaolevassa kaavassa matalaa asuin-liikerakennusten korttelialuetta ja korttelin 516 vieressä pysäköimisaluetta.
Korttelissa 517 on tarkoitus tutkia rakennusoikeuden lisäämistä ja asuinkerrostalojen rakentamista
Uudenmaankadun ja Salonkadun varrelle, ja korttelissa 516 autopaikkojen sijoittamista pysäköintilaitokseen sekä asemakaavamerkintöjen ja –määräysten ajantasaistamista. Tavoitteena on valmistella
kaavamuutos hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2019.
Kaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimusta.

16. Marjamäenkadun alue (03:018), vireillä
Pajatien ja Marjamäenkadun välisen, n. 4 ha:n suuruisen alueen asemakaavan muutos käynnistettiin
vuoden 2011 aikana kaupungin hankittua maa-alue
omistukseensa. Tavoitteena on tutkia mahdollisuus
muuttaa vanha rautatiealueeksi kaavoitettu alue
monimuotoiseen asuinrakentamiseen. Alue on ollut
varattuna Sveitsin-Härkävehmaan alueen yhteistoimintasopimuksen perusteella toissijaiseksi toteuttamisalueeksi. Tavoitteena on valmistella kaavamuutos hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2021.
17. Kenttäkadun päiväkoti, kortteli 113 (02:073), vireillä
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää
vanhat voimassa olevat asemakaavat vastaamaan
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Viiteaineistoa osaan korttelista 517,
julkisivu Uudenmaankadulle. Ark7 Oy
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19. Jussilankatu 2-4, kortteli 1024 (11:033), vireillä

23. Helenenkatu 31-33, osa korttelia 522, (06:108), vireillä

Hyva Oy on hakenut asemakaavan muutosta, jonka
tavoitteena on peruskorjata ja korottaa kahdella eri
tontilla sijaitsevia 1970-luvun vuokrakerrostaloja.
Tavoitteena on kaavamuutoksen valmistelu hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2020. Kaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimusta.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuus yksityisomistuksessa olevien tonttien täydennysrakentamiseen ja rakennusoikeuden nostamiseen siten, että tonttitehokkuus olisi ympäristön kerrostalovaltaiselle alueelle sopivampi. Tavoitteena on kaavamuutoksen valmistelu hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2019. Kaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimusta.

20. Suokatu 18, kortteli 451, tulossa vireille
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuus kaupungin omistaman tontin uudisrakentamiseen ja rakennusoikeuden nostamiseen ympäristöön paremmin soveltuvaksi. Tavoitteena on
kaavamuutoksen valmistelu hyväksymiskäsittelyyn
vuonna 2020.
21. Uudenmaankatu 67, osa korttelia 405, tulossa
vireille
Kaava-alue on osin kaupungin, osin yksityisessä
omistuksessa. Tavoitteena on tutkia uusia ratkaisuja korttelialueen pysäköintijärjestelyille ja mahdollisuus tarkistaa rakennusoikeutta kaupungin
omistamalla alueella. Tavoitteena on käynnistää
asemakaavan muutos vuonna 2019, ja valmistella
se hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2020.

Viitekuva Helenenkatu 31-33
Arkkitehtitsto Sajaniemi Oy

22. Puntuntie, osa korttelia 1675, (17:038), vireillä
Tavoitteena on tutkia mahdollisuus suojella kulttuurihistoriallisesti arvokas Hyvinkäänkylän vanha
kansakoulu pihapiireineen ja varmistaa rakennuksen säilyminen monipuolistamalla alueen käyttötarkoitusta. Tavoitteena on asemakaavan muutoksen
valmistelu hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2019.

Liite 3

Havainneaineistoa luonnosvaiheen suunnitelmista
Arkkitehtitoimisto Sajaniemi Oy

Hyvinkäänkylän vanha kansakoulu
Kaavoituskatsaus 2019
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24. Etumartinkuja 2, kortteli 1410 (15:006), tulossa
vireille
Yksityinen maanomistaja on hakenut asemakaavamuutosta, jonka tavoitteena on tutkia mahdollisuus
muuttaa toimistorakennusten korttelialue hoivapalveluihin / asumiseen. Tavoitteena on käynnistää
asemakaavan muutos vuonna 2019. Kaavamuutoksen hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimusta.
25. Parantolankatu 10-12, kortteli 106 (02:074), tulossa vireille
Yksityinen maanomistaja on hakenut asemakaavan muutosta, jonka tavoitteena on tutkia mahdollisuus muuttaa keskeisellä ja kaupunkikuvallisesti
arvokkaalla paikalla sijaitsevat omakotitontit kerrostalorakentamiseen. Tavoitteena on käynnistää
asemakaavan muutos vuonna 2019. Kaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimusta.
26.Riihimäenkatu, asuinalue, tulossa vireille
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia
mahdollisuus muuttaa kaupungin puistoalue keskustaajaman osayleiskaavan mukaisesti pientalovaltaiseen asumiseen. Tavoitteena on käynnistää
asemakaavan muutos vuonna 2020.

Työpaikka-alueet
27. Sahanmäki, Niinistönkatu, Varastokatu ja Kaapelikatu, kortteli 830 (09:063), vireillä
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia alueen rakentamismahdollisuudet, tarkistaa alueella
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olevan rakennusoikeustoteuttamiskelpoiselle tasolle ja huomioida alueella oleva vanha yhdyskuntajätteen kaatopaikka. Tavoitteena on jatkaa kaavan
valmistelua vuonna 2019.

muutetaan vastaamaan nykyisiä käyttötarkoituksia
ja keskustaajaman osayleiskaavaa. Tavoitteena on
jatkaa asemakaavamuutoksen valmistelua vuoden
2019 aikana.

28. Kapulan jätteidenkäsittelyalue (34:004), vireillä

32. Hähkäsuo, tulossa vireille

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mm. laajentaa jätteenkäsittelyalueen aluevaraus kattamaan
koko Kapulan nykyinen jätetäyttö. Asemakaavoitettavaa aluetta tutkitaan osayleiskaavan pohjalta
mahdollisesti aiempaa laajemmin. Asemakaavatyö
on aloitettu uudelleen vuonna 2018. Tavoitteena on
asemakaavamuutoksen valmistelu hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2019.

Asemakaavan tavoitteena on kaupungin omistuksessa olevan alueen kaavoittaminen keskustaajaman osayleiskaavan mukaisesti teollisuus- ja varastoalueeksi. Tavoitteena on käynnistää asemakaava
vuonna 2019.

29. Kallionopon laajennus, tulossa vireille
Tavoitteena on sijoittaa alueelle ympäristöhäiriöitä
tuottamatonta teollisuutta ja varastointia keskustaajaman osayleiskaavan mukaisesti. Tavoitteena on
asemakaavamuutoksen käynnistäminen vuonna
2019.
30. ABC AutoSpa, kortteli 1902 (20:006), vireillä
Asemakaavan muutos hyväksytty KH 29.4.2019
31. Helletorpankatu, osa korttelia 1731 (18:021),
vireillä
Yksityinen maanomistaja on hakenut asemakaavamuutosta, jonka tavoitteena on muuttaa alueen käyttötarkoitusta mahdollistamaan automyymälä sekä
tonttijaon muuttaminen. Asemakaavan ajantasaisuus tarkistetaan asemakaavan muutoshakemusta
laajemmalta alueelta, ja asemakaavamääräyksiä

33. VT3 Veikkari, tulossa vireille
Asemakaavan tavoitteena on kaupungin omistuksessa olevan alueen kaavoittaminen keskustaajaman osayleiskaavan mukaisesti kaupallisten
toimintojen alueeksi. Tavoitteena on käynnistää
asemakaava vuonna 2019.
34. Sveitsin portaali, tulossa vireille
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on monipuolistaa yritystonttitarjontaa kaupungin omistuksessa
olevalla korttelialueella. Tavoitteena on käynnistää
asemakaavan muutos vuonna 2019.
35. Kalevankatu-Koneenkatu, liike- ja työpaikkakorttelit (Hiiltomo), tulossa vireille
Kalevankadun länsipuoleinen osa on pääosin teollisuusrakennusten korttelialuetta, jolla on runsaasti
rakennuskantaa, joka lähestyy elinkaarensa loppua
sekä myös pilaantuneen maaperän kohteita, joista osa on kunnostettu. Alueen toiminnat ovat osin
muuttumassa pois perinteisestä tuotantotoiminnasta.
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Alue on rakennuskiellossa asemakaavan muuttamista varten. Asemakaavoituksen pohjaksi on
tarpeen laatia yleissuunnitelma, jossa tutkitaan
mahdollisuutta kehittää aluetta liike- ja työpaikkaalueena ja selkiyttää Kalevankatuun liittyvää katuverkostoa. Tontit ovat yksityisomistuksessa. Tavoitteena on käynnistää asemakaavan muutos vuonna
2020.

Muut keskustaajaman asemakaavahankkeet
36. Åvik ja entinen maaseutuopisto (Hyria) (17:033),
vireillä

palvelualuetta ja pääosin yksityisessä omistuksessa olevalla osalle pientaloja. Asemakaavoituksen
yhteydessä otetaan huomioon Hyvinkään sairaalan
laajennustarpeet ja keskustaajaman osayleiskaavan mukaiset liikenneverkon kehittämistarpeet.
Vuonna 2018 Sonninmäen radan puoleisessa
osassa käynnistettiin asemakaava, jonka tavoitteena on tutkia mahdollisuus sijoittaa uusi katuyhteys
Kytäjänkadun ja Sairaalankadun välille mm. läpiajoliikenteen ohjaamiseksi pois radan länsipuoleisilta
tonttikaduilta. Samalla tavoitteena on turvata alueen lähivirkistysarvot ja ottaa huomioon alueen ul-

koilureitistö ja merkitys osana laajempaa viheralueverkostoa. Tavoitteena on valmistella asemakaava
hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2019.
38.Niinistön sähköasema, kortteli 846, (09:065), vireillä
Asemakaavan muutos hyväksytty KH 6.5.2019.

Åvikin ja entisen maaseutuopiston (Hyria) alueen
perusselvitykset ja alustava kaavaluonnos valmistuivat vuonna 2006 (opinnäytetyö Tanner). Asemakaavan laatiminen aloitettiin alkuvuonna 2014,
jolloin pidettiin viranomaisneuvottelu ja tarkistettiin
lähtötietoja mm. melun osalta. Kaavan tavoitteena
on toteuttaa ja tarkistaa keskustaajaman osayleiskaavan mukaista maankäyttöä ja varmistaa kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman toteutuminen.
Kaavoituksen yhteydessä kartoitetaan alueen tulevaisuuden käyttöä ja mahdollisia rakentamispaineita ja tutkitaan Hangonradan tasoristeyksen poistamisesta aiheutuvat liikennejärjestelyt.
37. Sonninmäen katuyhteys, (23:001), vireillä
Kaupungin omistuksessa olevalla Sonninmäen
alueella ei ole asemakaavaa. Keskustaajaman
osayleiskaavassa Sonninmäkeen on osoitettu uutta
virkistysaluetta ja Sairaalankadun ja Uudenmaankadun risteyksen tuntumaan aluesairaalan läheisyyteen uutta asuntoaluetta ja urheilukenttää. Radan
varteen on osoitettu uusi tieyhteys ja työpaikka- ja

Ilmakuva Sonninmäen alueelta
Kaavoituskatsaus 2019
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5 - Asemakaavat
Vireillä olevat tai vireille tulevat asemakaavat
Metsäkalteva
1. Kravunlaakso II
2. Metsäkallio
3. Metsäkaltevan keskusta
4. Metsäkalteva, Myötätuulentie 4, osa korttelia 2717
Hangonsilta
5. Hangonsillan asuinalueet 1 b
6. Kalevankadun varren työpaikka-alueet
Täydennysrakentamiseen liittyvät hankkeet
7. Kruununpuisto
8. Koritsoonin alue
9. Keskustan liikennejärjestelyt
10. Musiikkopisto, kortteli 520
11. Sveitsi-Härkävehmas
12. Härkävehmaankatu 1, kortteli 770
13. Salonkatu-Pappilankatu, kortteli 528
14. Urakansuu, Riihimäen kadun varsi
15. Kainonkuja, kortteli 1743
16. Marjamäenkadun alue
17. Kenttäkadun päiväkoti, kortteli 113
18. Salonkatu-Uudenmaankatu-Hyvinkäänkatu,
osa korttelia 516 ja korttelin 517 viereinen alue
19. Jussilankatu 2-4, kortteli 1024
20. Suokatu 18, kortteli 451
21. Uudenmaank. 67, osa korttelia 504
22. Puntuntie, osa korttelia 1675
23. Helenenkatu 31-33, osa korttelia 522
24. Etumartinkuja 2, kortteli 1410
25. Parantolankatu 10-12, kortteli 106
26. Riihimäenkatu, asuinalue
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Työpaikka-alueet
27. Niinistön-, Varasto- ja Kaapelikatu,kortteli 830
28. Kapulan jätteidenkäsittelyalue
29. Kallionopon laajennus (ks. kartta s. 35)
30. ABC-autospa, kortteli 1902
31. Helletorpankatu, osa korttelia 1731
32. Hähkäsuo
33. VT3 Veikkari
34. Sveitsin portaali
35. Kalevankatu-Koneenkatu, liike- ja työpaikkakorttelit
Muut keskustaajaman asemakaavahankkeet
36. Åvik ja entinen maaseutuopisto (Hyria)
37. Sonninmäen katuyhteys
38. Niinistön sähköasema, kortteli 846
Maaseutualueet
39. Kytäjän kirkon seutu (ks. kartta s. 35)
40. Kytäjän kartanon maatalouskeskuksen alue (ks. kartta s. 35)
41. Keimonniemen ranta-asemakaava (ks. kartta s. 35)
42. Kaukasten palvelutalo, kortteli 2402 (ks. kartta s. 35)
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5

Maaseutualueet

Kytäjää
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5 - Maaseutualueet
39. Kytäjän kirkon seutu (45:004), vireillä
Kytäjän Kirkonseudun asemakaavatyön tavoitteena on suunnitella osa Kytäjän osayleiskaavassa esitetystä hajarakennusoikeudesta asemakaavalla. Kytäjän osayleiskaavan hajarakennusoikeutta on jo käytetty Isonkylän,
Ollilan ja Karjunmäen asemakaava-alueilla sekä Suolijärven, Pojanjärven
ja Kavettoman ranta-asemakaavoissa. Kytäjän kirkon ja sen itäpuolen asemakaavan laatiminen on tullut vireille vuonna 2010. Kaavan hyväksyminen
edellyttää maankäyttösopimusta. Kaavan laatimisen jatkaminen odottaa
Kytäjän kartanon talouskeskuksen alueen asemakaavan ratkaisuja. (konsultti)
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Tavoitteena on valmistella kaava hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2019. Kaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimusta.
41. Keimonniemen ranta-asemakaava, vireillä
Ranta-asemakaavan tavoitteena on suunnitella alueelle Kytäjän kartanoalueeseen ja golfiin liittyvien toimintojen ja palvelujen kehittämistä tukeva
loma- ja matkailupalvelujen aluekokonaisuus. Suunnittelutyön aikana selvitetään olemassa olevan rakennuskannan kunto ja suojeluarvot. Kaavan
laatimisen jatkaminen odottaa Kytäjän kartanon talouskeskuksen alueen
asemakaavan ratkaisuja. (konsultti)

40. Kytäjän kartanon maatalouskeskuksen alue (45:005), vireillä

42. Kaukasten palvelutalo, kortteli 2402 (25:002), vireillä

Kytäjän kartanon maatalouskeskuksen aluetta koskeva asemakaavan laatiminen on tullut vireille vuonna 2015 yksityisen maanomistajan aloitteesta.
Asemakaavoitettava alue on kooltaan noin 7,2 hehtaaria. Maanomistajan
tavoitteena on talouskeskuksen alueen maankäytön ja rakentamisen kehittäminen Kytäjän osayleiskaavan mukaisesti siten, että talouskeskuksen
aluetta voidaan käyttää maaseutuelinkeinojen lisäksi niitä tukevaan majoitus-, matkailu- ym. toimintaan.

Korttelialue on yksityisessä omistuksessa. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa yleisten rakennusten korttelialueen rakennusoikeutta ja
käyttötarkoituksen monipuolistamista mm. vastaamaan paremmin alueen
nykyistä käyttöä; alueella on Kaukasten palvelutalon lisäksi asumista. Tavoitteena on valmistella kaavamuutos hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2019.

Asemakaavan laadinnan yhteydessä on selvitetty asemakaava-alueen
kulttuurihistorialliset arvot (mukaan lukien rakennukset, kulttuurimaisema ja
muinaisjäännökset) ja niiden perusteella on määritelty eri kohteiden suojelun ja säilyttämisen tarve ja edellytykset. Uudis- ja lisärakennusmahdollisuudet on selvitetty ja sovitetu yhteen kulttuuriympäristön arvojen kanssa.
Kytäjän osayleiskaavassa on osoitettu tilakohtainen rakennuspaikkojen
enimmäismäärä, jota ei saa ylittää. Asemakaavoituksen yhteydessä ratkaistaan, kuinka suuri osuus rakennuspaikkojen enimmäismäärästä sijoittuu talouskeskuksen alueelle.
Upeita luontoelämyksiä
lähellä kaupunkia:
Hyvinkaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/virkistys-ja-ulkoilu1/

Ilmakuva
Kytäjän
talouskeskuksen
Vireillä olevat tai vireille tulevat
yleiskaavat
näkyvät
kartassa sivullaalueelta
35. SaKuva
Aimo
Tuominen
massa kartassa näkyvät lisäksi keskustaajaman ulkopuoliset asemakaavat.
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6 - Yleiskaavat
Oikeusvaikutteiset osayleiskaavat kattavat koko
Hyvinkään alueen. Yleiskaavalla voi olla erilaisia
tarkoituksia. Hyvinkäällä keskustaajaman osayleiskaavalla ohjataan asemakaavoitusta. Olennaista on
turvata keskustaajaman kehittymismahdollisuudet
parinkymmenen vuoden aikatähtäimellä. Maaseutualueiden osayleiskaavoilla ohjataan rakentamista
suoraan alueilla, joille ei ole tarkoituksenmukaista
laatia asemakaavaa. Kapulan osayleiskaavan pääasiallinen tarkoitus on ratkaista jätteenkäsittelyalueen maankäyttö ja ohjata asemakaavojen laadintaa
alueella. Palopuron osayleiskaavalla pyritään strategisesti mahdollistamaan uuden lähiliikennejunien
aseman toteuttaminen kaupungin eteläosiin ja luoda edellytykset rakentaa aseman ympärille kaupunkimaisen tiivis taajaman ydin.
Sveitsin-Härkävehmaan osayleiskaava hyväksyttiin
valtuustossa 28.5.2018.
43. Palopuron osayleiskaava, vireillä
Palopuron osayleiskaavan laadinta on käynnistetty 18.8.2014. Kaupunginvaltuusto on määrännyt
(15.9.2014 §63) asemakaavoittamattomille osille
maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon ja lain 128 §:n tarkoittaman toimenpiderajoituksen osayleiskaavan laatimista varten.
Palopuron alue on tarkoitettu vuoden 2030 jälkeiseen asuntorakentamiseen. Palopuron suunnittelu
liittyy voimakkaasti Helsingin seudun maankäytön,
asumisen ja liikenteen suunnitteluun. Osayleiskaavassa tutkitaan mahdollisuudet sijoittaa Palopurolle
uusi paikallisjunaliikenteen asema. Tavoitteena on,
että aseman ympäristössä keskustaltaan tiiviillä
alueella asuisi noin 10 000 asukasta. Tätä silmäl-
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lä pitäen tutkitaan pääradan geometriaa ja liikennetekniikkaa. Vuonna 2016 selvitettiin suunnittelualueen luontoarvoja, valmisteltiin rakennemalleja
sekä arvioitiin näiden vaatimia liikennejärjestelmän
ratkaisuja. Osayleiskaavan rakennemallit laaditiin
limittäin Uudenmaan 4. vaiheen maakuntakaavan
kanssa.
Kaupunginhallitus valitsi joulukuussa 2016 jatkosuunnittelun pohjaksi rakennemallin, joka tukeutuu
Metsäkaltevaan ja jossa asema sijaitsi pohjoisimpana eli ns. ”Suur-Metsäkaltevan”. Vuoden 2019
aikana selvitetään mm. asemanpaikan tarkempi
sijainti. Keskeisiä suunnittelukysymyksiä ovat aseman sijainti, asemanseutuyhdyskunnan sisäinen
rakenne, Metsäkaltevan-Palopuron kokonaisuuden
liikennejärjestelmä sekä itä-länsi -suuntaiset maakunnallisesti merkittävät ekologiset yhteydet.

virkistystoimintojen vahvistamiselle, hotellitoiminnan elvyttämiselle ja Härkävehmaan koulun alueen
käyttötarkoituksen muuttamiselle. Mahdolliset uudet toiminnot, kuten asuminen, on sovitettu yhteen
sekä rakennetun että luonnonympäristön arvojen
kanssa. Vuonna 2016 alueelle valmistui elämysmatkailukohde, Seikkailu Sveitsi ja uimala peruskorjattiin. Uusittu hotelli avattiin vuonna 2017.

Osayleiskaava on alustavasti jaettu taajamamaisesti kehitettävään vyöhykkeeseen ja maaseutumaiseen osaan. Tavoitteena on taajamavyöhykettä
koskevan kaavan valmistelu hyväksymiskäsittelyyn.
44. Sveitsin-Härkävehmaan osayleiskaava, hyväksytty KV 28.05.2018
Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu eikä hyväksymispäätös ole lainvoimainen.
Vuonna 2016 alueelle laadittu maankäytön kehittämissuunnitelma ja keväällä 2017 käyty arkkitehtuurikilpailu antoivat pohjan osayleiskaavan laatimiselle. Osayleiskaavan tavoitteena on ollut muuttaa
voimassa olevaa keskustaajaman osayleiskaavaa
siten, että luodaan mahdollisuudet Sveitsi-Härkävehmaan alueen kehittämiselle, kuten matkailu- ja

Kuva
Palopurolta
Sveitsin
puistoa
Palorinteentien
lato
kuva Matti Vassinen
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6 - Yleiskaavat
45. Radanvarren maankäytön yleissuunnitelma, tulossa vireille
Keskustaajaman osayleiskaavan ja liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaiset uudet katuyhteydet,
Urheilukadun silta ja Sillankorvankadun jatke sekä
Hämeensillalle esitetty paikallisliikenteen terminaali
edellyttävät asemakaavan muuttamista. Muuttuvien liikennejärjestelyiden kanssa sovitetaan yhteen
mm. kevyen liikenteen tarpeet.
Esitetyt liikennejärjestelyt, keskustan kehittäminen
sekä kouluverkon päivittäminen vaikuttavat myös
mm. Aseman koulun tonttiin ja Urakansuun ja Koritsoonin alueiden suunnitteluun. Alueella etsitään
malleja joukkoliikennettä tukevien toimintojen, kuten linja-auto- ja rautatieasemien liityntäpysäköinnin sijoittamiseksi. Alueella on tarkoitus osoittaa
rakennustontteja asumista ja muita keskustatoimintoja varten.
Tavoitteelliset liikennejärjestelyt edellyttäisivät kuitenkin raskaita investointeja, joten hankkeille etsitään myös vaihtoehtoja. Yleissuunnitelma ei vaikuta
asuinrakennusten korttelialueeseen korttelissa 114.
Yleissuunnitelmalla etsitään uusia investointimalleja, vaihtoehtoisia ratkaisuja ja kokonaistaloudellista
toteutusmallia maankäytön suunnittelun ohjaamisen pohjaksi. Yleissuunnitelma ei ole kaava.
Yleissuunnitelman laatiminen radan länsipuoliseen osaan (Uudenmaankatu-Koritsooni) on yksi
kärkihankkeen Kehittyvä kaupunkikeskusta sitova
valtuustotason vuositavoite ja toimenpide vuodelle
2019. Yleissuunnitelmasta laaditaan vähintään kaksi vaihtoehtoista ratkaisumallia.
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Suomen ilmakuva 2013
Yhtenä osana yleissuunnitelmien laatimista kaupunki osallistuu kansainväliseen nuorten suunnittelijoiden Europan 15-kilpailuun kohdealueena pääosin
radan länsipuoli. Kilpailun tuloksia on tarkoitus hyödyntää suunnitelmien laatimisessa ja asemakaa-

voituksen vaiheistamisessa. ks sivu 22 Kortisoonin
alue ja keskustan liikennejärjestelyt.
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Vireillä olevat tai vireille tulevat yleiskaavat sekä keskustaajaman ulkopuoliset asemakaavat
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Rakennuskiellot ja
toimenpiderajoitukset

Usmin metsää
kuva Matti Vassinen
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7 - Rakennuskiellot ja toimenpiderajoitukset
Kaavoja muutettaessa ja laadittaessa voidaan
suunnittelun kohteena oleva alue määrätä rakennuskieltoon. Asemakaavan laatimista varten määrätyn rakennuskiellon alueella on voimassa myös
toimenpiderajoitus, josta yleiskaavan laatimista
varten määrätyn rakennuskiellon yhteydessä pitää
päättää erikseen.
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2

1

Asemakaavan laatimista varten määrätty rakennuskielto voi kestää yhteensä enintään 8 vuotta ja
yleiskaavan laatimista varten annettu rakennuskielto- ja toimenpiderajoitus yhteensä enintään 15
vuotta. Menettelyn tarkoituksena on antaa kaavoittajalle mahdollisuus seurata alueella tapahtuvaa
rakentamista ja muita alueen muutostoimenpiteitä
sekä rajoittaa mahdollisuuksia tehdä suunnittelutavoitteiden vastaisia toimenpiteitä suunnittelun aikana. Rakennuskielloista ja toimenpiderajoituksista
saa tietoa kaavoitusyksiköstä sekä kaavoituksen
kotisivuilta.

3
3

4

Tällä hetkellä rakennuskielto on voimassa asemakaavan laatimista varten Nummenkärjen pohjoisosassa, Hangonsillan alueella ja Metsäkaltevassa.
Rakennuskielto poistuu, kun asemakaava tulee rakennuskiellon alaisella osalla lainvoimaiseksi.
Yleiskaavan laatimista varten rakennuskielto ja toimenpiderajoitus on voimassa Palopuron alueella.

Rakennuskieltoalueet kartta

RAKENNUSKIELTOALUEET

Asemakaavan laatimista varten:
ASEMAKAAVAN LAATIMISTA VARTEN
1. Nummenkärki (15.10.2018-15.10.2020, KH/MRL 53§, alkanut 18.11.1988)
1.53 §,
NUMMENKÄRKI
2. Hangonsillan alue (1.10.2017-1.10.2019, KH/MRL
alkanut 1.10.2013)
15.10.2018 - 15.10.2020
3. Metsäkalteva (23.1.2019-23.1.2021, KH/MRL 53 §, alkanut
23.1.2015)
KH / MRL
53 §
alkanut 18.11.1988

Yleiskaavan laatimista varten:
2. HANGONSILLAN ALUE
1.10.2017
4. Palopuron osayleiskaava (19.9.2014-19.9.2019, KV/MRL
38§ ja- 1.10.2019
128§)
KH / MRL 53 §
alkanut 1.10.2013

3.
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Suunnittelutarvealueet ja
poikkeaminen

Rautatiemuseo, lastauslaituri
kuva Matti Vassinen
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8.1 Suunnittelutarvealue

8.2 Poikkeaminen

Poikkeamispäätökset asemakaava-alueella

Suunnittelutarvealueilla tarkoitetaan alueita, joiden
käyttöön liittyvien yhteisten tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen
tai vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös
sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista
lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen
nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista voi tietyin edellytyksin
poiketa. Kaavoitusyksikössä valmistellaan sekä
asemakaava-aluetta että asemakaavan ulkopuolisia alueita koskevia poikkeamispäätöksiä.

Kehittämisjaoston myöntämä poikkeamispäätös
tarvitaan, kun rakentamisessa esimerkiksi:
- poiketaan merkittävästi asemakaavan käyttötarkoituksesta
- poiketaan mm. rakennusten kerrosten lukumäärää
tai rakennusten korkeutta koskevista määräyksistä
- poiketaan vähäistä enemmän rakennusalaa koskevista määräyksistä

Kunta voi lisäksi yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi alueita,
joilla niiden sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai joilla
erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen
vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Tällainen suunnittelutarvealuepäätös on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestyksessä suunnittelutarvealueeksi on
osoitettu koko kunta lukuunottamatta asemakaavoitettuja alueita.
Suunnitelutarvealueella rakennusluvan erityiset
edellytykset ratkaisee kaupunginhallituksen kehittämisjaosto, joka voi delegoida toimivaltaansa
viranhaltijalle. Suunnittelutarvealueella rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa asemakaavoitukselle,
yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentamisen on oltava sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien
toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta. Rakentamisen on
oltava sopivaa maisemalliselta kannalta eikä rakentaminen saa vaikeuttaa erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Päätösten toimivalta on kehittämisjaostolla. Lisäksi
rakennusluvan yhteydessä voidaan myöntää vähäisiä poikkeuksia. Vähäisiä poikkeuksia koskevat
asiat käsitellään rakennusvalvonnassa ja kaavoitus
antaa niistä lausuntonsa tarvittaessa. Toimivaltaiseksi viranomaiseksi on määrätty kaupunginhallituksen kehittämisjaosto, joka voi delegoida toimivaltaansa viranhaltijalle.
Poikkeamista varten on oltava erityinen syy. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle,
kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään saa vaikeuttaa
luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamista ei voida myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin
aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita
vaikutuksia.

Poikkeaminen tarvitaan myös, kun tilapäinen rakennus halutaan pysyttää paikallaan yli viisi vuotta
tai tilojen oleellista käyttötarkoituksen muutosta halutaan jatkaa viiden vuoden määräajan jälkeen.

Poikkeamispäätökset asemakaava-alueen
ulkopuolella
Asemakaava-alueen ulkopuolella tarvitaan poikkeamispäätös, jos hanke poikkeaa esimerkiksi käyttötarkoitukseltaan tai rakentamisen määrältään oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta. Poikkeamispäätös
tarvitaan myös ranta-alueella, jos alueella ei ole
ranta-asemakaavaa tai suoraan rakennuslupaan
oikeuttavaa yleiskaavaa (Hyvinkäällä ei ole tällaisia
yleiskaavoja). Poikkeamispäätökset ratkaisee kaupunginhallituksen kehittämisjaosto.
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9.1 Asemakaavat ja asemakaavamuutokset
Yksityisen anomuksesta laaditaan asemakaavamuutoksia kaupunginhallituksen hyväksymissä
tapauksissa, jotka soveltuvat kaupungin kehittämiseen. Yksityisten anomista asemakaavamuutoksista suoritetaan kaupungille maankäyttö- ja rakennuslain 59 § mukainen korvaus, jonka suuruus
määräytyy asemakaavan vaikutusasteen mukaan.
Kaavoitustaksoissa noudatetaanTeknisen lautakunnan 24.9.2013 163 § päätöstä, jonka mukaan:
1) Asemakaavamuutoksesta, joka on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, peritään
muutoksenhakijalta 3500 € + kuulutuskustannukset. (Vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos on nähtävillä 14 päivää.)

käytettyjä työtunteja. Tuntiveloitusyksikkönä on työsuoritukseen osallistuneiden henkilöiden kuukausipalkka sosiaalikuluineen jaettuna 150:llä. Lisäksi
peritään yleiskustannuksena, joka sisältää kopiointi-, monistus- ja tarvikekustannukset 30 % sekä
työnantajalle aiheutuneina muina henkilömenoina
20 % eli yhteensä 50 % tuntilaskutuksen kokonaissummasta. Mikäli muutoksen valmistelu edellyttää
pienoismalleja, maaperätutkimuksia tai muita erityisselvityksiä lisätään näistä kaupungille aiheutuneet kustannukset täysimääräisinä muutoksenhakijalta perittävään palkkioon.
5) Kielteisestä päätöksestä kaavamuutoshakemukseen peritään 500 €.

2) Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista
jotka eivät ole vaikutukseltaan merkittäviä asemakaavoja tai asemakaavan muutoksia, mutta eivät
myöskään vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan
muutoksia, peritään hakijalta 6000 € + kuulutuskustannukset.

Kuulutuskustannukset

3) Vaikutukseltaan merkittävistä asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista, jotka ainoastaan
valtuusto voi hyväksyä sekä muista suuritöisistä tai
runsaasti neuvotteluja vaativista asemakaavoista
asemakaavat tai asemakaavan muutoksista peritään hakijalta 9500 € + kuulutuskustannukset.

Hakijan on suoritettava asemakaavan laatimisesta tai asemakaavan muutoksesta perittävä kiinteä
korvaus kahdessa erässä: puolet kiinteästä korvauksesta suoritetaan ennen kaavamuutoksen
laadinnan käynnistymistä, loppuosa korvauksesta
sekä kuulutuskustannukset muutoksen tultua lainvoimaiseksi. Menettelyä noudatetaan myös milloin
on kysymys maankäyttösopimuksen soveltamisesta. Mikäli muutosta on pyytänyt useampi kuin yksi
maanomistaja, palkkiot ja kuulutuskustannukset
jaetaan heidän välillään rakennusoikeuden mukaisessa suhteessa.

4) Asemakaavamuutoksista, jotka ovat poikkeuksellisen suuritöisiä ja joista on ennakkoon sovittu
muutoksenhakijan kanssa, peritään muutoksen
hakijalta aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset + kuulutuskustannukset. Aikaveloituksen
perusteena käytetään muutokseen laatimiseen

Muutoksen hakijalta peritään kuulutuskustannuksina 400 €/kuulutus.

Korvauksen suorittaminen

Koska veloitusperusteen edellytyksenä on pääasiassa yksityisen edun toteutuminen, ei palkkiota ja
kuulutuskustannuksia peritä ja ennakkosuoritus palautetaan hakijalle, mikäli asemakaavamuutosta ei
hyväksytä. Mikäli hakija peruu muutoshakemuksen
ennen hyväksymispäätöstä, ei ennakkoon perittyä
maksua palauteta.
Aikaveloitukseen perustuvan palkkion osalta kaupunki voi vaatia, että hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus asemakaavamuutoksen arvioitujen
kustannusten suorittamisesta. Palkkio ja kuulutuskustannukset määräytyvät sen taksan perusteella,
joka on voimassa maksuluokan määräämishetkellä. Jos asemakaavan muutos edellyttää myös tonttijaon muutosta, peritään molemmista taksan mukainen palkkio.

9.2 Maankäyttösopimusmenettely
Kaupunginhallitus on hyväksynyt maankäyttösopimusmenettelyn käyttöönoton Hyvinkäällä asemakaavojen toteuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. Maankäyttösopimusmenettelyn tavoitteena
on jakaa vapaaehtoisen sopimuksen perusteella
asemakaavoituksen tuottamia hyötyjä ja kustannuksia tasapuolisesti maanomistajien ja kaupungin
kesken niissä tapauksissa, joissa kaavoitetaan yksityisiä alueita.
Menettelyyn sisältyy useita vaihtoehtoisia tapoja jakaa yhteinen hyöty. Maankäyttösopimusmenettelyä
ei sovelleta, milloin kaavoituksesta saatava hyöty
on katsottava vähäiseksi. Maankäyttösopimusasiat
valmistelee tonttipalvelut.
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9.3 Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Kaupunginhallituksen kehittämisjaosto on kokouksessaan 03.07.2017, 6 § hyväksynyt taksat seuraaville kaupungin antamille päätöksille:
Kehittämisjaoston myöntämät:
1) poikkeamispäätökset:
myönteiset 600 €
kielteiset 350 €
lisäksi kohdan 4) mukainen naapurien kuuleminen
Kehittämisjaoston myöntämät:
2) suunnittelutarveratkaisut:
myönteiset 600 €
kielteiset 350 €
lisäksi kohdan 4) mukainen naapurien kuuleminen
4) Naapurien kuuleminen:
Hakijan tulisi yleensä itse suorittaa naapurien kuuleminen, jolloin ei synny veloitettavia kustannuksia.
Jos tämä ei ole mahdollista, niin kuuleminen suoritetaan kaupungin toimesta.
Kaupunki perii naapurien kirjeitse tapahtuvasta
kuulemisesta 50 € / naapuri ja kuulemisesta kuuluttamalla 450 € / kuulutus.
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Ajankohtaiset suunnitelmat löydät:
kartta.hyvinkaa.fi
Kaavojen havainneaineistoja on
myös 3D-kaupunkimallissa https://
hyvinkaa3d.appspot.com.

Olemme myös Facebookissa:
facebook.com/Hyvinkaakaavoittaa

Hyvinkään keskustaa kehitetään eurooppalaisten nuorten arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisten voimin !
Kansainvälisen Europan 15- kilpailun toivotaan
tuovan uusia ideoita pääradan länsipuolen kehittämiseksi osaksi Hyvinkään elävää ja kehittyvää
keskustaa. Maailman laajimman arkkitehtuurikilpailun teemana on Productive cities - Tuottavat
kaupungit, ja se on käynnissä heinäkuun loppuun
asti noin 50 eurooppalaisessa kohteessa samanaikaisesti.

Hyvinkään Weaving urban fabrics - kilpailuohjelman
mukaisesti nuorilta suunnittelijoilta toivotaan ehdotuksia pääradan länsipuolelle ja asemanseudulle
tulevaisuuden kaupunkikudelmaksi, ekologiseksi
kaupungiksi, jossa on monipuolista työ- ja asumistarjontaa. Myös asemanseudun liikenteelliset haasteet odottavat ratkaisuaan.

Ehdotuksista kootaan syksyllä näyttely suuren
yleisön kommentoitavaksi ja kansallisen palkintolautakunnan arvioitavaksi. Kilpailun tulokset
julkistetaan vuoden lopulla, ja niitä hyödynnetään
alueelle laadittavissa maankäyttöä tukevissa vaihtoehtoisissa yleissuunnitelmissa.

