
MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2019 - 2028 

Uudet asuinalueet, yritysalueiden kuvaus  
 
 

 

 

18.2.2019 



2 
 

 

Sisällys  
 
1. OHJELMAN TAVOITE, TARKOITUS JA SISÄLTÖ............................................................. 3 
2. LÄHTÖKOHTIA JA TAUSTATIETOJA ............................................................................... 4 
2.1 Maankäytön toteuttamisprosessi ...................................................................................... 4 

2.1.1 Perusedellytykset ................................................................................................. 4 
2.1.2 Rakentamisedellytykset ........................................................................................ 7 
2.1.3 Rakentaminen ja rakentamisen varmistaminen .................................................... 7 

2.2. Väestönkehitys ja väestösuunnite 2017-2040 .................................................................. 8 
2.3. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus ..................................................... 10 
2.4. KUUMA-asuminen 2040 ................................................................................................ 11 
2.5. Asuntorakentamisen volyymitietoja ................................................................................ 11 
3. KAUPUNGIN ASUNTOTUOTANTO JA TONTINLUOVUTUS .......................................... 13 
3.1 Asuntotuotantotarve, asuntorakentaminen ja väestönkasvu ........................................... 13 
3.2 Asuntotonttien kysyntä ja tarjonta ................................................................................... 14 
3.3 Asuntotuotantotavoitteet ja toteutunut asuntotuotanto .................................................... 14 
3.4 Tonttien luovutustavoitteet ja toteutuneet tontinluovutukset ............................................ 15 
4. ASUNTOTONTTIVARANTO ............................................................................................ 17 
4.1 Kerros- ja rivitalorakentaminen ....................................................................................... 17 
4.2 Omakotirakentaminen .................................................................................................... 18 
5. TARVITTAVAT RESURSSIT.......................................................................................... 18 
5.1. Maanhankinta ................................................................................................................ 18 
5.2. Kaavoitus ...................................................................................................................... 19 
5.3. Kunnallistekniikka .......................................................................................................... 19 
5.4. Palvelut ......................................................................................................................... 20 
6. LÄHIVUOSIEN ASUNTORAKENTAMINEN ..................................................................... 20 
6.1. Kerros- ja rivitalotuotanto ............................................................................................... 20 
6.2. Omakotirakentaminen ................................................................................................... 21 
6.3. Täydennysrakentaminen / maankäyttösopimukset ........................................................ 22 
6.4. Erityisryhmien asuminen................................................................................................ 22 
7. YRITYSALUEET JA TONTTIVARANTO ........................................................................... 23 

 Antinsaaren teollisuusalue ................................................................................. 23 
 Sveitsin porttaali ................................................................................................. 23 
 Hakakallio / Metsäkaltevan silta ......................................................................... 23 
 Martinlehto / Martinniitty ..................................................................................... 24 

 

 
 
Ohjelman lopussa: 
Kartta, Asuntoalueet 2019-2028 
Taulukko, Asuntotonttien luovutustavoite 2019 – 2028 
Kartta, Yritysalueet 
 
Kannen kuva: Viistoilmakuva, Hangonsillan alue, syyskuu 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. OHJELMAN TAVOITE, TARKOITUS JA SISÄLTÖ 
 

Maankäytön toteuttamisohjelman tavoitteena ja tarkoituksena on ohjata erityisesti asuntotuotan-

toon tarkoitetun maankäytön toteuttamisprosessia. Ohjelma tähtää asuntotuotantotavoitteiden 

mukaiseen tonttien luovutukseen ja tonttivarannon ylläpitoon. Ohjelman alussa kuvataan maan-

käytön toteuttamisprosessia yleisellä tasolla sekä muita ohjelman lähtökohtia ja taustatietoja. 

Tämän jälkeen ohjelma sisältää kuvauksen kaupungin toteutuneesta asuntotuotannosta ja tontin-

luovutuksesta, kaupungin asuntotuotanto- ja tontinluovutustavoitteet, kuvauksen kaupungin asun-

totonttivarannosta ja sen riittävyydestä sekä kuvauksen lähivuosien rakentamisesta ja tarvittavista 

resursseista. Ohjelman yhtenä tavoitteena on antaa kokonaiskuva maankäytön toteuttamispro-

sessista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä asuntotuotannon toimintaympäristöstä. Tämän joh-

dosta kokonaisuutta on kuvattu melko laajasti. Lisäksi ohjelman lopussa kuvataan lyhyesti yritys-

alueet sekä olemassa oleva yritystonttivaranto. 

Maankäytön toteuttamisohjelman taustalla on vuonna 2016 kaupunginvaltuustossa hyväksytty 

Hyvinkään Pelikirja (kaupunkistrategia), joka on keskeinen kaupungin johtamisen sekä palvelu-

tuotannon suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin apuväline. Lisäksi ohjelman käytännön toteu-

tusta ohjaa valmisteilla olevat asumisen linjaukset. 

 

Ohjelma on lisäksi tarkoitettu käytettäväksi kuntasuunnittelun yhtenä lähtökohtana niin, että eri 

hallintokunnilla olisi ajan tasalla oleva käsitys kaupungin lähivuosien rakentumisesta, jolloin hal-

lintokunnat voisivat suunnitella palvelutuotannon järjestämisen. Kaupunginhallitus voi ohjelman 

perusteella arvioida taloudelliset edellytykset kaupunkirakenteen laajentamiselle. Maankäytön 

toteuttamisohjelman liitteenä olevassa taulukossa on esitetty seuraavan kymmenvuotisjakson 

tavoitteellinen asuntotonttien luovutusohjelma. 

 

Maankäytön toteuttamisohjelma on luonteeltaan ohjeellinen ja se tarkistetaan vuosittain siten, 

että jakson neljä ensimmäistä vuotta on pyritty arvioimaan loppuvuosia tarkemmin. Alueiden to-

teutusjärjestys saattaa vaihtua eivätkä alueiden tontti- tai asuntomäärät ole täysin oikeita. Myös 

kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia on arvioitu eri alueilla eritasoisten suunnitelmien poh-

jalta. Arviot antavat vertailupohjan kustannusten suuruusluokasta ja eri alueiden välisistä eroista.  

 

 

 

 

 

 

Maankäytön toteuttamisohjelman valmistelusta ovat vastanneet: 

 

kaupungingeodeetti Marko Kankare 

yleiskaavasuunnittelija Hannu Lindqvist 

suunnittelupäällikkö Kari Pulkkinen 

maanmittausinsinööri Janne Viljanen 

kaavoituspäällikkö Anitta Ojanen 

liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen 

suunnittelija Taru Härkönen  
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2. LÄHTÖKOHTIA JA TAUSTATIETOJA 

 
2.1 Maankäytön toteuttamisprosessi 
 
Kaupungin kasvun ja kilpailukyvyn näkökulmasta on tärkeää, että kaupungilla on riittävästi koh-

tuuhintaista, monipuolista ja kysyntää vastaavaa tonttitarjontaa. Edellytykset riittävälle tonttitar-

jonnalle luodaan kaupungin toimesta ja kaupunki voi merkittävällä tavalla vaikuttaa tonttitarjon-

taan tehokkaasti järjestetyllä maankäytön toteuttamisprosessilla. 

Maankäytön toteuttamisprosessi on ajallisesti pitkä, jopa kymmeniä vuosia, ja siihen kytkeytyy 

prosessin eri vaiheissa useita toimijoita. Maankäytön toteuttamisprosessin eri vaiheissa tehdään 

monia valintoja, jotka vaikuttavat lopputulokseen. Valinnoilla on merkitystä, kun kokonaisproses-

siin sisältyviä osaprosesseja pyritään sovittamaan yhteen mahdollisimman tehokkaalla ja talou-

dellisella tavalla. Maankäytön toteuttamisprosessi (kuva 1) voidaan jakaa kolmeen pääosaan 1. 

Perusedellytyksiin, 2. Rakentamisedellytyksiin ja 3. Rakentamiseen ja rakentamisen varmistami-

seen. 

 

Kuva 1: Maankäytön toteuttamisprosessi 

2.1.1 Perusedellytykset 

 
Maankäytön toteuttamisprosessin perusedellytykset pohjautuvat Pelikirjaan (kaupungin strategia). 

Asumisen Linjauksiin ja yleiskaavaan sekä näiden toteuttamista tukevaan maanhankintaan. 
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Kaupunginvaltuusto on joulukuussa 2016 hyväksynyt Hyvinkään Pelikirjan uudeksi kaupunkistra-

tegiaksi vuosille 2017-2027. Pelikirjan avulla kaupunki kertoo, mitä asioita kaupunki toiminnallaan 

tavoittelee, mitä asioita tulevina vuosina halutaan painottaa ja mitä kaupunki aikoo tehdä tulevai-

suuden päämäärien saavuttamiseksi. Pelikirja viitoittaa ja viestii yhteiset tavoitteemme Hyvinkään 

tavasta toimia asiakkaidemme (asukkaat, yritykset, matkailijat ja muut asiakkaat) parhaaksi.  

 
 

            
 

 
 
Maankäytön kehittäminen liittyy olennaisena 

osana Pelikirjan kärkiin. Kärkihankkeet (eri-

tyisesti Hangonsilta, Hyvinkään Sveitsi ja 

kehittyvä kaupunkikeskusta) ovat kokonai-

suuksia, joiden toteuttamisessa maankäytön 

kehittämisellä on merkittävä rooli. Kärki-

hankkeiden kautta lisäämme Hyvinkään 

houkuttelevuutta ja elinvoimaa. 

 

 

  
 

 

 
 ”Pelikirja viitoittaa tietä”  
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Kaupungistumiskehitys on viime vuosina nopeutunut ja asumismieltymyksissä ja –tarpeissa on 

tapahtunut muutoksia. Kasvavilla kaupunkiseuduilla asuntorakentaminen on ollut viime vuosina 

vilkasta ja erityisesti hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvia kerrostaloasuntoja on rakennettu paljon. 

Tämä suuntaus näyttäisi jatkuvan lähivuosina. Omakotirakentamisen volyymit ovat puolestaan 

viime vuosina laskeneet, mutta omakotiasuminen on edelleen monien ensisijainen asumistoive. 

Myös Hyvinkäällä asuntorakentaminen on viime vuosina painottunut kerrostaloasuntoihin ja oma-

kotirakentamisen määrä on laskenut. 

Ikääntyvän väestön määrän kasvaa tulevina vuosina merkittävästi. Hyvinkäällä merkittävintä on 

yli 75 vuotiaiden määrän kasvu. Trendiennusteen mukaisesti yli 75 vuotiaiden määrä on vuonna 

2040 yli kaksinkertainen vuoteen 2017 verrattuna. Tämä edellyttää varautumista kyseisen ryh-

män kasvaviin asumistarpeisiin. Lisäksi kaupungin on edelleen pidettävä huolta siitä, että kau-

pungin toimesta syntyy edellytykset riittävälle, monipuoliselle ja kysyntää vastaavalle asuntotuo-

tannolle eri asukasryhmien tarpeisiin.                 

Valmisteilla olevien asumisen linjausten painopistealueiksi on nostettu kaupungin kasvun ja elin-

voiman edistäminen ja uusien asukkaiden houkutteleminen sekä ikääntyvän väestön asumisen 

edistäminen ja tukeminen.  

 
 
 
 
 
Yleiskaavalla ohjataan kaupunkirakenteen, maankäytön ja liikenneverkon kehittämistä. Yleiskaa-

valla sovitetaan yhteen yhdyskunnan eri toimintoja, kuten asumista, palveluja, työpaikkoja, liiken-

nettä ja virkistysalueita jne. Yleiskaava on ohjeena alueiden asemakaavoja laadittaessa. Yleis-

kaavalla kaupunki viestii yhdyskuntarakenteen kehittämisen tahtotilan noin 20 - 30 vuoden aika-

perspektiivillä. 

Kaupungin alueella voimassa oleva ajantasainen yleiskaava mahdollistaa osaltaan edellytykset 

tehokkaalle tonttituotannolle. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt keskustaajaman osayleiskaavan 

16.4.2012. Keskustaajaman osayleiskaavalla ohjataan kaupunkirakenteen, maankäytön ja liiken-

neverkon kehittymistä vuoteen 2030. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.5.2018 hyväksynyt Sveitsin-Härkävehmaan 

osayleiskaavan. Osayleiskaavasta on valitettu, eikä osayleiskaava siten ole voimassa.  

Tällä hetkellä on vireillä Palopuron osayleiskaava. 

 

 

Kaupungin tonttituotannon edellytyksiin vaikuttaa merkittävästi, kuinka Pelikirjan ja yleiskaavan 

toteuttamista tukevassa maapolitiikassa onnistutaan. Kaupunki on pitkäjänteisesti hankkinut maa-

alueita omistukseensa yleiskaavan mukaisilta yhdyskuntarakenteen laajenemisalueilta. Kaupun-

 
 ”Yleiskaavoitus ohjaa yhdyskuntarakenteen tavoitteellista kehitystä” 
 

 

 ”Maanhankinta tukee pelikirjan ja yleiskaavan toteuttamista”  

 
 ”Asumisen Linjaukset antaa suuntaviivoja 2020 -luvulle” 
 



7 
 

gin merkittävä maanomistus laajenemisalueilta luo edellytyksiä suunnitelman mukaiselle, hallitulle 

ja kustannustehokkaalle yhdyskuntarakenteelle. 

 

Periaatteena on, että rakentamiseen tarkoitettujen alueiden ensimmäiset asemakaavat laaditaan 

kaupungin omistamille maille. Kaupungin maanomistus helpottaa asemakaavan laatimista ja 

mahdollistaa asemakaavan toteutuksen oikea-aikaisen ajoittamisen. Kaupungin maanomistuksel-

la ja omalla tontinluovutuksella voidaan vaikuttaa maan ja tonttien hintatasoon sekä asuntopoliit-

tisten tavoitteiden saavuttamiseen (mm. asuntojen hallintamuotojakaumaan).  

 

2.1.2 Rakentamisedellytykset 

 
 
 
 
 
  

Maankäytön toteutukselle luodaan rakentamisedellytykset asemakaavoituksella, kunnallisteknii-

kan (kadut, puistot, vesihuolto) suunnittelulla sekä asemakaavaan muutostilanteissa yksityisessä 

omistuksessa olevien alueiden osalta maankäyttösopimuksella.  

 

Peruslähtökohtana voidaan pitää, että tasaisen kasvun ja normaalin kysyntätilanteen vallitessa 

kaupungilla tulisi olla omistuksessaan monipuolista asemakaavallista tonttivarantoa noin 5 vuo-

den tarpeisiin. Vastaavasti heti käyttöön otettavaa tonttivarantoa tulisi olla noin 3 vuoden tarpei-

siin. Heti käyttöön otettavalla tonttivarannolla tarkoitetaan sitä, että tontit ovat valmiiksi rakenne-

tun kunnallistekniikan piirissä (kadut, vesihuolto, energiaverkostot).  

 

Kunnallistekniikan suunnittelu edellyttää paitsi kaavoitusprosessiin liittyvää yleissuunnittelua 

myös katu- ja vesihuoltosuunnitelmien laatimista sekä hyväksymiskäsittelyä. Tämä tapahtuu 

omakotialueilla yleensä noin vuotta ennen tontit tulevat haettaviksi. Muilla alueilla suunnittelu 

etenee rakentamistarpeen mukaan. 

 

Kun laaditaan asemakaavan muutoksia yksityisten maanomistajien omistamille alueille mm. täy-

dennysrakentamisen mahdollistamiseksi, tehdään kaupungin ja maanomistajan välille maankäyt-

tösopimus rakentamisedellytysten ja rakentamisen varmistamiseksi.      

 

2.1.3 Rakentaminen ja rakentamisen varmistaminen 

 

 
 
 
 

Maankäytön toteuttamisprosessin osioon rakentaminen ja rakentamisen varmistamiseen sisältyy 

kunnallistekniikan rakentaminen (kadut, vesihuolto), puistojen ym. rakentaminen ja palveluraken-

taminen. Lisäksi osioon sisältyy alueiden viimeistelytyöt (kadut, puistot jne.), tonttien muodosta-

minen, tonttien luovuttaminen rakentajille sekä tonttien rakentumisen varmistaminen.   

 
 ”Asemakaavoituksella ja kunnallistekniikan suunnittelulla rakentamisedelly-

tykset kuntoon” 

 
 ” Kunnallistekniikkaa rakennetaan ja tontteja luovutetaan rakentajille kaupun-

gin tavoitteiden mukaisesti” 
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Tontteja luovutetaan rakentajille kaupungin tavoitteiden mukaisesti ja kunnallistekniikan rakenta-

misen mukaisessa aikataulussa. Tonttien luovuttamisen lisäksi kaupungin on huolehdittava siitä, 

että rakentajille luovutetut tontit tulevat rakennetuiksi kohtuullisessa aikataulussa. Tonttien koh-

tuullisen nopealla rakentumisella varmistetaan, että alueelle rakennettu kunnallistekniikka tulee 

mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä tonttien rakentuminen varmistetaan tontin-

luovutukseen liittyvillä ehdoilla tai mikäli kysymyksessä on maankäyttösopimusalue, varmistetaan 

tonttien rakentuminen sopimukseen sisällytettävillä ehdoilla. 

Tonteille määriteltyjen rakentamisaikataulujen asettamisella pyritään myös siihen, että kunnallis-

tekniikan viimeistelytyöt saataisiin valmiiksi kohtuullisessa aikataulussa. Viimeistelytyöt on perus-

telua tehdä siinä vaiheessa, kun tonteille rakennetut rakennukset ovat valmiita. 

2.2. Väestönkehitys ja väestösuunnite 2017-2040 
 
 
 
 
 
 
Hyvinkää oli väkiluvultaan Suomen 23:ksi suurin kunta vuoden 2018 lopussa. Hyvinkään väestö 

on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 1500 asukkaalla, jolloin suhteellinen kasvu 

on ollut keskimäärin 0,3 prosenttia vuodessa. Vuoden 2018 lopussa Hyvinkäällä oli 46 518 asu-

kasta. Väestö väheni edellisvuodesta 221 asukkaalla, eli 0,5 prosenttia.  

Hyvinkään, kuten myös muiden Helsingin kehysalueen kuntien väestömäärä on kasvanut melko 

tasaisesti viimeksi kuluneen kolmen vuosikymmenen aikana. Vuosi 2013 oli Hyvinkäällä väestön-

kasvun huippuvuosi, jolloin väkiluku kasvoi 602 hengellä eli 1,3 prosentilla edellisvuodesta. Vuo-

sina 2016 - 2018 väkiluku on kasvanut keskimäärin 0,1 prosentilla vuodessa. Väestönkasvun 

hidastumisen taustalla on luonnollisen väestönlisäyksen pienentyminen ja vähentynyt kotimaan 

sisäinen muuttovoitto. 

 

Kuva 2: Hyvinkään väestömäärän väestönkasvu (%) vuosina 2000-2018. Lähde: Tilastokeskus. 

 
 ” Luonnollisen väestönkasvun väheneminen ja vähentynyt kotimaan netto-

muutto ovat hidastaneet Hyvinkään väestönkasvua viime vuosina” 
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Kaupunginvaltuuston 11.9.2017 hyväksymässä väestösuunnitteessa väestönkasvuvaihtoehtoja 

on esitetty kolme erilaista; trendiennuste, keskivaihtoehto ja nopea kasvu. Trendiennuste pohjau-

tuu perusaineistoon (tilastoihin) olettaen, että taustamuuttujat pysyvät ennallaan. Vaihtoehto so-

veltuu talouden suunnitteluun (verotulojen ennakointi). Keskivaihtoehto on tavoitteellisempi vaih-

toehto ja se soveltuu palveluverkon suunnitteluun. Nopean kasvun vaihtoehto on kaikista tavoit-

teellisin ja sitä voidaan käyttää maankäytön suunnittelussa. Nopean kasvun mukaan väestömää-

rä kasvaa keskimäärin 0,9 prosentin vuosivauhdilla eli selvästi aiempaa kehitystä nopeammin.  

Väestösuunnitteen rakentamisennuste perustuu maankäytön kymmenen vuoden toteuttamisoh-

jelmaan, jossa tarkastellaan asuntotuotantoa kaupungin luovuttamille ja maankäyttösopimusten 

myötä rakentamisen piiriin tuleville alueille. Rakentamisennusteet eri väestönkasvuvaihtoehdoille 

on laadittu siten, että nopeimman kasvun vaihtoehto noudattaa MAL-sopimuksessa määriteltyä 

360 valmistuvaa asuntoa vuodessa. Keskivaihtoehdossa asuntoja valmistuu vuodessa keskimää-

rin 295. 

 

Kuva 3: Hyvinkään väestömäärän kasvuvaihtoehdot; trendiennuste, keskivaihtoehto ja nopean 

kasvun vaihtoehto. 

 

Alla olevassa taulukossa (taulukko 1) esitetään väestömäärän kehitys viiden vuoden välein vuo-

teen 2040 saakka. Hitaimman ja nopeimman väestönkasvuvaihtoehdon välinen ero vuonna 2040 

on väestösuunnitteen mukaan noin 6 600 asukasta. Trendiennusteen mukaan väestömäärä 

vuonna 2040 on 50 400, keskivaihtoehdon mukaan 53 800 ja nopean kasvun mukaan 57 500.  

 

 

 
 ” Väestösuunnitteen 2017-2040 mukaan maankäytön suunnittelussa käytetään 

väestönkasvun tarkastelussa nopean kasvun vaihtoehtoa” 
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Taulukko 1: Väestömäärän kehitys eri väestönkasvuvaihtoehdoissa. 

2019 2020 2025 2030 2035 2040

Trendiennuste 47 237 47 476 48 547 49 416 50 054 50 433 3 196 7 %

Keskivaihtoehto 47 465 47 818 49 519 51 108 52 583 53 847 6 382 13 %

Nopea kasvu 47 675 48 147 50 521 52 906 55 268 57 492 9 817 21 %

Muutos 2019-2040

 

Koko kaupungin väestömäärä kasvaa nopean kasvun suunnitteen mukaan yli viidenneksellä vuo-

teen 2040 mennessä. Kun tarkastellaan väestönkehitystä ikäryhmittäin (taulukko 2), voidaan ha-

vaita, että yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa tulevaisuudessa kaksinkertaiseksi. Muiden ikäryhmien 

osalta kasvu on selvästi maltillisempaa. 

 

Taulukko 2: Väestönkehitys ikäryhmittäin nopean kasvun suunnitteen mukaisesti. 

2019 2020 2025 2030 2035 2040

0-6 3 200 3 215 3 502 3 676 3 845 3 942 742 23 %

7-15 4 890 4 881 4 647 4 753 5 116 5 369 479 10 %

16-24 4 783 4 879 5 161 5 274 5 043 5 197 414 9 %

25-64 24 464 24 495 25 199 25 935 27 159 28 524 4 060 17 %

65-74 5 979 6 084 5 939 6 085 6 072 5 725 -254 -4 %

75+ 4 359 4 593 6 073 7 183 8 033 8 735 4 376 100 %

Yhteensä 47 675 48 147 50 521 52 906 55 268 57 492 9 817 21 %

Muutos 2019/2040

 

 
2.3. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus 
 
 
 
 

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016–

2019 (MAL-sopimus) allekirjoitettiin kesäkuussa 2016. Sopimukseen sisältyy mm. asuntotuotan-

to- ja kaavoitustavoitteita. Valtion ja kuntien yhteisenä tavoitteena on, että sopimuskaudella Hel-

singin seudulle rakennetaan 60 000 uutta asuntoa.  

 

Kokonaistavoite on jaoteltu siten, että seudun asuntotuotanto on vuonna 2016 yhteensä 13 500 

asuntoa ja kasvaa tämän jälkeen vuosittain 1000 asunnolla. Siten vuonna 2019 asuntotuotanto-

tavoite seudulla on yhteensä 16 500 asuntoa. 

 

Valtion tukemien vuokra-asuntojen (pitkä korkotuki ja lyhyt korkotuki), erityisryhmien vuokra-

asuntojen ja asumisoikeusasuntojen tuotantotavoite on koko sopimuskaudella pääkaupunkiseu-

dun (PKS) osalta yhteensä noin 30 prosenttia PKS:n kokonaistavoitteesta ja KUUMA-kunnissa 

yhteensä noin 20 prosenttia KUUMA-seudun kokonaistavoitteesta. Kunnat varmistavat tonttien 

luovutuksessa ja maankäyttösopimuksissa, että valtion tukeman tuotannon osuus on mahdollista 

toteutua. 

 

Seudun asuntotuotantotavoite on jaettu kuntakohtaisiksi tavoitteiksi. Hyvinkään osalta asuntotuo-

tantotavoitteena on keskimäärin 360 asuntoa vuodessa. Tästä määrästä tulisi keskimäärin 72 

asunnon olla valtion tukemaa asuntotuotantoa. 

 

 ” MAL-sopimus määrittelee tavoitteet Helsingin seudun asuntotuotannolle” 
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MAL-sopimuksen tavoitteena on tuottaa riittävästi asemakaavoitettuja tontteja. Sopimuksen mu-

kaisesti Helsingin seudun kunnat kaavoittavat sopimuskaudella asuntotonttien asemakaavoja 

yhteensä 6,4 miljoonaa kerrosalaneliömetriä (keskimäärin 1,6 milj. kem2/vuosi). Hyvinkään osalta 

tavoitteena on, että uutta asuntokerrosalaa kaavoitetaan keskimäärin 31 750 k-m2 vuodessa.  

 

Tällä hetkellä Helsingin seudulla on käynnissä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL -2019 

suunnitelman laatiminen, jossa kuvataan, miten seutua pitäisi kehittää vuosina 2019–2050. 

Suunnitelman valmistelua ohjaavat kuntien ja valtion edustajista koostuva HLJ-toimikunta sekä 

kuntien edustajia sisältävä MAL-neuvottelukunta. MAL-2019 suunnitelmasta on valmistunut luon-

nos loppuvuonna 2018 ja eri osapuolet ovat antaneet siitä lausunnon tammikuussa 2019. Varsi-

naisen MAL 2019 suunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2019. MAL 2019 -suunnitelma luo 

lähtökohtia seuraavalle MAL-sopimukselle. 

 

 

2.4. KUUMA-asuminen 2040 
 
 
 
 
Vuoden 2017 aikana laaditun selvityksen tavoitteena oli kuvata KUUMA-seudun asumisen nykyti-

laa ja tulevaisuutta vuoteen 2040 sekä tunnistaa seudun asumisen keskeisiä haasteita ja trende-

jä, tarjota virkamiehille ja päättäjille tukea päätöksentekoon sekä edistää kuntaprofilointia Helsin-

gin seudulla. Projektissa selvitettiin: 

- Miltä KUUMA-seudun asuminen näyttää vuonna 2040 ja miten kaavoituksessa voidaan 

siihen varautua. 

- Millaisille asumismuodoille ja talotyypeille on tarvetta ja kysyntää vuonna 2040. 

- Millaisella yhdyskuntarakenteella voidaan vastata megatrendien asettamiin haasteisiin, 

kuten ekotehokkuustarpeisiin. 

 

Selvitykseen kerätty aineisto tuotti kolme päätulosta: 

- Seudun muuttovoitto eriytyy ja asuntotuotantotarve siirtyy keskustoihin. 

- Asumisen tarpeet ja toiveet muuttuvat. 

- Kuntien profiloinnissa ja vetovoimatekijöissä on kehitettävää.  

 

 

 

2.5. Asuntorakentamisen volyymitietoja 
 
 

 

 

 

Rakennusteollisuuden RT ry:n (www.rakennuteollisuus.fi) mukaan Suomessa asuntorakentami-

nen on viimeisten vuosien aikana ollut voimakkaassa kasvussa. Kuvasta (kuva 4) ilmenee asun-

toaloitukset Suomessa viimeisen 20 vuoden aikana.   

 

 

 

 

 ” KUUMA-seudun asumisen haasteita ja trendejä vuoteen 2040 on selvitetty” 

 

 ” Asuntorakentamisen määrä Suomessa on vaihdellut voimakkaasti” 

http://www.rakennuteollisuus.fi/
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Kuva 4: Asuntoaloitukset Suomessa 

 

Viime vuosien asuntorakentamisen määrän kasvu on ollut voimakasta kerrostalorakentamisessa 

ja tämä on näkynyt erityisesti Helsingin seudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Aloitettujen kerros-

taloasuntojen määrät ovat lisääntyneet, mutta samalla asuntojen keskikoko on viime vuosina 

pienentynyt. Omakoti-ja rivitalorakentaminen on ollut Suomessa parin viime vuoden aikana koh-

tuullisen laimeaa. Huippuvuosina 2005 – 2008 Suomessa aloitetiin noin 16 000 omakotitalon ra-

kentaminen vuosittain. Viimeisten vuosien aikana omakotitalojen aloituksia on ollut noin 6 000 – 

7 000 kappaletta vuodessa. Vuonna 2019 omakotirakentamisen aloitusten arvioidaan pysyvän 

noin 7 500 kappaleen tasolla. Kuvasta (kuva 5) ilmenee asuntoaloitukset talotyypeittäin Suomes-

sa viimeisen 20 vuoden aikana.   

 

 

 
Kuva 5: Asuntoaloitukset Suomessa talotyypeittäin 
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3. KAUPUNGIN ASUNTOTUOTANTO JA TONTINLUOVUTUS 
 
3.1 Asuntotuotantotarve, asuntorakentaminen ja väestönkasvu  
 
 
 
 
 
Uusien asuntojen tarve on väestönkasvun lisäksi seurausta asumisväljyyden kasvusta. Helsingin 

seudulla arvioidaan yleisesti, että puolet uudisrakentamistarpeesta on seurausta väestönkasvus-

ta ja puolet asumisväljyyden kasvusta. Asuntojen poistuman korvaaminen uudisrakentamisella on 

Hyvinkäällä marginaalinen ilmiö. Vuoden 2017 lopussa asuntokunnan keskikoko Hyvinkäällä oli 

2,0 henkilöä. Keskustaajaman osayleiskaavassa on arvioitu, että vuonna 2030 asuntokunnan 

keskikoko olisi 1,93 henkilöä ja keskimääräinen asuinkerrosala 55,6 k-m2/ henkilö. 

 

 

 

 

 

Viimeisen 15 vuoden aikana on valmistunut keskimäärin 264 asuntoa vuodessa. Asukasluku on 

samalla ajanjaksolla kasvanut vuosittain keskimäärin noin 220 asukkaalla. Vuosittaiset vaihtelut 

ovat kuitenkin olleet suuria. Asuntorakentamisen suhteen poikkeuksellisen hiljaisia vuosia 2009 - 

2010 seurasi kaksi erittäin heikon väestönkasvun vuotta. Asuntorakentaminen elpyi hiljalleen 

vuosina 2011 - 2012 ja vuonna 2013 asuntoja syntyi lähes ennätysmäärä, mikä näkyi myös poik-

keuksellisen korkeana väestönkasvuna. Vuodesta 2014 lukien väestönkasvu on kuitenkin hidas-

tunut merkittävästi ja painui vuonna 2018 negatiiviseksi. Kuvassa 6 on esitetty valmistuneiden 

asuntojen kokonaismäärä ja väestönkasvu vuosina 2004-2018. 

 

 
Kuva 6: Väestönlisäys ja valmistuneet asunnot vuosina 2004-2018. Lähteet: Tilastokeskus ja Hyvin-
kään kaupunki. 

 

 ” Kaupungin kasvu edellyttää riittävää asuntorakentamista” 

 
 ” Väestönkasvu ja asumisväljyyden kasvu vaikuttavat asuntotuotantotarpee-

seen” 
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3.2 Asuntotonttien kysyntä ja tarjonta 
 
 

 

 

Hyvinkäällä kerrostalotonttien kysyntä on ollut viime vuosina kohtuullisen hyvällä tasolla. Kysyntä 

on kuitenkin pääosin kohdistunut keskusta-alueelle. Kaupungin keskusta-alueen kerrostalotont-

tien tarjonta lisääntyi merkittävästi Hangonsillan alueen ns. aloituskortteleiden asemakaavan val-

mistumisen myötä. Kaikki Hangonsillan aloituskortteleiden kerrostalotontit on luovutettu rakentajil-

le vuosien 2017 – 2018 aikana. Kerrostalojen rakentaminen on alueella käynnissä ja ensimmäiset 

kerrostalot ovat valmistuneet vuoden 2018 syksyllä. Hangonsillan alueen ensimmäisiin asunto-

kortteleihin valmistuu lähivuosina yhteensä noin 600 asuntoa. Alueen asemakaavoitusta jatke-

taan ja alueelle on myöhemmässä vaiheessa tulossa merkittävästi lisää kerrostalotonttitarjontaa 

asuntorakentamiselle. Keskusta-alueen asuntorakentamismahdollisuuksia lisäävät lähivuosina 

myös täydennysrakennushankkeet eri puolilla keskustaajamaa. Metsäkaltevan alueelle on val-

mistunut kaksi kerrostalokohdetta ja yksi on rakenteilla. Myös uusia kohteita on suunnitteilla.    

 

Tonttien kysyntä valtion tukemaan asuntotuotantoon on Hyvinkäällä ollut viime vuosien aikana 

melko vireää. Erityisesti korkotuettuun vuokra-asuntotuotantoon, asumisoikeustuotantoon ja eri-

tyisryhmien asuntotuotantoon on luovutettu ja varattu tontteja MAL-sopimuksen mukaisesti.  

 

 

 

 

 

Omakoti- ja rivitalotonttien kysyntä on ollut viime vuosina yleisesti melko laimeaa ja tämä on nä-

kynyt myös Hyvinkäällä. Omakoti- ja rivitalotonttien tonttitarjonta on kuitenkin määrällisesti hyvällä 

tasolla, mutta kaavoituksen keinoin on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomioita tonttien markki-

nakelpoisuuteen. Omakoti- ja rivitalotonttitarjonta kohdistuu pääasiassa Metsäkatevan alueelle. 

Metsäkaltevan alueelle on päätetty rakentaa alakoulu. Suunnitelmien mukaisesti rakentaminen 

alkaa keväällä 2019. Koulun rakentumisella uskotaan olevan tonttien kysyntään positiivisia vaiku-

tuksia. 

 

 3.3 Asuntotuotantotavoitteet ja toteutunut asuntotuotanto 
 
 
 
 
Kaupungin asuntotuotannossa on asetettu tavoitteeksi MAL –sopimuksen (2016 – 2019) 

mukainen 360 asunnon valmistuminen vuosittain (koko sopimuskauden tavoite on 1440 

asuntoa). Tästä määrästä tulisi 20 % olla valtion tukemaa asuntotuotantoa. Asuntotuotanto-

tavoitteiden toteutuminen on kytköksissä tontinluovutustavoitteisiin.  

 

Asuntotuotannon kokonaismäärä on Hyvinkäällä vaihdellut viimeisen 15 vuoden aikana voimak-

kaasti. Vuodesta 2004 lähtien on valmistunut keskimäärin 264 asuntoa vuodessa, vaihtelun ol-

lessa 103 asunnosta 363 asuntoon.  Tällä ajanjaksolla valmistuneista asunnoista on ollut kerros-

taloasuntoja noin 48 %, rivitaloasuntoja noin 19 % ja omakotitaloja noin 33 %. Viimeisen viiden 

vuoden aikana kerrostaloasuntojen osuus on noussut noin 70 prosenttiin. Omakotitalojen osuus 

 

 ” Kerrostalotonttien kysyntä on hyvällä tasolla ja tarjonta on parantunut.” 

 

 ” Tavoitteena on 360 asuntoa vuodessa.” 

 
 ” Rivi- ja omakotitonttien tarjonta on määrällisesti hyvällä tasolla, mutta kysyn-

tä on melko laimeaa.” 
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on puolestaan laskenut noin 18 prosenttiin ja rivitaloasuntojen osuus noin 12 prosenttiin. Vuosina 

2004 – 2018 valmistuneet asunnot on esitetty kaaviossa 1. 

 

   
Kaavio 1: Valmistuneet asunnot 2004 - 2018 

 

 
MAL-sopimuksen (2016-2019) mukainen asuntotuotanto 

 

MAL-sopimuskaudella 2016 – 2019 on valmistunut tähän mennessä yhteensä 923 asuntoa (noin 

85 % vuosien 2016-2018 tavoitteesta). Valmistuneista asunnoista on ollut valtion tukemia asunto-

ja yhteensä 302 kappaletta (noin 140 % vuosien 2016-2018 tavoitteesta).   

 

3.4 Tonttien luovutustavoitteet ja toteutuneet tontinluovutukset 
 
 

 

 

 

Lähtökohtana on ollut, että 360 asunnon vuosittaisesta tavoitteesta noin 75 % rakentuisi kaupun-

gin luovuttamille tonteille ja noin 25 % rakentuisi maankäyttösopimusalueille sekä muille yksityi-

sessä omistuksessa oleville alueille. Näin ollen vuosittain kaupungin luovuttamille tonteille raken-

tuisi 360 asunnon kokonaistavoitteesta noin 270 asuntoa (kerros-, rivi- ja omakotitalot).  

 

Maankäytön toteutusohjelmassa on kerros- ja rivitalotonttien luovutustavoitteita laaditta-

essa lähtökohtana käytetty vähintään 220 asunnon vuosituotantoa kaupungin luovuttamil-

le tonteille. Omakotitonttien osalta lähtökohtana on ollut, että kaupunki luovuttaa rakenta-

jille vuosittain 50 tonttia. Kysynnän ja väestönkasvun edellyttäessä sekä kunnallistekniikan 

rahoitusmahdollisuuksien salliessa voi luovutusmäärä olla korkeampikin. Kulloinkin vallitseva 

 
 ” Merkittävä osa toteutettavasta asuntotuotannosta sijoittuu kaupungin luovut-

tamille tonteille” 
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taloudellinen suhdannetilanne vaikuttaa merkittävästi myös tonttikysyntään ja sitä kautta tontin-

luovutustavoitteiden toteutumiseen. Tonttien luovuttamisessa pyritään välttämään tuotantomuo-

doltaan yksipuolisten asuinalueiden syntymistä. Tontteja luovutetaan valtion tukemaan asunto-

tuotantoon kysynnän ja asuntotuotantotavoitteiden mukaisesti.  

 

Viimeisten 15 vuoden aikana on rakentajille luovutettu vuosittain keskimäärin noin 197 asuntoa 

vastaava tonttimäärä (kerros- ja rivitalotontit ja omakotitontit), vaihtelun ollessa 84 asunnosta 381 

asuntoon. Viime vuosina toteutettu valtion tukema asuntotuotanto on kohdistunut kaupungin luo-

vuttamille tonteille.  

 

Kerros- ja rivitalorakentamiseen on viimeisten 15 vuoden aikana luovutettu keskimäärin 5 tont-

tia / vuosi ja vuosittaiset luovutusmäärät ovat vaihdelleet 1 tontista 13 tonttiin. Asuntomäärä luo-

vutetuilla kerros- ja rivitalotonteilla on ollut viimeisten 15 vuoden aikana keskimäärin 153 asuntoa 

vuodessa. Vuosittainen vaihtelu on ollut varsin suurta (12 asunnosta 360 asuntoon). Vuosina 

2017 -2018 luovutettiin yhteensä 15 kerrostalotonttia ja asuntomääränä mitaten yli 700 asuntoa 

vastaava tonttimäärä. Tämä on huomattavasti yli tavoitetason ja se enteilee lähivuosina myös 

korkeampaa valmistuvien asuntojen määrää. Vuosina 2004 – 2018 luovutettuja kerros- ja rivitalo-

tontteja vastaavat asuntomäärät on esitetty kaaviossa 2.  

 

 

 

Kaavio 2: Luovutetut rivi- ja kerrostalotontit asuntoina vuosina 2004 - 2018 

 

 
Omakotirakentamisessa on varauduttu siihen, että rakentajille voidaan luovuttaa vuosittain 

50 tonttia. Tontteja luovutetaan Metsäkaltevan alueelta (Kravunrinne / Lehtikorpi / Kaltevan-

kulma / Palojoenvarsi). Omakotirakentamiseen on viimeisten 15 vuoden aikana luovutettu 

keskimäärin 44 tonttia / vuosi ja vuosittaiset luovutusmäärät ovat vaihdelleet 21 tontista 77 

tonttiin. Viimeisten vuosien aikana on luovutettu keskimäärin noin 30 tonttia vuosittain. Vuo-

sina 2004 - 2018 luovutetut omakotitontit on esitetty kaaviossa 3.  
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Kaavio 3: Luovutetut omakotitontit vuosina 2004 – 2018 

4. ASUNTOTONTTIVARANTO 

 
 

 

 

 

Asuntorakentamisen tonttivaranto on määrällisesti hyvällä tasolla. Ydinkeskustan alueella tontti-

varantoa on lähivuosina tulossa lisää Hangonsillan alueelta.  

 

Kaupungin omistuksessa oleva asemakaavan mukainen tonttivaranto (kerros-, rivitalo- ja omako-

titontit) riittää tavoitteen mukaisella 360 asunnon vuosittainen valmistumisvauhdilla useamman 

vuoden tarpeisiin. Kaupungin tavoitteena on pitää koko ajan yllä riittävää ja monipuolista asunto-

tonttivarantoa. Jatkossa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota tonttivarannon laatuun ja monipuoli-

suuteen, jolloin on valmiudet vastata kulloinkin vallitsevaan kysyntään. 

 

4.1 Kerros- ja rivitalorakentaminen 
 

Kaupungilla on omistuksessaan kerros- ja rivitalorakentamiseen tarkoitettua asemakaavan mu-

kaista tonttivarantoa yhteensä noin 1600 asunnolle, joista noin 980 asuntoa on valmiin kunnallis-

tekniikan piirissä. Kerros- ja rivitalo rakentamiseen tarkoitettua tonttivarantoa kaupungilla on 

etenkin Metsäkaltevassa ja Tehtaankulmassa. Lisäksi lähivuosina laadittavat asemakaavat mah-

dollistavat Hangonsillan alueelle vielä arviolta noin 600-700 asunnon toteuttamisen.  

 

Kaupungin omistuksessa oleva asemakaavan mukainen kerros- ja rivitalotonttivaranto riittää ta-

voitteen mukaisilla luovutusmärillä noin 7 vuoden tarpeisiin ja vireillä olevat asemakaavoitus-

hankkeet mukaan lukien yli 10 vuoden tarpeisiin. Vastaavasti valmiin kunnallistekniikan piirissä 

oleva tonttivaranto riittää noin 4 vuoden tarpeisiin. 

 

 

 ” Kaupungin asuntotonttivaranto riittää useamman vuoden tarpeisiin”  
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4.2 Omakotirakentaminen 

 

Kaupungilla on omistuksessaan omakotirakentamiseen tarkoitettua asemakaavan mukaista tont-

tivarantoa yhteensä noin 450 tonttia. Vireillä olevilla asemakaava-alueilla on lisäksi yhteensä noin 

50 omakotitonttia. Tonttivaranto keskittyy Metsäkaltevan alueen lisäksi Nummenmäkeen. Seu-

raavina vuosina omakotitonttien luovutukset painottuvat edelleen Metsäkaltevan alueelle, jotta 

alueelle tehtyjä investointeja voidaan hyödyntää ja että alueelle syntyisi edellytykset palveluiden 

sijoittumiselle. Kaupungin omistuksessa oleva asemakaavan mukainen omakotitonttivaranto riit-

tää tavoitteen mukaisilla luovutusmäärillä noin 9 vuoden tarpeisiin ja vireillä olevat asemakaavoi-

tushankkeet mukaan lukien 10 vuoden tarpeisiin. Valmiin kunnallistekniikan piirissä oleva omako-

titonttivaranto riittää nykyisillä luovutusmäärillä noin 1 vuoden tarpeisiin.   

 

5. TARVITTAVAT RESURSSIT 
 
 

 

 

 

Asuntotuotantoon luovutettavat tontit syntyvät pitkän tuotantoprosessin tuloksena. Tuotantopro-

sessin sujuvuuden varmistamiseksi on huolehdittava resurssien riittävyydestä koko prosessiin 

osallistuvan ketjun osalta. Tontinluovutuksen ja asuntotuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi 

tulee alueita olla jatkuvasti ja pitkäjänteisesti suunnittelun kohteena. Maanhankinnan lisäksi tulee 

varautua alueiden toteuttamisesta aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. 

 

Rakentamisen suunnittelu- ja valmistelutyö tulisi edetä siten, että kunnallistekniikan yleissuunnit-

telu tehtäisiin yhtä aikaa asemakaavoituksen kanssa. Kunnallistekniikan rakentaminen tulisi ajoit-

taa siten, että tonteille päästään rakentamaan tonttien luovutushetkellä.  

 

5.1. Maanhankinta 
 
 
 
 
Maanhankinnan tulee olla pääpiirteissään ratkaistu vähintään viisi vuotta ennen alueen luovutta-

mista rakentajille, jotta pohjakartan valmistamiseen, asemakaavan laatimiseen, kiinteistöjen 

muodostamiseen sekä kunnallistekniikan suunnitteluun ja toteuttamiseen jää riittävästi aikaa. 

Lähimpien vuosien rakentamisalueilla maanomistus on pääosin kaupungilla. Toistaiseksi maan-

hankinta on onnistunut vapaaehtoisin keinoin, mutta jatkossa saattaa syntyä tilanteita, joissa tar-

vitaan esim. lunastusten käyttämistä.  

 

Maanhankintaa tulee jatkaa suunnitelmallisesti. Tällä varmistetaan, että kaupungilla on myös 

tulevaisuudessa mahdollisuudet luovuttaa riittävä määrä tontteja asuntotuotantoon. Maanhankin-

nan turvaaminen tarkoittaa noin 1,5 M€ määrärahan varaamista vuosittain budjettiin raakamaan 

hankintaan. Maanhankinta kohdentuu tulevina vuosina keskustaajaman osayleiskaavan mukaisil-

le kaupungin laajenemisalueille 

 

 

 

 ” Sujuva tonttituotantoprosessi edellyttää riittäviä resursseja” 

 

 ” Maanhankintaa jatketaan kaupungin tulevilla laajenemisalueilla” 
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5.2. Kaavoitus 
 
 

 

 

 

Keskustaajaman osayleiskaava hyväksyttiin keväällä 2012. Kaavassa osoitetaan tulevat kasvu-

suunnat ja täydennysrakentamisalueet vuoteen 2030 asti. 

 

Kaavoituksen tärkeimpiä lähivuosien tavoitteita asuntotuotannon kannalta ovat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asemakaavoitusprosessiin on syytä varata kohteesta riippuen 1 – 3 vuotta. Asemakaavoitukseen 

liittyy usein myös ns. rakentamisohjeiden laatiminen hyväksymiskäsittelyineen. Kaavoitus teh-

dään pääosin kaavoitusyksikön omana työnä. 

 

Lähivuosina laadittavat kaavat ja niiden laatimisen ajoitus kuvataan tarkemmin erillisessä kaavoi-

tusohjelmassa. Kaavoitusohjelma laaditaan saman aikaisesti maankäytön toteuttamisohjelman 

kanssa.     

 

5.3. Kunnallistekniikka 
 
 

 

 

 

Kunnallistekniikan rakentaminen edellyttää paitsi kaavoitusprosessiin liittyvää yleissuunnittelua 

myös katu- ja vesihuoltosuunnitelmien laatimista sekä hyväksymiskäsittelyä. Tämä tapahtuu 

omakotialueilla yleensä tonttien luovutusvuotta edeltävänä vuonna. Muilla alueilla suunnittelu 

etenee rakentamistarpeen mukaan. 

 

Uusien asuntoalueiden katu- ja vesihuoltoverkoston sekä puistoalueiden rakentamiseen joudu-

taan varaamaan vuositasolla 3,5…5,3 miljoonaa euroa. Kustannukset ovat noin 27 000…45 000 

€/ omakotitontti (100...180 €/kerros-m2) ja noin 4 800…11 000 €/ rivi- tai kerrostaloasunto 

(70...140 €/kerros-m2). Kustannuserojen ja määrärahatarpeen vuosittaiseen vaihteluun vaikuttaa 

- Hangonsillan alueen asemakaavoitusta jatketaan vuonna 2014 laaditun kaavarungon 

pohjalta. Tavoitteena on, että asuntokortteleiden asemakaavat laaditaan myös jatkossa 

ns. kumppanuusmenettelyllä toteuttajien kanssa.  

- Metsäkaltevan alueen asemakaavoitusta jatketaan laatimalla tarpeellisia asemakaavan 

muutoksia sekä uusia asemakaavoja tulevien vuosien tarpeet huomioon. 

- Palveluasumiselle osoitetaan kohteita Metsäkaltevassa sekä eri puolilla keskustaajamaa 

tarvetta vastaavasti.  

- Lisäksi keskustaajaman alueella laaditaan täydennysrakentamista mahdollistavia asema-

kaavan muutoksia yksityisessä omistuksessa oleville korttelialueille. 

- Sveitsin-Härkävehmaan alueelle on vuonna 2018 hyväksytyssä yleiskaavassa osoitettu 

lisärakentamismahdollisuuksia. Yleiskaavasta on valitettu, eikä kaava ole lainvoimainen. 

Alueen asemakaavoitus on vireillä ja kaavoitustyötä jatketaan. 

- Palopuron alueen yleiskaavatyötä jatketaan. 

 

 ” Asuntotuotantoon osoitettu kaavavaranto pidetään riittävänä” 

 

 ” Asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen varaudutaan” 
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luovutettavan alueen sijainti ja etäisyys muusta yhdyskuntarakenteesta sekä rakennettavan alu-

een maaperän soveltuvuus rakentamiseen. Kunnallistekniikan rakentamiskustannuksiin vaikuttaa 

myös alueiden hulevesien hallitun johtamisen ja käsittelyn toteuttaminen. 

 

Alueiden liittäminen kaupungin infrastruktuuriin edellyttää usein vesihuollon runkolinjojen, kokoo-

jakatujen ja myös siltojen rakentamista. Nummenmäen alueella tarvittavien melusuojausten to-

teuttaminen tulee vaatimaan resursseja. Hangonsillan alueella kustannuksia syntyy maaperän 

puhdistamisesta sekä mittavista massanvaihdoista. Maaperän puhdistaminen sekä alueen esira-

kentaminen edellyttävät suunnittelua sekä mahdollisesti erillistä lupamenettelyä, johon tulee vara-

ta riittävästi aikaa. 

 

Kunnallistekniikan rakentamistarvetta arvioitaessa on otettava huomioon myös yritysalueiden 

edellyttämä kunnallistekniikka ja asemakaavoituksen myötä mahdollisesti rakennettavaksi tulevat 

yksityisessä omistuksessa olevat alueet. Ydinkeskustan ja liikenneverkon kehittäminen vaatii 

myös kunnallistekniikalta merkittävää panostusta. Lisäksi on huolehdittava vanhojen asuinaluei-

den kunnallistekniikan saneerauksesta. 

 
5.4. Palvelut 
 
 

 

 

 

Uusien alueiden rakentamiskustannusten lisäksi tulee varautua kunnallisten palveluiden järjestä-

misestä aiheutuviin kustannuksiin. Uusille asuinalueille esim. Metsäkaltevaan toteutettavan palve-

luverkon lisäksi tulee varautua olemassa olevan palveluverkon kehittämiseen. Maakunta- ja sote-

uudistukseen tulee varautua siten, että kaupungilla on tonttireserviä uusien asumispalveluiden 

rakentamista varten. Erityisesti kasvavan vanhusväestön määrä edellyttää uutta rakentamista.  

 

Palvelutuotannon järjestämisen ja kaupallisten palvelujen syntymisen kannalta on edullista raken-

taa yksi alue kerrallaan. Toisaalta täydennysrakentamisessa on otettava huomioon mm. nykyis-

ten koulujen oppilaspaikkojen sekä päiväkotipaikkojen tarjonta. Alueen rakentumisen nopeus 

vaikuttaa myös joukkoliikenteen taloudellisiin toimintaedellytyksiin. 

 

6. LÄHIVUOSIEN ASUNTORAKENTAMINEN 
 

6.1. Kerros- ja rivitalotuotanto 
 

 

 

 

 

 

Kerros- ja rivitalo rakentamiseen tarkoitettuja tontteja on tällä hetkellä luovutettuina rakennusliik-

keille tai rakennuttajille noin 700 asuntoa varten. Pääosa tästä määrästä kohdistuu Hangonsillan 

alueelle. Lisäksi on varattuna tontteja rakennusliikkeille tai rakennuttajille noin 180 asuntoa var-

ten.  

  

 
 ” Palveluiden järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin ja riittävään tonttire-

serviin varaudutaan”  

 
 ” Kerrostaloja rakennetaan keskustaan pääosin Hangonsillan alueelle. Rivitalo-

rakentaminen sijoittuu kysynnän mukaisesti pääosin Metsäkaltevan alueelle” 
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vuosi alue   kpl kustannusvaikutukset tulot 

 

2019 Aiemmat alueet    24 -  0,96 milj. € 

 Palojoen varsi    25 -  1,00 milj. € 

   

2020 Kravunlaakso I    50 1,60 milj. €   2,00 milj. € 

  

2021 Kravunlaakso I    50 1,90 milj. €  2,00 milj. € 

 

2022 Kravunlaakso I    34 1.90 milj. €  1,36 milj. € 

 Kravunlaakso II    16   0,64 milj. € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhtiömuotoiseen rakentamiseen tarkoitettujen tonttien myynnistä on saatu tuloja keskimäärin 1,5 

milj. €/vuosi. Vastaavasti kustannukset ovat olleet vuosittain noin 1,0 milj. €.  

 

6.2. Omakotirakentaminen 
 
 
 

 
Omakotirakentaminen kohdentuu seuraavina vuosina Metsäkaltevan alueelle. Vuonna 2019 on 

varauduttu noin 50 tontin luovuttamiseen Lehtikorven / Kravunrinteen / Kaltevankulman / Palojo-

envarren alueilta.  

 

Seuraavan nelivuotisjakson omakotitonttien luovutustavoite:  

– Hangonsillan alueella on syksyllä 2017 alkanut ensimmäisten kerrostalojen rakenta-

minen ja ensimmäiset asunnot ovat valmistuneet vuonna 2018 (127 asuntoa). Ns. 

aloituskortteleiden rakentaminen on ohjelmoitu siten, että alueella olisi noin 600 asun-

toa valmiina viiden vuoden kuluessa. Alueelle valmistuvista asunnoista noin 60 % on 

vapaarahoitteisia asuntoja ja noin 40 % valtion tukemia asuntoaja (vuokra- ja asumis-

oikeusasuntoja)  

– Tehtaankulman alueelta on luovutettu ensimmäiset tontit keväällä 2014 ja asuntora-

kentaminen alueella jatkuu. Ensimmäiseen kortteliin toteutettavista kuudesta kerrosta-

loista on valmistunut viisi.  

– Kuutamopuiston alue on ollut rakentamisen kohteena jo pidempään. Alueella on va-

paana kaksi yhtiömuotoisesti toteutettavaa tonttia, jotka luovutetaan kysynnän mukai-

sesti.  

– Metsäkaltevan alueella kunnallistekniikkaa on rakennettu jo muutaman vuoden ajan ja 

alueella on useita kerros- ja rivitalotontteja valmiin kunnallistekniikan piirissä. Alueelle 

on valmistunut vuosien 2017 – 2018 aikana ensimmäisen kerrostalot (valtion tukemia 

vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja). Alueella on rakenteilla kerrostalokohde 

(asumisoikeusasuntoja), joka valmistunee vuonna 2020. Lisäksi alueelle on suunnit-

teilla yksi kerrostalokohde (valtion tukemia vuokra-asuntoja). Alueelta luovutetaan 

tontteja kysynnän mukaisesti.  

– Keskustaajaman alueella on vireillä kohtuullinen määrä täydennysrakentamiskohteita 

yksityisessä omistuksessa olevilla tonteilla.  

–  

 

 

 ” Omakotirakentamista toteutetaan lähivuosina Metsäkaltevan alueelle” 
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Kustannuksissa on mukana myös katujen viimeistelykustannukset sekä puistojen ja puistoteiden ra-

kentamiskustannukset, jotka ovat noin 25-35 % kokonaiskustannuksista.  

 

Tulojen saamiseen vaikuttaa ratkaisevasti talouden yleinen tilanne ja sitä kautta tonttien kysyntä 

sekä vuokratonttien määrä. Taulukossa tulot on esitetty sen mukaisesti, että kaikki tontit myytäi-

siin.  

 

6.3. Täydennysrakentaminen / maankäyttösopimukset 
 
 

 

 

 

 

Kaupunkirakenteen ja väestömäärän kehittymiseen sekä palvelutuotannon järjestämiseen vaikut-

tavat myös maankäyttösopimusmenettelyn kautta rakentuvat muussa kuin kaupungin omistuk-

sessa olevat asemakaavan muutosalueet. Keskusta-alueella on tällä hetkellä vireillä / suunnitteil-

la kohtuullinen määrä täydennysrakentamishankkeita. Tällaiset kohteet tiivistävät yhdyskuntara-

kennetta ja täydentävät tontti- ja asuntotarjontaa kaupungin alueella. Kytäjällä on maankäyttöso-

pimusalueita omakotirakentamiseen Isonkylän, Ollilan ja Karjumäen alueilla.  

 

Asemakaava-alueella on jonkin verran yksityisessä omistuksessa olevia tyhjiä ja vajaasti raken-

nettuja tontteja. Näiden tonttien toteutumisen ennustaminen on vaikeaa. 

 

 
 

6.4. Erityisryhmien asuminen 
 

 

 

 

Erityisryhmien, kuten vanhusten, vammaisten, nuorison ja opiskelijoiden asumisen tarpeet huo-

mioidaan osana normaalia tonttituotantoa huolehtimalla kaavoitusvaiheessa sekä kunnallisteknii-

kan suunnittelussa esteettömyyden edellytyksistä.  Rakennusmääräykset edellyttävät esteettö-

myyttä yhtiömuotoisessa rakentamisessa. 

 

- Metsäkaltevan keskustaan on vuonna 2017 valmistunut vanhusten palvelutalo (valtion 

tukemia asuntoja erityisryhmille).   

- Vehkojan alueelle on rakenteilla asumispalveluyksikkö kehitysvammaisille.    

- Tehtaankulman alue palvelee osaltaan hyvin ydinkeskustan tuntumassa senioriväestön 

asumistarpeita. 

- Keskustan täydennysrakennushankkeisiin sisältyvä asuntotuotanto palvelee myös hyvin 

senioriväestöä ja muuta palvelujen läheisyyttä tarvitsevaa väestönosaa. 

- Yksityisten aloitteesta syntyviä palveluasumishankkeita tuetaan mahdollisuuksien mu-

kaan esimerkiksi asemakaavoja muuttamalla. 

 

 

 

 

 

 
 ” Täydennysrakentaminen tiivistää yhdyskuntarakennetta ja täydentää tontti- ja 

asuntotarjontaa” 

 

 ” Erityisryhmien asumistarpeet huomioidaan tonttituotannossa” 
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7. YRITYSALUEET JA TONTTIVARANTO 
 
 

 

 

 

 

Yritysalueet, jolla kaupungilla on vapaana olevaa tonttivarantoa, sijaitsevat eri puolilla keskustaa-

jamaa. Kyseisillä ja alla kuvatuilla yritysalueilla on kohtuullinen määrä yritystonttivarantoa luovu-

tettavaksi teollisuus- ja varastotoiminnalle, toimistolle ja tilaa vievälle kaupalle. 

 

Valmista kunnallistekniikan piirissä olevaa yritystonttivarantoa kaupungilla on omistuksessa yh-

teensä noin 38 hehtaaria, joilla on rakennusoikeutta yhteensä noin 125 000 kerrosneliömetriä.  

 Antinsaaren teollisuusalue  

 

Antinsaaren teollisuusalue sijaitsee Hyvinkään pohjoisosassa ja se rajoittuu Pohjoisen kehätien, 

Pohjoisen yhdystien ja pääradan rajaamalle alueelle. Alueelta on hyvät yhteydet Helsinki–

Tampere moottoritielle (etäisyys hieman yli 2 kilometriä). 

 

Alueelle on osittain toteutettu asemakaavan mukainen kunnallistekniikka. Alueella on käyttöön-

otettavissa teollisuus- ja varastorakentamiseen osoitettua tonttialuetta yhteensä noin 14 hehtaa-

ria, joilla on rakennusoikeutta yhteensä noin 48 000 kerrosneliömetriä. Alueelle voi sijoittua 

myös isohko toimija.  

 Sveitsin porttaali   

 
Sveitsin portaalin alue sijaitsee keskeisellä paikalla Helsinki–Tampere moottoritien ja Hyvinkään 

pääsisääntuloväylän risteyksessä 3 km keskustasta. Alue on profiloitunut tilaa vaativan erikois-

kaupan alueeksi, jossa toimii mm. kaksi liikennepalveluasemaa, kodinkeskus, Motonet, K-rauta ja 

Hankkija.  

 

Alueelle on toteutettu asemakaavan mukainen kunnallistekniikka. Alueella on käyttöönotettavissa 

tilaa vaativalle kaupalle osoitettua tonttialuetta (2 tonttia) yhteensä noin 8,8 hehtaaria, joilla on 

rakennusoikeutta yhteensä noin 28 000 kerrosneliömetriä.  

 Hakakallio / Metsäkaltevan silta   

 
Alue sijaitsee keskustaajaman eteläpuolella noin 3,5 km etäisyydellä keskustasta. Liikenneyhtey-

det Kalevankadulta, Jokelantieltä ja Kravunarkunkadulta, joilta sujuvat yhteydet Hanko - Mäntsälä 

tielle (vt 25) ja edelleen Helsinki – Tampere moottoritielle. 

 

Alueella on valmis kunnallistekniikka. Alueella on käyttöönotettavissa tilaa vaativalle kaupalle ja 

osittain toimistoille osoitettua tonttialuetta yhteensä noin 7 hehtaaria, joilla on rakennusoikeutta 

yhteensä noin 22 000 kerrosneliömetriä. 

 

 

 
 ” Kaupungilla on kohtuullinen määrä tonttivarantoa luovutettavaksi yritystoi-

minnan tarpeisiin” 



24 
 

 Martinlehto / Martinniitty   

 
Martinlehdon teollisuusalue sijaitsee keskustaajaman eteläpuolella noin 3 km etäisyydellä kes-

kustasta. Liikenneyhteydet Sillakorvankadulta, joilta sujuvat yhteydet Hanko - Mäntsälä tielle (vt 

25) ja edelleen Helsinki – Tampere moottoritielle. Alue on profiloitunut pienteollisuus – ja varasto-

rakennusten alueeksi. 

 

Alueella on valmis kunnallistekniikka. Alueella on käyttöönotettavissa teollisuus –ja varastotiloille 

osoitettua tonttialuetta (10 tonttia) noin 7,1 hehtaaria, joilla on rakennusoikeutta yhteensä noin 

23 000 kerrosneliömetriä. 

 

Martinniityn yritysalue sijaitsee Sillankorvankadun varressa noin 1,7 km etäisyydellä keskustasta. 

Alueella on valmis kunnallistekniikka. Alueella on käyttöönotettavissa teollisuus –ja toimistoraken-

tamiselle osoitettua tonttialuetta (3 tonttia) noin 1,1 hehtaaria, joilla on rakennusoikeutta yhteen-

sä noin 4 100 kerrosneliömetriä.  
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Kartta, Metsäkalteva 
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ASUNTOTONTTIEN LUOVUTUSOHJELMA 2019-28  

 
OMAKOTITONTIT Kunnallistekn. ajoitus ja

Tontteja                                            Luov.ennuste (tontteja) Tontteja Luov. ennuste (asuntoja) kustannukset (1 000 euroa)

KAAVOITETUT TONTIT kpl 2019 2020 2021 2022 23-25 26-28 myöh kpl k-m² as 2019 2020 2021 2022 23-25 26-28 myöh 2019 2020 2021 2022 myöh

1. Luovutettu vuonna 2018

- Lehtikorpi 2

- Kravunrinne 1

- Kaltevankulma 1

- Tanssikallio itä 2

- Palojoen varsi 23

- Hangonsilta 7 15 117 346

yht. 29 7 15 117 346

2. Varattuna 

- Palojoen varsi 3 3

- Tanssikallio itä 1 1

- Kuutamopuisto 1 3 400 50 50

- Kravunharjun as.messualue 1 1 800 15 15

- Kravunrinne 1 1 200 15 15

- Metsäkalt. koulun ympäristö 2 5 800 96 96

yht. 4 4 0 0 0 0 0 0 5 12 200 176 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Vapaat kaavoitetut, kunn. tekn. rakennettu

- Kenraalinkulma 1 1

- Kravunharjun as.messualue 4 6 450 80 20 40 20

- Lehtikorpi 3 3 5 9 500 126 40 20 28 38

- Kravunrinne 7 7 6 6 583 75 25 50

- Kaltevankulma 9 9

- Palojoen varsi 25 25 1 2 000 25 25

- Metsäkaltevan keskusta 2 5 200 95 95

- Metsäkaltevan silta 7 12 700 150 60 60 30

- Metsäkalt. koulun ympäristö 2 6 000 100 50 50

- Kuutamopuisto 1 1 300 10 10

- Tehtaankulma I 3 8 040 120 40 40 40

- Kruununrajatie 2 2 000 24 24

yht 45 45 0 0 0 0 0 0 33 59 773 805 55 225 130 118 187 60 30

2-3 yhteensä 49 49 0 0 0 0 0 0 38 71 973 981 231 225 130 118 187 60 30 0 0 0 0 0

4. Vapaat kaavoitetut, ei kunn. tekniikkaa

- Nummenmäki # 274 116 150 8 15 20 880 250 250 9 200

- Tehtaankulma II 7 17 420 205 205 500

- Kravunlaakso I 134 50 50 34 8 12 720 170 100 70 1 500 100 1 900 1 300

yht. 408 0 50 50 0 0 0 30 51 020 625 0 0 0 0 305 320 0 1 500 100 1 900 0

2-4 yhteensä 456 49 50 50 34 116 150 8 68 122 993 1 606 231 225 130 118 492 380 30 1 500 100 1 900 1 300 9 700

 5. Kaavoitettavat alueet (kaupungin omistuksessa) 

- Kravunlaakso II 50 16 34 4 8 000 105 180 200 600 1 100

- Hangonsilta 39 500 600 75 150 375

- Marjamäenkadun alue 12 000 150 150

- Urakansuu

yht. 50 0 0 0 16 34 0 0 4 59 500 855 0 0 75 150 375 330 0 0 0 200 600 1 100

6. Muut alueet

- Sveitsi-Härkävehmas

- Koritsooni

- Metsäkaltevan itäosa

- Metsäkallio

yht. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2-6 yhteensä 506 49 50 50 50 150 150 8 72 182 493 2 461 231 225 205 268 867 710 30 1 500 100 2 100 1 900 10 800

7. SOPIMUSALUEET (Muut kuin kaupungin omistamat tontit)

OMAKOTITONTIT

Tontteja                                            Alkamisennuste (tontteja) Tontteja Alkamisennuste (asuntoja)

kpl 2019 2020 2021 2022 23-25 26-28 myöh kpl k-m² as 2019 2020 2021 2022 23-25 26-28 myöh

- Isokylä 10

- Ollila 8 1 1 200 10 10

- Karjumäki 34

- Tiilirinne 1 1 100 12 12

- Hangonsilta II 1 8 100 115 35 35 45

- Keskustakorttelit 1 2 100 21

yht. 52 0 0 0 0 0 0 0 4 12 500 158 12 45 35 45

YHTIÖMUOTOISESTI TOTEUTETTAVAT TONTIT

YHTIÖMUOTOISESTI TOTEUTETTAVAT TONTIT

 

 

# = moottoriurheilukeskuksen meluntorjunnan tehostaminen ei sisälly taulukossa esitettyihin kustannuksiin.  
                            Uutta asuntoaluetta rakennettaessa kunnallistekniikan (kadut, vesihuolto, puistot ja puistotiet) rakennuskustannukset on ilmoitettu kokonaisuudessaan.  

                     Viimeistelytyöt (päällystys- ja vihertyöt yms) tehdään yleensä 2-3 vuoden viiveellä, sitten kun alueen tontit ovat pääosin rakentuneet.  

Viimeistelytöiden osuus kokonaiskustannuksista on noin 25-35 %.  
            

                     Asuntojen määrät ovat vain ohjeellisia. Asuntojen määriä yhtiömuotoisessa rakentamisessa arvioitaessa on käytetty asunnon kokona 65-85 m2:ä  

riippuen alueesta, talotyypistä yms. tekijöistä.  
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