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Kuvaus
Hyvinkään asemanseudulla on keskeinen asema rautatiehistoriassa aikanaan 
vilkkaana kolmen radan risteyspaikkana. Risteysasemasta on jäljellä 
Helsinki–Hämeenlinna -radan asema, posti ja museoksi muutettu Hangon 
radan asema-alue, joka on säilyttänyt poikkeuksellisen hyvin 
rakennusvaiheen ulkoarkkitehtuurinsa.  
 
Maamme ensimmäisen rautatien, Helsinki–Hämeenlinna -radan Hyvinkään 
asema on rataosuudellaan yksi neljästä säilyneestä lääninarkkitehti C.A. 
Edelfeltin suunnittelemasta asemasta. Rataosuudelle rakennettiin alun perin 
kaikkiaan seitsemän asemaa. Edelfeltin suunnittelukautta on nykyisen 
asemarakennuksen keskiosa vuodelta 1862, jonka molempiin päihin 1891 
lisätyt poikkipäädyt ovat rautatiearkkitehti Bruno Granholmin 
suunnittelemat. Asema on rataosuudellaan toinen alkuperäisessä käytössään 
säilyneistä Järvenpään aseman lisäksi. Aseman vieressä oleva entinen 
postitalo on vuodelta 1908.  
 
Hyvinkää–Hanko -radan pääteaseman alue monine vuodelta 1873 peräisin 
olevine rakennuksineen toimii Suomen Rautatiemuseona. 
Asemarakennukset on rakennettu rautatiearkkitehti Knut Nylanderin 
piirustusten mukaan. Museon sijainti Hyvinkäällä korostaa kaupungin 
keskeistä asemaa rautatiehistorian merkittävänä paikkakuntana. Asema-
alueella on asemarakennuksen lisäksi neljä asuinrakennusta 
talousrakennuksineen sekä tiilinen veturitalli.  
 
Hangon radan risteyskohdassa on säilynyt kaksi Hangon rataan liittyvää 
liikennettä palvellutta rakennusta. Esimerkiksi Pohjanmaalta tulevat, 
Hangosta Amerikkaan lähtevät matkustajat odottivat junayhteyttä niiden 
suojissa. Asemasta luoteeseen on ns. Koritsoninmäki muistona rataa 
rakentaneiden vankien majoitustiloista. Lisäksi Hyvinkäällä on säilynyt 
rautatieläisten hautausmaa. Hyvinkään keskustassa sijainneesta VR:n 
keskuspuutarhasta, joka vastasi asemien istutuksista ja puistoista, on 
jäljellä omenapuukuja sekä Asemanpuisto.
 
Historia
Helsinki–Hämeenlinna -radan Hyvinkään asema sijoitettiin 1860-luvulla 
lähelle Nurmijärven ja Hausjärven pitäjien luoteesta kaakkoon kulkevaa 
rajaa. Sisämaan rannikkoon yhdistänyt rata avautui liikenteelle 1862. 
Hyvinkään asemanseudusta kasvoi risteysasema sen jälkeen, kun rata 
Hangon talvisatamaan oli valmistunut 1873 maamme ensimmäisenä 
yksityisenä rautatieyrityksenä sekä Högforsin tehtaat ja Kytäjän sahan 
rataverkkoon yhdistänyt Kytäjän-Karkkilan rata 1912.  
 
Rautatiemuseo perustettiin 1898. Se sijaitsi pitkään Helsingin 
rautatieasemalla ja siirrettiin Hyvinkäälle vasta 1974. Valtionrautateiden 
125-vuotisjuhlavuonna 1987 museolle rakennettiin liikkuvan kaluston 
näyttelyhalli, jonka suunnittelijana oli arkkitehtitoimisto Kasnio-Härö. 
Hangon radan asema entisöitiin ja kunnostettiin näyttelytilaksi 1990-luvun 
lopulla.
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