
Hangonratapiha-alueen nimikilpailu 6.2.-27.2.2012

Nimiehdotus Ehdottajan perustelut nimelle

Hyvähanko Tuo esiin historiaa, Hyvinkäätä ja että on hyvä asua.
Terrisuo Terrisuo on luonnonmaantieteellinen paikka, johon alue rakennetaan, ja siten sananmukaisesti 

luonnollinen valinta alueen nimeksi.
Hyvinkäänsyli Hyvä nimi.
Regatta
Rauhamäki Vanha nimi uudelle alueelle.
Ratis Hyvinkäänkatu 12-14 talossa 1974-1986 lapsuuden viettäneenä ja Ratapihalla lukuiset leikit 

leikkineenä alueelle on vain yksi nimi, Ratis. Ratiksella leikittiin naapuruston lasten kanssa lukuiset 
leikit.

renttola siinä vieressä on vanha renton kenkätehdas
Hangonpiha Kuvastaa alueen historiaa parhaiten.
Pulipenkka Radan penkalla puliukot kittasivat gambinaa, siltakadun alkosta täydennystä juhliin.
HANGONHELMI HANKOON JOHTAVAN RADAN TAKIA HANKO-SANA ON PERINTEIKÄS TÄLLE ALUEELLE. 

HANKO ON SATAMAKAUPUNKI, JOTEN SEN HIEKKARANNASTA VOI LÖYTÄÄ HELMEN - 
ASUINALUE ON UUSI, KESKUSTAN HELMI.

Hangon aukio Hangon rata kulkenut vuosikymmeniä, alueen sijainti tunnetaan ko, asiasta heti. Kysyttäessä 
Hyvinkään ulkopuolella asuvilta tunnettuvuus on sama.

Varikko / Ratavarikko Alueen historia
Hangonkeksi Uusi iloinen asia..
Rauhala Pikku-Päkän vielä liikennöidessä siinä on Rauhala-niminen seisake. 50-luvulla seisake oli siis 

pysäkin nimi. Perheeni muutti Lopelta Hyvinkäälle v. 51 ja olen lapsena kulkenut todella paljon tältä 
Rauhalan seisakkeelta Koiralammin seisakkeelle (Pilpala).  Myös isäni ja kaksi setääni olivat täissä 
tällä rautatiellä. Minulla liitty paljon muistoja niihin junamatkoihin.

Kalevanpuisto Nimi olisi arvokas tälle asuin-alueelle.
Ratapuisto Rata kuvastaa aikaa jolloin junat oleilivat alueella ja puisto olisi toive siitä miltä alue näyttäisi 

tulevaisuudessa, puistomaisena asuinalueena.
Ratakaarre
Rautasuo Rautatie ja vanha suo...
Ratapiha Hyvinkää on radanvarsikaupunki eikä seepra pääse raidoistaan niitä piilottelemalla. Piha-sana 

puolestaan henkii kodikkuutta ja yhteisöllisyyttä, on varsinkin lapsille tuttu ja turvallinen. Nimi 
sisältää tavallaan kaksoismerkityksen; vanhoille hyvinkääläisille se on alueen oikea ja luonteva 
nimi, lapsiperheille, vanhuksille  já asukkaille yleensäkin piha tuo kodikkuutta kaupungin keskellä.

Rietinpiha Rieti Itkosen mukaan..
SAUKKONEN Nimi viittaa Kalle Saukkoseen, joka oli hyvinkääläinen monitoimimies. Piti elokuvateatteri Arenaa ja 

ensimmäistä Alkoholiliikkeen myymälää ja valokuvasi ja hoiti kelkkamäkeä. Ennen kaikkea hänet 
muistetaan siirtolaisasiamiehenä, joka järjesteli Amerikkaan siirtolaisiksi lähtevien majoituksia ja 
matkoja Hyvinkäältä junalla Hankoon.

Ratapuisto.   Raidepuisto.
Ooppera Kuulosti vaan kivalta,   ....Oopperan kaupunginosa....  Ei taida muilla kaupungeilla olla Oopperan 

kaupunginosaa?
RESIINA Alua sijaitsee Rautatiemuseon läheisyydessä jossa resiinoita näkyy ajelulla kesäisin.
Ukko-Pekka Legendaarinen Rautatiemuseon höyryveturi, jonka jokainen ympäristössä asuva/asunut tuntee ja 

muistaa. Kuuluu olennaisena osana museon historiaan ja Ukko-Pekan näkemistä jokainen lapsi 
odotti joka kesä! :)

Koilliskulma Alue on Hangonradan pohjois puolella mutta kuitenkin pääradan länsi puolella, joten ilmansuunnan 
mukaan nimeksi tulisi koilliskulma.

JUSTEERI Nimi viittaa junaan Ju ja terrisuohon ja myös uuden asutusalueen raivauksessa tarpeelliseen 
perinteiseen työkaluun justeerisahaan.

Hangonhovi
Hangonhovi
ONNINMAA Renton onnilla oli moneen jalkaan onnistuneita kenkiä valmistanut tehdas alueen laidalla.
Ratamo
Keskhankola Kesk viittaa keskustan läheisyyteen ja hankola puolestaan hangon radan läheiseen sijaitsemiseen.

Onnela tai Ratapiha tai Renttola Onnela/Renttola=Onni Renton mukaan Ratapiha=sopii Rautatiemuseon takapihalle ja sijainti 
radanvarrella..jne

Ratasuo Yhdistetty ratapiha ja Terrisuo nimestä
Rauhala Nimi juontuu Hyvinkään Karkkila-radan ensimmäisestä pysäkistä, joka oli noin 1 km Hyvinkään 

asemalta.
Ratamo Ratamo sopisi kaupunginosan nimeksi, onhan se rata-aluetta ollut ja on vieläkin. Ratamo sanan 

viimeinen tavu (mo) viittaisi vanhaan mobiiliaikaan, jota tällä alueella on eletty vuosikymmeniä.
ratakoto vanhalle ratapihalle uusia  koteja ihmisille
Pikkupäkä Nimi liittyy alueen historiaan. On naseva. Helposti muistettava.
Ratis Nuorena tuli vietettyä aikaa Ratiksella eli ratapihalla. Siellä oli hylättyjä - ainakin halusimme 

ymmärtää niin - vanhoja tavarajunan vaunuja, jotka antoivat suojaa nuorille perjantai-illan 
viettäjille. Ratis on naseva lyhenne Ratapihasta, joka olisi liian tavanomainen ja tylsä!

Länsipiha RataPIHA on kaupungin LÄNSIpuolella
kyminmaa entinen kymiyhtiön omistama maa alue
kyminmaa entinen kymiyhtiön omistama maa alue
Ratapiha Historian tulisi näkyä kaupunginosien nimissä jollain tavalla, siksi siis nimeksi Ratapiha, joka 

muistuttaisi alueen aiemmasta käyttötarkoituksesta.



päkänsuo pikkupäkän varasto jarautatie alue
Rentto Renton kenkätehdas oli aikanaan suuri työllistäjä kaupungissamme ja tärkeä osa alueen historiaa.  

Yhä edelleen monet pitkään Hyvinkäällä asuneet käyttävät nimeä maamerkkinä. Lisäksi Renton 
asuntoalueen isoveljenä voisi pitää toista samantyyppistä nimeä kantavaa Marttia, joka on 
kasvanut jo omaan identiteettinsä.  Eduksi nimiehdotuksessa pidän myös nasevuutta ja nimen 
lyhyyttä. Uskon, että renttolaiset voisivat kokea  yhteenkuuluvuudentunnetta: me renttolaiset- 
henkeen.

Ratapiha Viite mennyt aika on kodikas.
PIHA-RATAMO-----tai----RATAMO Hyvinkää on vehreä kaupunki+RATAMO on kaunis luonnon kasvi ja yllätys-yllätys, ehdotukseni 

viittaa alueen olemassa olevaan nimeen!!!!!!
Hankola tai Hankosuo Hangon radalla on alueella vahvat perinteet ja Hangon ratapiha-nimitys jäänee vielä elämään, 

joten miksipä ei suoraan annettaisi alueelle nimeksi Hankola (tai Hankosuo). Ne viittaavat Hangon 
kaupunkiin vievään rataan ja ovat niminä kivoja vokaaleineen.

Radanvieri tai Veerala tai Konesuo 
(Koneeseen viitaten) tai Donnerla

Tarvitseeko edes perustella.

PikkuPäkän asuinalue Tuon tulevan asuinalueen läpihän kapearaiteinen junayhteys oli Karkkilaan saakka. Kuuluisin veturi 
oli nimeltään PikkuPäkä. 60-luvun lopussa näin isoisäni autokyydissä PikkuPäkän kulkevan 
raiteillaan nykyisen Kaupunginportin auton kohdalla kohti Hyvinkäätä. Tuohon isoisäni tokaisi: 
Kohta tuosta veturista tehdään kiukaita! En oikein ollut hyvillä mielin... Näin Hyvinkäältä 
syntyneenä soisin tuon nimen säilyvän Hyvinkään historiassa tuleville sukupolville.

Ratama tai Ratamaa
Veturi. Ratapiha lähellä Rautatien museoa, sekä muutenkin alue liittyy tavalla tai toisella juniin.
Resina Kun kerran on rata-alue, mikäpä muukaan kuin Resina. Ytimekäs, mieleenjäävä, hauska, klassinen 

vanha nimi ja kertoo tietysti alueestakin:).
RATAMO Viittaa sijaintiin
Radanpää, Ratasuo, Ratala Viittaa (historiallisen) Hangon radan paikalla oloon
Renttola Liittyy alueen tehdashistoriaan
Ratamo Nimi viittaa rataan, mutta on samalla kasvin nimi eli luonnonläheinen nimi.
Varikko Entisen ja nykyisen rautatieasema- ja varikkomaiseman vuoksi ehdotan alueelle nimeksi Varikko. 

Kadut ja puistot voisi nimetä kaikki rautatiehistoriaan liittyvillä nimillä ja esim.päiväkoti voisi olla 
Pikku Päkä. Uusi asuinalue liitettäisiin hengeltään Hyvinkään junantuomaan historiaan ja 
Rautatiemuseoon.

PIKKU PÄKÄ HISTORIAN  HAVINAA,KARKKILAN RADAN VETURI OLI  PIKKU PÄKÄ
Vetehinen Suoalue, myöskin junat jotka veteli matkustaja vaunuja sekä kuljetti tavaraliikennettä..länteen.
aurinkokansi radan toisella puolella oleva lastauslaituri yms on tunnettu nimellä aurinkokansi jo vuosia
Hanko tai Hangonportti Tulevassa kuntauudistuksessa Hangon kaupunki liitetään Raaseporiin ja ehkä Hanko kaupungin 

nimenä poistuu. Hyvinkää tai pitäiskö sanoa Hyvinkää-Riihimäki voisi näin säilyttää muistoa 
kaupungista, johon meiltä on ratayhteys.

Kiskokylä Pitää olla viitaus rataan. Onhan Hyvinkäänkyläkin. Kylä tuo mieleen inhimillisen ja sympaatisen 
asuntoalueen ja sellainen siitä varmaan tuleekin.

Terrisuo Vanha nimi kyseiselle alueelle
Terrinharju Hyvinkäällä kun tykätään näistä harjuista, vaikka alueella ei sattuisikaan sijaitsemaan harjua. 

Lisäksi on niin kiva, kun ottaa vähän parhaita paloja alueen historiallisesta nimestä, ai että!
Asemankulma Paremmalta ehdotus kuulostaa kuin vaikkapa ratapiha, tai ratakisko...
Hangonkeksi se olisi aidosti poikkeava alueen ehkä huonohkostakin maineesta..
Terri(n)puisto / Suote / Rentonpuisto tai -letto / 
Petäjä- tai Honkapuisto / Petäjä- tai 
Honkamaa/ Honkapaana / Rämpilä / 
Terri(n)letto

Terrisuo + puistomaisuus=viihtyisä, luonnonläheinen ympäristö   SUOTE= SUO + TErri   
suo=suote, mätäs, hete, hyllyvä, mäntyä kasvava suo, räme, hetteikkö, letto, neva, aapa    
Petäjä/Honkapuisto, mikäli jäljelle jää petäjiä... honka, mänty, aihki, pandanus, borovice

Rautapiha Keskeisellä sijainnilla ja historialla sekä alueen muoto tuo esille rautaisen historian säilytettäväksi.
PIHARATAMO Onhan tuo kasvin nimi lähellä luontoa ja toinen nimi rautalehti viittaa sekin rataan ja ratapihaan, 

joka tuolla radan varressa pian on monen asukkaan kotipiha tai vielä useamman koulupiha. 
Rautalehti taas kuvaa myös asukkaille tulevaa Aamupostia, joka on rautainen lehti sisällöltään.

RATALEHTO tai RAUTALEHTO Paikka on ratapihan varressa ja suosta kuivattua lehtomaisemaa
LESTISUO Lähellä olleet kenkätehdas ja viinakauppa, molemmissa on ollut leti tärkeä toisessa jopa vienyt 

suolle.
RENTOKKA Rentto sanasta se lähtee ja rentukka on kaunis kosteiden paikkojen kasvi
RADANSUO Rataa ja suotahan alueella on ollut
KRUUNUNSUO Meillä on jo Kruuninpuisto ja Kruununmaa, miksei sitten myös Kruununsuo
KRUUNUNUMMI Hieno nimi viittaa valtion eli kruunun rautateihin ja suosta kuivattuun tasaiseen nummimaastoon. 

Aleksis Kivikin sanoi Laurista, että mäyränä nummia tonkii
Rata-Mattila Alue on kuulunut Mattilan tilaan, joka v. 1845 hajotettiin Ali-Mattilaan ja Yli-Mattilaan, josta v 1917 

erotettiin Sveitsi. Alue on radan varressa.

Ratala
KARTANO RATALA KYKYLÄ RENTOLA 
RATTOLA

Ehdotukset viittaavat Kytäjään, Ratapihaan, ja Renttoon.

RATAMO Rata ja kasvillisuus
Ratis Tämä aluetta on aina kutsuttu nimellä Ratis hyvinkääläisten keskuudessa. Vaikka nimeksi ei 

tulisikaan se iin hyvinkääläisille se pysyy aina ratiksena :)
Asemanpiha Kyse on ratapiha-alueesta
Resiinapuisto liittyy puistomaiseen ratapihaan
Kenkäsuo Entinen Renton kenkätedas on alueen reunalla
RAPIA Nimestä tietää mistä alueesta on kyse.
SIVURAIDE Lukiesssani - vanhaa Hyvinkää julkaisua (1995) , niin alun- pitäen ratapiha on ollut Hyvinkään 

sivuraide.Mm.isän sisko lähti Amerikaan.Paljasjalkaisena hyvinkääläisenä eläkeläisenä koen 
ratapihan sivuraiteeksi . Vaikkakin pikku-päkällä joskus kuljin Helletorpaan .



TERRILLI Rakennettava alue on entistä Terrisuon aluetta, joka rajoittuu Hangon rataan. Rata-alueen 
historiaan liittyy Usmiin johtanut, myöhemmin purettu kapearaiteinen ns. rillirata.  Joten 
nimiehdotukseni on TERRILLI.

ASEMALA Nimiehdotus viittaa rautatieasemiin, vanhaan asemarakennukseen museoalueella sekä nykyiseen 
rautatieasemaan, siis Vr:n historiaan alueella. Toisaalta asema-sana viittaa hyvään paikkaan tai 
tilanteeseen.

RATAVAINIO Nimiehdotus viittaa rautatiehen, rautatien läheisyyteen ja historiaan Hyvinkäällä
Hankoo Lyhyt nimi, kertoo mihin sieltä ehkä taas joskus junalla pääsee.
Ratala Hyvinkäällä on jo monta -la -päätteistä paikannimeä (Hakala, Paavola jne.) joten Ratala voisi 

soveltua siihen jatkeeksi kuitenkin ollen tarpeeksi erilainen, ettei mene sekaisin edellisten kanssa. 
Ja koska vieressähän ovat sekä itse juna-asema, että rautatiemuseo puhumattakaan nyt siitä, että 
kyseessä on entinen ratapiha...

Ratapiha Yksinkertainen, luonteikas ja kaunis
Sillantaka, Rentonaukio On viihtyisämpi nimi kuin jokin rata-aiheinen, mikä luonnollisesti tulisi ensiksi mieleen. Sillantaka on 

kodikas, moderni nimi, ja viittaa niin Siltakadun kuin sillan läheisyyteen.    (toinen ehdotus 
Rentonaukio- kunnioittaa Hyvinkään historiaa ja jo nimi kertoo missä päin liikutaan. Kaikkihan 
Renton talon tuntevat. :)

Resiina Reippaalla ärrällä lausuttava suomenkielinen rautatieaiheinen sana. Lyhyt, ytimekäs ja selkeä.
Hangottaren puisto
1. Rauhala tai 2. Pikku Pässi tai Pikkupässi Alueella oli ennen Rauhalan pysäkki Hyvinkää-Karkkila radalla ja junaa kutsuttiin yleisesti 

Pikkupässiksi ja sen pääteasemakin sijaitsi kyseisellä ratapiha-alueella.
Hangonportti
Ratapiha
Metsänmurha Nimi kuvaisi ihmisen ahneutta vallata elintilaa itselleen piittaamatta muun luonnon tuhoutumisesta.

Hyvinkään Resiina Koska kyseessä on vanhalle ratapihalle rakennettava uusi kohde, mielestäni Resiina kuvastaa 
eteenpäin menoa ja kehitystä. Siinä yhdistyy liike eteenpäin, ihmisvoimin tehtävä työ liikkeelle 
saattamiseksi, eikä historiakaan unohdu. Resiina-nimeen yhdistyy, liike eteenpäin (kehitys), 
historia sekä tulevaisuus !

Puistometsä, Metsäpuisto, Puistola Alue on Parantolan puiston ohella kaupungin keuhkot.
Ratapiha Hangon ratapiha on ollut alueen nimenä niin kauan, että ei se enää muuksi muutu

PIKKUPÄKÄ TAI PÄKÄ Karkkilan ja Hyvinkään välillä kulki kapeilla raiteillaan veturi Pikku Päkä vetäen vaunujaan ja 
kuljetti ihmisiä ja tavaroita. Veturin muistoksi voisimme nimetä tämän uuden alueen.

Veturi
Ratapiha Kuvastaa alueen menneisyyttä
TERRI Hyvinkään paikannimet ovat useimmiten liian pitkiä
Kiskopuisto Ex ratapiha-alue ja tavoitteena säilyttää puistomainen, hyvinkääläiselle luonnonläheisyys.  Voisi 

olla Hyvinkään Kiskopuisto myös.
Pässinniitty Alueen länsipuolella, Koneenkadun varressa oleva Pikku-Päkän talli on vielä pystyssä. 

Oletettavasti se puretaan lähiaikoina joten kaikki Karkkilan radan muistot Hyvinkäältä häviävät.  
Niitty asuinalueena sopii mielikuviin paremmin kuin pelto, koska pelto nimikkeenä tuo mieleen 
tehoviljelyn, kun taas niitty kukat ja perhoset, sekä kiireettömän ja luontoa kunnioittavan 
elämäntavan, jota käytännössä ei nykyään enää saavuteta muualla kuin ajatuksissa. Useimmilla 
paikkakunnilla on runsaasti paikkojen ja katujen nimiä jotka on annettu kyseisillä alueilla eläneiden 
ja vaikuttaneiden henkilöiden mukaan. Mielestäni myös Hyvinkäällä niitä on jo riittävästi, joten 
ehdotan historiallisen veturin lempinimestä muokattua vihertävää yhdistelmää.

Kukkahattutätien piha
Suutarinpuisto  tai  Päkäpuisto Aluetta on nimitetty vuosikymmenet kenkätehtaansuoksi   Kapearaiteisen junaa kutsuttiin 

Pikkupäkäksi

Piharatamo
1) Paanala,  2) Rataraitti, 3) Honkala,  4) 
Hankola 5) Terrilä, 6) Päkälä

Nimiehdotuksista kaikki on johdettu alueen historiallisista nimistä Honkalaa lukuunottamatta. Se on 
kuitenkin lähellä Hankolaa. Mielestäni nimen tulisi olla lyhyt ja ytimeikäs.

HyvRaPi Alkukirjain vois olla Hyvinkään tyylitelty H -kirjain. Lyhennelmä sanoista Hyvinkään rata piha.

HAPITARA Tavutettuna toisinpäin RATAPIHA
Resiina Rautatieaiheinen persoonallinen nimi, joka kuitenkin tunnetaan.
Ratamo Ratamo viittaa piharatamoon joka on kasvi (joka kasvaa usein radan varsilla ja hangon ratapiha-

maisilla alueilla) Lisäksi nimi viittaa myös rata-alueeseen.
Rauhamäki Historiallinen ja kaunis nimi alueelta.
Graniitinpuisto Alueella toimineen graniittiteollisuuden mukaan.
Keksi Hangon keksi
Hangonsilta Nimi viittaa Hanko-rataan, radan ylittävään siltaan aivan asuinalueen itäpäässä, käytössä on jo 

Talvisilta: tämä Hangonsilta viittaa samaan suuntaan (kaupunginosan suunnan ja sijainnin 
hahmottaminen helppoa), käytössä on jo esim. nimi Hangonsillan päiväkoti. Ko. alueen nimi sanoo 
jo missä se sijaitsee (ainakin hyvinkääläiset paikallistavat sen helposti). Nimi viittaa myös 
Hangonratapiha-historiaan, mutta alueen nimenä ihan jees. Mikäli alueelle tulee paljon korkeita 
kerrostaloja, voisi ajatella, että asukkaalla näkymät ovat suoraan koti-ikkunasta kuin siltana yli 
koko kaupungin.



Ehdotus nro 1.: Ratamo, Ehdotus nro 2.: 
Terrisilta

Ratamo: Alueella on ja on ollut paljon erilaisia ratoja ja ratapiha-alueita. Ja myös Suomen 
Rautatiemuseo sijaitsee vieressä. Kun ajattelle alueen historiaa ja nykypäivää, ensimmäisenä 
nousee mieleen sana rata. Taitaapa alueen runsaassa kasvustossa elellä myös ratamo-kasveja. 
Tosin näin talvella vähän vaikeaa tarkistaa tai todistaa. Terrisilta: Terrisuo kattaa suurimman osan 
tästä uudesta, rakennettavasta alueesta. Sana suo ei houkuttele asukkaaksi. Hyvinkäällä esiintyy 
jo kaupunginosien nimissä sana silta, esim. naapurustossa Nummisilta ja Talvisilta. Niiden nimet 
juontuvat juuri Terrisuon tiesilloista. Mustamännistössä esiintyy nimi Santasilta. Ja Kytäjän 
kupeessa on Palkkisillan alue. Uuden rakennettavan kaupunginosan nimessä olisi luontevaa jatkaa 
perinteistä silta-nimistöä.

Kievari 1500-luvulta oli Hyvinkään kylän alueella Kestikievari, joten Kievarin asuntoalue juontaa juurensa 
tästä =)

Hangonpiha Miksi turhaan muuttamaan jo melkein olemassa olevaa nimeä! Samalla periaatteella toimisin kuin 
kuin kauppakeskuksenkin nimen kanssa. Ja sitä paitsi ainakin minulle sana piha assosioituu 
mukavaan ulkoympäristöön, jossa pystyy puuhailla  ja virkistyä.

terrisuo miksi muutettaisiin vanhaa nimeä? perinteikäs helppo
Länsikaari Alue sijaitsee Hyvinkään länsipuolella ja se on kaaren muotoinen
Hangonranta Ei ole rantaa eikä myöskään ole Hangossa, joten sopii hyvin Hyvinkään nimistöön.
Terripiha, Terrisuon pihakeskus tai Terrisuon 
keskuspiha
Terripiha Yhdistelmä historiallista Terrisuota, joka ei ole enää suo, ja ratapihaa.
Ratola Tulee nimestä Hangonratapiha
Julian ja Elinan yksityisalue Kaunis sointu ja havainnolistava
Ratamo
HANKOLA Hangonradan historia, jotta pysyy mielessä mistä ne junat tulivatkaan.
LUKIO Olen nähnyt joitain vuosia sitten suunnitelman että alueelle rakennettaisiin kaupungin uusi lukio.

VETURI tai SAUKKO tai PUSKURI tai 
SAUKKO tai SAUKONSUO tai SAUKKOLA 
vertaa PAAVOLA tai KALEVA tai KIPINÄ tai 
MIILU

Kalevankatu on lähellä Kalle Saukkosestakin voi johtaa Kallelan tai Kalelan kuten myös Saukkolan 
onhan meillä Paavolakin. Veturi ja Puskuri viittäävat rautateihin kuten Kipinäkin. Sytyttihä veturin 
kipinä usei pieniä paloja. Miilu viittaa hiiliin, oita valmistettiin usein soiden laidalla ja  hiiliä käytettiin 
vetureiden polttoaineena.

RATAPIHA SOPII ALUEEN NIMEKSI JA ON VALMIIKSI TUNNETTU. ALUEEN KADUT VOI SITTEN NIMETÄ 
RAUTATIE AIHEISESTI. ESIM. VETURIKATU JNE..

Amerikanportti
Harapia HAangon RAtaPIha Alue = hyvinkääläinen arabianranta
Terrisuo Historiasta tulee suoraan hyvä nimi Terrisuo, jota alueesta on käytetty. Toinen vaihtoehto on 

Hangonniitty, koska alueella on kuuluisa niitty.
Terripuisto
Rauhala Vuonna 1930 muutti perheemme Hyvinkäälle. Silloin oli Hangon ratapiha-alueella myös Hyvinkää-

Högfors (karkkila) rautatie. Rautatien pääteasema oli Hyvinkään rautatieasemalla Siltakadun 
sivussa. Kun karkkilan juna lähti asemalta, ensimmäinen pysäkki oli RAUHALA, joka sijaitsi tällä 
ratapiha-alueella, juna pysähtyi tässä tarvittaessa. Tietojeni mukaan pysäkki säilyi alueella niin 
kauan kuin ratakin. Edellä olevan johdosta ehdotan, että alueen nimeksi tulisi Rauhala. Vaikka alue 
eon keskustassa toivon, että siitä tulisi nimensä mukainen.  Hyvinkäällä, helmikuun 20 päivänä 
2012

HANGONRAITTI Ko nimi tuli ensimmäisenä mieleen kuin myös aikanaan Urakantalo vaikken osallistunut kilpailuun.

HANKOLA Onhan Hyvinkäällä jo esim Hakala ja Paavola. Hankola sopisi hyvin lyhyen ja helposti muistettavan 
nimen takia (vrt Kravunarkunmäki).  Täs on meirän Hankola. Joo-o, kuulostaa historialliselta. Ihan 
kuin vanhanajan maalaistalo...

Terri koti Paikalla oli aikoinaan Terrisuo ja nyt siitä tulee pääsääntöisesti asuntoalue.
Pikkupäkä; Raiteisto; Ratapiha; Rautahepo; 
Sillantaus
Hankonummi Hangonsilta on alueen koilliskulman nykyinen nimi (Hangonsillan päiväkoti yms.) Olisi luontevaa, 

että alueen nimessä nimessä olisi  Hanko-sana, koska kaikki nykyiset hyvinkääläiset tietävät 
Hangonratapihan alueen. Lisäksi alue on suo. Nummi voisi ehkä juuri ja juuri viitata sinne 
suuntaan :) Lisäksi siitä matka jatkuu Nummenkärkeen :)

Ratamo; Radansuu; Radantaus: Suutarila; 
Terrisuo

Ratamo ( lyhyt,ytimekäs,rata-aihe mukana ); Radansuu (viittaa radan alkuun); Radantaus ( alue 
radan takana);  Suutarila ( Renton muistoksi); ja Terrisuo ( on lyhyt ja tuttu jo vanhastaan)

RATAPUISTO  tai   RATARINNE Molemmat sanat tulevat olemaan faktaa !
SUUTARINRINNE -  tai lyhempänä  
SUUTARILA

Rentto mikä Rentto !

HANKORINNE - HANGONPORTTI - 
HANGONRINNE

Minnekäs se juna taas viekään tai ainakin vei !

Asemanportti Aluetta leimaa oleelliseti junaradan läheisyys. Tavallaan se toimii porttina Hyvinkään 
rautatieasemalle...

Ratalinna Uudet hienot talot ja uusi alue kuvaavat linna nimeä. Rata- alku antaa alueen tuntomerkille 
tunnustusta.

HANGONPIHA Kaikki tietävät heti nimestä missä päin ko. alue sijaitsee.
Rata-Jalmari Edesmennyt vaarini Jalmar Nyqvist (1900-1987) oli henkeen ja vereen rautatieläinen. Aamupostin 

sunnuntai numerossa oli kerran kuvakin kun Jalmari ajoi resiinalla nykyiseltä Urakansillalta päin 
kohti rautatieasemaa. Vaari ei ollut edes sodassa mukana, koska hänen hommanaan oli tarkistaa 
radan eheyttä. Hänen resiinareissunsa kulki useinkin ratapihan läpi Hangonrataa myöden. Resiina 
oli pitänyt nostaa käsipelillä pois junan tieltä, kun hän kuuli ja tiesi sen tulevan. Onneksi siihen 
aikaan junilla oli pienemmät nopeudet kuin tämän päivän junilla. Eikä liioin ollut kännyköitä, joilla 
olisi saanut nopeasti hälytettyä apua, havaitessaan rataongelmia.    Hyvinkäältä löytyy myös Martti, 
sekä seitsemän veljesten nimet, Jalmari menisi samaan sarjaan...



Ratapiha Konstailematon nimi. Hyvinkääläisille alue on jo tuttu sillä nimellä.
Hangonsilta Onhan meillä täällä Hyvinkäällä näitä siltoja useampiakin. Ja yhtenä kaupungin osana on jo 

Talvisilta.
Hangaari Nimessä vähän entistä ja uutta
HANGONVIERTO Eroaa Viertolasta fyysisesti ja nimenäkin.
RENTTOLA Ei tarvitse edes perustella ! Nimikin on sinällään jo historiaa.
HANKOLA Helppo lausua eikä ole Hankala !
KESKELÄ No onhan se keskellä koko Hyvinkäätä laajasti tulkiten.
RATAVARSI Selvästihän se on Ratavarren kaupunginosa
hangonmaa
Rautapiha Nimi kerää yhteen alueen historiallisia toimintoja: rauta-sana viittaa paitsi sen lähellä kulkevaan ja 

sen tunnelmaa hallinneeseenkin rautatiehen, myös alueella aikoinaan olleisiin romuttamoihin. Piha-
sana tasapainottaa nimeä lämpimin ja turvallisin mielikuvin sekä kuvailee niinikään alueen tasaisia 
pinnanmuotoja. Nimi kokonaisuudessaan on lisäksi muunnos vanhasta ratapiha-nimityksestä, ja 
kantaa sisällään myös hauskan kulttuuriviittauksen kirjallisuuteen.

Hangonraitti
RATAMO Nimi viittaa ratapihaan ja pihakasviin.  Hyvinkäällä on muita kaupunginosia, joilla on 

samantyyppisiä nimiä (Vieremä, Vaivero)
Salpausselän-notko, Terrisuontähti , Suppa, 
Harjusuppa.

Kaikki nimet paitsi terrisuontähti viittaa historiaan ;)

1-Amerikanraitti, 2-Länsi-Keskus Perustelu 1 osalta. Hangon asema ratapihalta lähdettiin kohti Amerikkaa sankoin joukoin 1900-l 
taitteessa   Perustelu 2 Alue sijaitsee keskustasta länteen lähellä Läntistä yhdystietä

Welldon Kansainvälinen, kuvaava nimi. Väännetty savolaes-englantilaesittain: Hyvinkää.
Sveitsinvilla tai Sveitsinwilla , tai erikseen 
Sveitsin villa tai Sveitsin Willa ,ensimmäinen 
versio on paras Suomalaiseen suuhun

Ajattelen sitä että hyödynnämme kaikista tunnetuimman Hyvinkääläisen paikan nimeä Sveitsiä, 
sen historia on jo pitkä lähtöisin Sveitsin majatalosta , Hyvinkäällä on olemassa Sveitsin portti 
,Sveitsin Hiithtokeskus sekä titysti 200 hehtaarin  Sveitsin luonnonpuistoalue mikäs sen 
hienompaa olisi kuin yhdistäisi nykyisen willa kauppakeskuksen sekä Sveitsin luonnoaalueen 
asuinkeskuksella Sveitsinvilla.Sijainnilataa Sveitsinvilla osuu kaikkien keskelle ja Sveitsinportti saa 
lisäpotkua sekä Hyvinkään alueiden yhdistyminen Sveitsivilla sanalla saisi kruunun.   Missä sinä 
asut ?  Asun Sveitsinvillassa ,kohdistuu suoraan kok Hyvinkään Sveitsi ja villatehdas historiaan ja 
kuitenkin tämä alue tulee olemaan erittäin merkittävän kokoinen asuin alue.

Kiskonkulma Ilmentää edes hiukan alueen alkuperää ja Hangon rataa. Alueen kaduille voisi myös antaa rautatie 
aiheisia nimiä.

Terrin talot
Hyvähanko
Ratapiha Sen nimisenähän se tunnetaan, yksinkertaista.
Terrinummi tai Hangonlaakso TerriSUO ei houkuttele eikä ratapihakaan asuinalueen nimessä tuo mitään positiivista mieleen. 

Kuitenkin on hyvä pysyä kartalla ja osin vanhassa nimistössä.    Terrinummi linkittyy viereiseen 
Nummisillan alueeseen ja Hangonlaakso puolestaan kuvaa yleisesti alueen kokoa ja muotoa. 
Kummassakin olsii varmasti mukava asua :)

Terrisuo Terrisuo on alueen perinteinen nimi. On nousukasmaista ja kulttuuritonta keksiä vanhoille 
perinteisille nimille korvikenimiä.

Willanpuisto Historiaa, luontoa, nykyaikaa ja tulevaisuutta sopusoinnussa.
Ratapiha Se on vanha ratapiha
Lännenmaa, Länsimaa Amerikkaan siirtolaiseksi lähteneet suomalaiset vaihtoivat Hyvinkäällä junaa matkatessaan kohti 

Hangon satamaa. Nimi olisi muistona näille tuhansille toivorikkaille  ihmisille.
Raptori
RESIINA Resiina oli asemapäälliköiden ja ratapihahenkilöstön erittäin klassinen kulkuväline Suomessa aina 

70-luvulle asti, koska vaihteita jouduttiin vielä siirtämään monin paikoin käsipelillä. Kaikki 
syntyperäiset yli 40 vuotiaat Suomen kansalaiset todennäköisesti tietävät, että kyse on 
ratakulkuneuvosta.  Hyvinkään vanhalla Hangon ratapihalla on pitkät perinteet ja siksi nimi voisi 
olla mielestäni olla yksi hyvä ehdokas tulevalle asuinalueelle.Luotan siihen, että nimi ei ole aivan 
varattu.

Asunto Oy Hyvinkään Hangonsilta
Pässinniitty tai Pässinnummi Liittyy Pikkupässi-junarataan ja alueeseen
Rauhala Rauhanmäki on alueen länsireunalla. Rauhamäen pysäkki oli aikoinaan alueen lounaispäässä. 

Tasaiselle alueelle ei mäki sana sovi, siis olkoon Rauhala.
Rataviertola Alue on Hangon-radan rajaama ja heti perinteikkään Viertolan kaupunginosan naapurissa.
Keskuspuisto Alue on puistomainen ja keskellä kaupunkia. Nimi viittaa juuri tähän ja on houkutteleva ja aluetta 

hyvin kuvaava.
HANGON HAKA Valitsemalla asuntoalueelle nimen, jossa on viite Hankoon, sailytetaan yhteys alueen historialliseen 

taustaan.
Lounatuuli Keskustasta lounaaseen
Raptori Olen pakotettu jälleen kerran esittämään Raptoria, koska Willan kauppakeskuksen 

nimeämisäänestyksen epäoikeudenmukaisuutta ei ole korjattu.   Raptori kaupunginosan nimenä 
ainakin herättäisi keskustelua ja olisi poikkeuksellinen. Onhan meillä Hyvinkäällä muitakin oikeasti 
oudosti nimettyjä alueita, kuten Sveitsi. Se herättää aina ulkopaikkakuntalaisissa kummastelua ja 
ihastelua.   No ainakin Raptorinkatu pitää saada.

Raptori Onhan muuallakin niitä Lordi-aukioita ja vastaavia!   Never forget kauppakeskus Raptori.
Raptori  Hyvinkääläisen kulttuurin helmi - Soljuva, moneen käyttöön venyvä nimi - Siisti dinosaurus
Raptori Nuorekas ja aika lailla muutenkin sopiva nimi Hyvinkään kulttuurikaupungille.
Raptori Iskevä ja nuorekas. Dynaaminen.
Raptori
Raptori
Päkänpuisto
1.Hangonsilta, 2.Terrisuon/Siltasuon aukea, 
3.Hangonpuisto, 5.Siltakortteli, 6.Suutaripuisto

1.On olemassa jo päiväkoti! 2-3.Messualueen nimi on -harju,nyt tulisi suo. Ks. myös Suokatu 
toisaalla,5. ks. keskuskortteli, 6 viittaisia Renton kenkätehtaaseen!



ratasuo Alue on vanhan ratapihan pohjaa ja alueen nimessä on aina ollut ratapiha.
Suopursun puisto 1940 ja 1950 luvuilla alue oli suurimmaksi osaksi suota. Aluskasvillisuutena suurimmaksi osaksi 

suopursua.
RATAMO Nimi on lyhyt ja siksi helppo muistaa. Rata on oleellinen asia alueella ja Ratamo kasvina varmaan 

jokaiselle tuttu. Tässä perusteluni nimiasiaan.
Rataterri (Rata-Terri) Rata-sana on hyvä olla nimessä, koska erityisesti   Hangonrata on ollut ja on tärkeä osa Hyvinkään  

historiaa, ja Rautiemuseon alue on näkyvä osa suunnit-   telualueen maisemassa. Lisäksi alueen 
läpi on kulkenut   Karkkilan kapearaiteinen rautatie.    Koska alueen nykyinen nimi on Terrisuo, niin 
Terri-sana   olisi myös hyvä näkyä nimessä. Koska Terri-sana perustuu   teeri-sanaan, se tuo 
tuulahduksen luonnonmukaisesta   alueesta.

Hyvinkään asuinalue Ratapölkky entisenä museoalueen asukkaana muistuu vieläkin mieleen ratapölkkyjen tervantuoksu. 
Pölkkyjähän varastoitiin ratapiha-alueella

Ratalehto Hangonrata, alueeseen rajoittuva Rautatiemuseon hieno alue sekä alueen lävitse aikanaan mennyt 
Karkkilan kapearaiteinen rautatie muodostavat hyvin tärkeän osan Hyvinkään historiaa ja siksi 
sana rata on perusteltua olla nimessä. Alueen luonnontilaisuutta ja rehevyyttä puolestaan korostaa 
sana lehto, joka myös antaa positiivistä vaikutelmaa alueesta.

KISKOKORTTELI Erinomainen ehdotus
Kurvi Onhan tuo alue hieman kaareva.
PIKKU-PÄKÄ Hyvinkään nk. Hangon ratapiha-alueelta lähti aikaisemmin kapearaiteinen rautatie Kytäjälle ja 

Karkkilaan. Radalla oli henkilö- ja tavaraliikennettä. Rautatien höyryveturi sai kansan suussa 
lempinimen Pikku-Päkä. Tämä kapearaiteinen rautatie on valitettavasti purettu. Alueen nimi voisi 
olla Pikku-Päkä muistona tuolle höyryveturille, joka aikaisemmin kulki tällä ratapihalla.

Jalmari Jalmari voisi olla hyvinkin Martin kaveri. Katso ystävällisesti perustelut nimelle Rata-Jalmari.
Rataniitty
Harjalintu Näin ensimmäisen ja toistaiseksi viimeisenkin kerran elämässäni harjalinnun Hangon ratapihalla 

syyskuussa 2005.  Linnusta oli artikkeli ja kuva Aamupostissakin.
Harppi-Katila lähes suora lyhennys Hangon ratapihasta liitettynä alueella olleen sahan nimeen
Paanan Väljä
Terri Kortteli
Rautatienkulma Alueella sijaitsee rautatiemuseo, sekä myös hangon ratapiha :)
Ratapiha Nimi kuvaa aluetta.
Ratamo Nimi viittaa läheiseen rata-alueeseen. Nimi tarkoittaa myös kasvia (yleisin ratamo Suomessa on 

asutuksen liepeillä kasvava piharatamo). Kuvastakoon tämä myös alueen vehreyttä.
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