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Yhteenveto Hyvinkää-Äpissä julkaistun kyselyn tuloksista 2019



Kysely keskustan 
täydennysrakentamisesta 

Taustatietoa: Hyvinkään kaupungin 
tavoitteiden mukaisesti keskusta-
alueella pyritään tulevina vuosina 
edistämään täydennysrakentamista, 
esimerkiksi tiivistämällä ja 
rakentamalla lisäkerroksia. 

Kartoitimme kuntalaisten mielipiteitä 
täydennysrakentamisesta Hyvinkää-
Äpin kautta. Kyselyyn oli mahdollista 
vastata 20.9.-28.10.2019 välisen ajan.



Millä tavoin suhtaudut ajatukseen, että Hyvinkään keskustaan 
rakennettaisiin uusia asuintaloja, tiloja yrityksille tai 
harrastustoiminnalle? 
264 vastausta



Mitä keskustassa tulisi olla enemmän seuraavista vaihtoehdoista; 
asuinkerrostaloja, kauppoja tai yritysten palveluja, toimistotiloja, 
liikunta- tai muita harrastetiloja, julkisia palveluita, kaupunki-
puistoja, muita tiloja, mitä? 
257 vastaajaa
(sai valita useamman vastausvaihtoehdon) 
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Keskustassa tulisi olla enemmän...



Avoimeen jatkokysymykseen ”Muita tiloja” vastanneet toivoivat: 

• Yhteisöllisiä olohuoneita

• Laadukkaita, kiinnostavia ruokaravintoloita

• Nuorisolle virikkeitä

• Vesielementtejä

• Kävelykeskusta

• Radan päälle siltakansi, johon linja-autoasema sekä liiketiloja

• liityntäpysäköintipaikkoja

• Musiikille, mm. rock-keikoille ja eläväisemmälle musiikille jokin muukin tila kuin Hyvinkääsali



…jatkoa edelliseen 

• Esimerkiksi juna-asemalle ”maltillinen” matkakeskus, joka kokoaisi julkisen liikenteen

• Keskusta-alueelle toimitilat Hämeenlinnan kaltaiselle järjestöjen ja kansalaisten 
Kumppanuustalolle, joka tarjoaisi entistä toimivammat tilat ja toimintamahdollisuudet 
erilaiselle kansalaistoiminnalle. Nykyisin toiminta on jakautunut useisiin toimipisteisiin: 
Onnensilta, Verso, monikulttuurinen toiminta jne..



Kuinka korkeita keskustaan rakennettavat uudet talot voisivat olla?
260 vastaajaa
(mahdollisuus valita useampi vaihtoehto)
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Muut näkemykset täydennysrakentamiseen liittyen
Vastanneiden määrä 79

• Kaupunkikuvaan sopisi +20 kerroksinen tornitalo tai vaikka kaksi

• Vanhat, aikansa eläneet alle kolmikerroksiset talot, etenkin Uudenmaankadun varrella voisi 
purkaa uusien, viihtyisien asuin- ja liikerakennusten tieltä

• Vanhat rakennukset tulisi säilyttää, paitsi kerrostalot 

• Ei liian tiheää rakentamista, tilaa on vähän sivummallakin

• Ylöspäin on paremmin tilaa laajentua kuin sivuttaissuunnassa

• Ei kerrostaloja enempää keskustaan vaan kaupungin laidoille

• Täydennysrakentamista ei tarvita, pidetään viihtyisyydestä ja turvallisuudesta huoli ja 
panostetaan niihin



Avoimet vastaukset jatkuvat…

• Bussiterminaali sillalle ja henkilöautot pois Hämeenkadulta Kauppalankadun risteykseen asti

• Pyöräteitä lisää keskustaan

• Rautatien yli/ ali kevyenliikenteen väyliä

• Uuden rakentamisen keskellä tulee kunnioittaa vanhaa rakennuskantaa

• Esteetön pääsy kaikkiin uudisrakennuksiin

• Riittävästi parkkipaikkoja

• Palveluiden hyvä olla tiiviillä alueella saavutettavuuden takia

• Myymälä- ja toimistotilaa on tälläkin hetkellä liikaa vapaana



Avoimet vastaukset jatkuvat…

• Jussintorin tilalle voisi tehdä korkeamman asuintalon, jonka "alle" katutasoon voisi sijoittaa 
paikallis- tai kaukoliikenteen bussit

• Toimiva peruskoulu kuuluu ehdottomasti keskustaan

• keskustaan voisi rakentaa 1-4, sekä 5-6- kerroksisien asuin/toimistorakennusten lisäksi esim. 6 
kpl 8-kerroksisia rakennuksia tarkkaan suunnitellulla arkkitehtuurilla, säilyttäen mm. 
rautatieaseman, Wanhan villakeskuksen lähiympäristön ja puistot.

• Historiallisesti merkittävä vanha Aseman puukoulu tulisi siirtää rauhallisempaan ympäristöön, 
koska se ei enää sopeudu nykyiseen ympäristöönsä.

• Sveitsin liikunta-alueen kehittäminen

• Avaria aukioita enemmän, viihtyisyyttä istutuksilla ja puilla, terassipaikkoja ja 
kohtaamispaikkoja lisää, viheralueet antavat ihmisille mahdollisuuden rentoutua antaen 
tasapainoa työn ja vapaa-ajan kesken. Tärkeintä, mitä kaupunki voi asukkailleen tarjota!



Kiitos vastauksista!
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