
SVEITSI-HÄRKÄVEHMAAN 
ALUEEN TULEVAISUUS 

Asukaskysely helmi-maaliskuussa 2016 



Taustatiedot vastaajista 

Kysely oli avoinna 22.2. - 14.3.2016. 

Vastaajien lukumäärä: 571 

Vierailijoiden määrä (Mukaan luettuna ne, jotka eivät 
vastanneet mitään): 1183  

Paikannusten määrä: 2760 
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Ikäni, N = 296 



Vastaajien suhde alueeseen 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %100 %

hotellimajoitusta

hotellin ravintolaa

uimalaa

uimalan kuntosalia…

alueen kouluja

alueen urheilukenttää

alueen ulkoilureittejä

retkimaastoja

Käytän alueen 

en ikinä

erittäin harvoin

silloin tällöin

jatkuvasti

0 50 100 150 200

yksin

perheen kanssa

ystävien kanssa

kollegoiden kanssa

asiakkaiden kanssa

Liikun alueella usein 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Asun näillä kulmilla

Asun Hyvinkäällä ja käytän alueen
virkistyspalveluita

Tulen kauempaa käyttämään alueen
virkistyspalveluita

Käyn alueella päivittäin koulun tai
töiden takia

Matkailen alueella

Suhteeni alueeseen on lähinnä 



Yhteenveto karttapaikannusten määristä 
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NÄIN KÄYTÄN ALUETTA 
NYKYÄÄN 

Mitä teet nykyään alueella? Miten liikut siellä? Mitkä ovat alueen 
tunnistettavia piirteitä? 



Retkeily, liikuntapaikat  
ja palvelut sekä Tärkeät ulkoilureitit 



Retkeily-, liikunta- ja 
palvelupaikkojen tihentymät 

Retkeily Liikuntapaikat Palvelut 



IDEANI ALUEEN KEHITTÄMISEKSI 
Selvitimme asukkaiden toiveita alueen tulevaisuudesta. 



Alueen helmet 
Alueen helmien lisäksi 
kartoitettiin myös häpeäpilkkuja. 
Hotellin ympäristö, 
Härkävehmaan koulu, Sveitsin 
maja ja kenttä sekä 
hyppyrimäen ympäristö 
koetaan alueen 
häpeäpilkkuina, joiden 
kehittämistä, kunnostamista ja 
siistimistä toivotaan: 
”Tuntuu, että puisto on hylätty, 
vaikka seudun vetovoiman 
näkökulmasta alueella on vielä 
vetovoimaa ihmisten 
mielikuvissa.”.  



Ehdotukset uusiksi 
rakentamispaikoiksi,  
virkistys- ja 
luontopalveluiksi  
sekä kaupallisiksi 
palveluiksi 



Kehitysehdotusten tihentymät 

Uutta rakentamista Virkistys- ja luontopalveluita Kaupallisia palveluita 



NÄKEMYKSENI ERI ALUEIDEN 
KEHITTÄMISESTÄ 

Kartalla esitettiin kahdeksan aluetta, joille mahdollinen kehitys voisi 
kohdistua. 
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asumiseen, n = 67

virkistykseen, n = 68

liikuntapalveluille, n = 65

luontoalueeksi, n = 58

matkailuun, n = 62

muuhun yritystoimintaan, n = 55

Sveitsin majan ympäristö sopisi 

Ei lainkaan Erittäin hyvin 

Sveitsin majan aluetta koskevat näkemykset ovat melko yhteneviä. Vastaajat näkevät alueen 
paikkana, jota tulisi kehittää virkistysalueena, jonne voidaan sijoittaa esim. uusia 
liikuntapaikkoja ja palveluita. Alueen luontoarvoja tulisi kuitenkin kunnioittaa.  

Nosteita avovastauksista:  

 ”Ehdottomasti virkistysalueeksi, luentoalueeksi ja matkailun käyttöön.”  

 ”Luonto ja elämysliikunnan keskuspaikka, johan palvelut ja opastupa pitäisi sijoittaa.” 

 ”kahvila ja majoitus”  

 ”Luontoarvoja säilyttävä toiminta, kuten retkeily, liikunta” 
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Hotellin pysäköintialue sopisi 

Ei lainkaan Erittäin hyvin 

Hotellin pysäköintialueen kehittämiseen liittyvät näkemykset eroavat toisistaan melko paljon. 
Toisaalta vastaajat haluavat säilyttää alueella hyvät parkkipaikat sekä paikallisten ulkoilijoiden 
kuin matkailijoiden käyttöön. Toisaalta taas alue nähdään oivallisena paikkana 
hotellitoimintojen kehittämiselle ja asuinrakentamiselle. Hyvin pieni osa vastaajista toivoo 
alueen muuttamista luonnontilaiseksi.  

Nosteita avovastauksista:  

 ”Parkkipaikat ovat tarpeellisia hotellin asiakkaille ja erilaisten liikuntatapahtumien kävijöille. 
Parkkipaikalta on helppo lähteä pitkille ulkoilureiteille (retkeilyä, patikointia ja hiihtoa) 
Sveitsin puistoon, Usmiin ja jopa Kytäjän reiteille asti.”  

 ”Jos johonkin pitää rakentaa, niin välittömästi hotellin ympäristöön ja väljästi sittenkin” 

 ”Alue tulisi palauttaa luonnon tilaan siltä osin kuin hotellille ei tarvita parkkipaikkoja” 
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asumiseen, n = 66

virkistykseen, n = 52

liikuntapalveluille, n = 55

luontoalueeksi, n = 55

matkailuun, n = 50

muuhun yritystoimintaan, n = 52

Härkävehmaan koulu sopisi 

Ei lainkaan Erittäin hyvin 

Alue koetaan oivallisena paikkana uudelle asuntorakentamiselle. Vastauksissa korostuu matala, 
pienimuotoinen ja ympäristöön hyvin istuva rakentaminen. Alueelle toivotaan myös liikunta- ja 
muita palveluita. Vain pieni osa vastaajista kokee koulun säilyttämisen arvokkaana ja 
tärkeänä.  

Nosteita avovastauksista:  

 Luontevin alueen lisärakentamiskohta. Lähinnä asuntoja, mahdollisesti jotain kaupallisia 
palveluja. Tehokkuus mielellään enintään samaa tasoa, kuin kadun toisella puolella. 

 Sveitsi/härkävehmaa voisi olla liikunnan ja hyvinvoinnin keskus. 

 Lähialueen lapset tarvitsevat edelleen koulua. Koulu tulee saneerata/ laajentaa jotta 
lapsia ei tarvitse viedä keskustan jo nyt ahtaisiin kouluihin. 
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asumiseen, n = 60

virkistykseen, n = 55

liikuntapalveluille, n = 64

luontoalueeksi, n = 52

matkailuun, n = 49

muuhun yritystoimintaan, n = 50

Sveitsin kenttä sopisi 

Ei lainkaan Erittäin hyvin 

Sveitsin kenttä halutaan säilyttää, ja kentän siirtämistä, purkamista tai kehittämistä muuhun 
käyttöön vastustetaan. Vastaajien näkemykset asiasta ovat melko yhteneviä. Toisaalta osa 
vastaajista näkee, että kenttää voisi kehittää monipuolisemmin erilaisia liikuntatoimintoja 
varten. 

Nosteita avovastauksista:  

 Kenttä ehdottomasti säilytettävä. Kentällä käy runsaasti luistelemassa paitsi lähialueen 
perheitä, myös perheitä kauempaa. Kesällä pelataan pesäpalloa. 

 Voisi olla jotain ohjattua toimintaa jotta kentällä olisi enemmän käyttöä 
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Uimalan ympäristö sopisi 

Ei lainkaan Erittäin hyvin 

Uimalan alue nähdään uimalan käyttöön kehitettävänä kohteena, jota tulisi viedä 
kylpylämäisempään tai liikuntakeskukseksi sopivaan suuntaan. Uimalan ja hotellin toimintoja 
voisi myös kehittää yhdessä. Osa vastaajista toivoo maltillista kehittämistä alueen luontoarvoja 
kunnioittaen. 

Nosteita avovastauksista:  

 Uimalan toimintaa tulisi kehittää kuntalaisten terveysliikunnan ja liikuntamatkailun ehdoilla. 
Tärkeä myös Hyvinkään kouluille. Sisäänmenopaikka luontoliikuntaan. Tarvitsee lisää 
pysäköintipaikkoja ja bussipysäkin. 

 Uimalan ympäristö säilytettävä metsäisenä ja rauhaisana. 

 

 

 

 



TÄMÄN HALUAISIN VIELÄ SANOA 
ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ JA  
IMAGON NOSTOSTA 

Avoimet vastaukset 





Sveitsin kehittämisen (ristiriitaiset) 
toiveet ja tavoitteet 

Alueen vahvuudet:  
Alue on sen lähellä asuville ja muille hyvinkääläisille tärkeä. Aluetta arvostetaan, koska sen saavutettavuus on 
hyvä. Alueella on lukuisia luontoarvoja, joita halutaan vaalia. Lisäksi alue on toiminnallisesti tärkeä sen 
mainioiden ulkoilu- ja retkeilymaastojen sekä liikuntapalveluiden takia.  
Alueen heikkoudet: 
Alue koetaan ’unohtuneeksi’. Alueen palvelutarjonta on heikentynyt ja toisaalta luonnonympäristön ja 
maiseman hoidossa on puutteita. Alueen käyttäjät toivovat sekä luonnon- että rakennetun ympäristön 
parempaa ylläpitoa ja toistuvaa siistimistä.   
 
Ristiriitaiset näkemykset alueen tulevaisuudesta:   
 Alueen luontoa tulee kunnioittaa ja sen nykyinen tilanne on säilytettävä ennallaan.  
 Alue on tärkeä virkistysalueena ja aluetta tulee kehittää virkistyskäytön ehdoilla paikallisten toiveet 

huomioiden.  
 Aluetta tulee kehittää Hyvinkään ulkopuolelta tulevia matkailijoita kiinnostavana alueena. Hotellin 

kehittäminen on tärkeää matkailun kannalta.  
 Alueen palveluita tulee kehittää ja monipuolistaa. Alueelle toivotaan niin liikuntapalveluita kuin myös 

kaupallisia palveluita.  
 Alueelle rakentaminen tulee kohdistaa määritellyille alueille ja se tulee toteuttaa pienimuotoisena.  



Kehittäminen tulisi keskittää rajatulle kehälle, jota reunustaa 
luonnonarvoiltaan tärkeä säilytettävä ympäristö 

Sveitsin majan alue:  
Majalle tulisi saada virkistys- ja 

retkeilytoimintaa tukevia palveluita. 

Härkävehmaan koulu:  
Alueelle voisi rakentaa asuntoja. 

Sveitsin kenttä:  
Sveitsin kenttä tulee säilyttää ja sen 

kehittämisen tulee tapahtua 
olemassa olevien 

liikuntapalveluiden ehdoilla. 

Hotellin parkkialue:  
Pysäköintimahdollisuudet tulee 

säilyttää. Hotellitoimintaa tukeva 
kehittäminen ja 

asuntorakentaminen mahdollisia. 

Uimalan alue:  
Uimalan säilyttäminen ja 

kehittäminen yhdessä hotellin 
kanssa.  



Asukkaiden vastauksissa erottuvia 
teemoja 

• Alueen monipuolinen kehittäminen virkistyskäyttöön:  virkistys, ulkoilu, liikkuminen, urheilu, lasten 
leikkipuistot, retkeily 

• Luontoalueiden säilyttäminen ja vaaliminen: alueella tärkeitä luontoarvoja, luontoa suojeltava, ei 
kehittämistä tai sitten kehittäminen pienimuotoisesti luonnon ehdoilla 

• Erilaisten liikuntapalveluiden tarjoaminen: ammattiurheilijoiden houkutteleminen, urheiluleirit, tekojää, 
seikkailupuisto yms. 

• Alueen kehittäminen matkailukohteena: ulkopaikkakuntalaisten houkutteleminen alueelle, matkailua 
tukevien palveluiden kehittämine, imagon nostaminen ja alueen brändääminen 

• Hotellin ja uimalan kehittäminen: hotellitoiminnan tukeminen, kylpylän kehittäminen yms. 
• Kaupallisten ja julkisten palveluiden kehittäminen: erilaisten kaupallisten palveluiden kehittäminen 

(kahvila, kauppa), julkisten palveluiden kehittämien (vanhainkoti, päiväkoti) 
• Ulkoilureittien kehittäminen ja monipuolistaminen: opasteet, viitoitus, uudet reitit (es. pyöräily), olemassa 

olevien parantaminen 
• Asuntojen rakentaminen: kohdennetusti, pienimuotoista, puurakentamista, laadukasta, 

luontoympäristön ehdoilla 
• Paikallisuutta vaalittava: kehittäminen paikallisia kuunnellen ja paikallisia vahvuuksia korostaen, ei valtaa 

gryndereille 
• Alueen ylläpitoon kiinnitettävä huomiota: alue pusikoitunut, unohdettu, siistiminen 
• Arkkitehtuurin kunnioittaminen: uusi rakentaminen olemassa olevaa arkkitehtuuria kunnioittaen, nykyiset 

rakennuskohteet säilytettävä ja peruskorjattava 
• Saavutettavuus: hyvä sijainti lähellä kaupunkia, paikallisille säilytettävä sujuva yhteys, hyvin 

saavutettavissa ulkopaikkakuntalaisille    
• Aluetta kehitettävä: kehittäminen myönteisenä kokemuksena, alueen imagoa nostettava 
• Säilyttäminen: alue tulee säilyttää nykyisellään  
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