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MAANKÄYTÖN 

KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KH 30.5.2016



OSAYLEISKAAVAN 

TAVOITTEET

- Hyvinkään ja Sveitsin alueen imagon vahvistaminen

- Sveitsinpuiston ydinalueen säilyttäminen matkailu- ja 

virkistyskäytössä

- Alueen luonnon, maiseman ja rakennetun ympäristön arvojen 

vaaliminen

- Sveitsin uimalan kehittäminen, uimalan ja hotellin välisten 

yhteyksien parantaminen

- Hotellin toimintaedellytysten parantaminen

- Sveitsin majan ympäristön kehittäminen

- Riittävien pysäköintipaikkojen turvaaminen

- Sveitsin koulun laajennusmahdollisuuksien kartoittaminen

- Härkävehmaan koulun ja sen ympäristön käyttömahdollisuuksien 

kartoittaminen

- Aleksis Kiven katuun ja/tai Härkävehmaankatuun tukeutuvan 

asuntorakentamisen edellytysten selvittäminen

- Joukkoliikennemahdollisuuksien selvittäminen

- Pohjaveden puhtauden ja muodostumisen turvaaminen sekä 

hulevesien haitaton johtaminen

- Maaston kulumisen ehkäiseminen

- Otetaan huomioon maankäytön kehittämissuunnitelmasta saatu 

palaute

Vireilletulo KH 4.7.2016 § 169

OAS nähtävillä  12.8.-16.9.16

Luonnos nähtävillä 22.5.-21.6.2017

Ehdotus nähtävillä 8.1.-9.2.2018



Kaavoituksen eteneminen

Yleiskaava

• Selvitykset 
– Pohja- ja hulevesi

– Härkävehmaan koulun 
kuntoarvio

• Ehdotus nähtävillä 8.1.-
9.2.2018

• Muistutukset 9.2.2018 klo 
15.00 mennessä

• Hyväksyminen kevät 2018

Asemakaava

• Selvitykset
– Rakennushistoria

• Käynnistämispäätös 
loppuvuosi    2017

• Vireiletulokuulutus 5.1.2018

• Luonnos nähtäville talvi 
2018

• Ehdotus nähtäville kevät 
2018

• Hyväksyminen kesä/ syksy 
2018



MAAKUNTAKAAVA JA YLEISKAAVA



Sveitsinpuiston luonnonsuojelualue 95,2 ha



Sveitsin vedenottamon muodostumis-
alueen pinta-ala 5 km2





Osayleiskaavaehdotuksen aluevarausten 
pinta-alat

• Luonnonsuojelualue (SL) 37,91 h 68 %

• Virkistysalue (V) 0,99 ha 2 %

• Hotellin vierusta (AK-1) 1,93 ha 3 %

• Härkävehmaan koulu, kenttä, puisto (AK-2) 4,34 ha 8 %

• Uimala (PY-1) 2,05 ha 4 %

• Sveitsin Lukio (PY-2) 3,95 ha 7 %

• Hotelli ja Sveitsin maja (RM) 2,74 ha 5 %

• Pysäköintialueet (LP) 0,69 ha 2 %

• Kadut 1,31 ha 2 %

• Yleiskaava-alue 56,00 ha







Luonnonsuojelualueen rajaus osoitetaan rauhoituspäätösten mukaisena

Sveitsin Maja, Hotelli, Härkävehmaan koulu, Uimala ja Sveitsin lukio osoitetaan 
rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi



Yleiset määräykset

Osayleiskaava-alue on yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta. 
Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojelemiseen. Alueella rakentamista ja 
muuta maankäyttöä saattavat rajoittaa lainsäädännössä mainittu pohjaveden pilaamiskielto 
sekä säädökset hankkeiden luvanvaraisuudesta. 

Alueelle ei saa sijoittaa laitoksia tai toimintoja, joissa käsitellään tai varastoidaan pohjavedelle 
vaarallisia aineita. Alueella on kielletty pohjaveden kannalta haitallisten kemikaalien ja 
jätteiden laitos- tai ammattimainen käsittely tai varastointi.

Pohjaveden puhtautta vaarantavien maalämpöjärjestelmien rakentaminen on kielletty.
Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa 
vähintään varastoitavan öljyn enimmäismäärään.

Rakentaminen ja maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai 
pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen. Rakentamisen tai maankaivun seurauksena ei saa 
aiheutua haitallista pohjaveden purkautumista.

Asemakaavassa on annettava määräykset sade- ja sulamisvesien johtamisesta ja käsittelystä 
siten, että sade- ja sulamisvedet voidaan käsitellä ja imeyttää kiinteistön alueella. 
Asemakaavassa on annettava pohjaveden laadun ja määrän turvaamiseksi tarpeelliset 
määräykset.

Suositus: Lämmitysmuodoksi suositellaan muuta kuin öljykeskuslämmitystä.



Suunnitelma-aineisto

http://www.hyvinkaa.fi/sveitsi-harkavehmas

http://www.hyvinkaa.fi/sveitsi-harkavehmas

