18 Kalle Heikkisen (1908-1938) muistomerkki
Hyvinkään Tahko on pystyttänyt kilpahiihtäjä Kalle Heikkisen
muistomerkin Jokelantien varteen. Heikkinen menehtyi tapaturmaisesti juoksulenkillään joulukuussa 1938 pudotessaan
junaradan ratavallilta. Heikkisen parhaita saavutuksia olivat
voitot Holmenkollenin pikamatkalla (1933) ja 50 km hiihdossa (1934). Hän myös osallistui vuoden 1936 olympialaisiin.
Kalle Heikkinen on kuvattuna vuonna 1945 julkaistussa eri
urheilulajeja kuvaavassa postimerkkisarjassa.
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19 Pikkusuo
Pikkusuon tila on perustettu 1700-luvulla. Tilan tunnetuin
omistaja on ollut Valtion rautateiden ensimmäinen pääjohtaja,
valtioneuvos Georg Adolf Strömberg. Pohjolaisten suku on
hoitanut Pikkusuon tilaa 1900-luvun alusta alkaen vaalien
ansiokkaasti tilan arvokasta kotiseutu- ja kulttuuriperintöä.
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20 Näädänkadun dominotalot

Helene Schjerfbeckin asuintalon paikka

Helenenkatu on saanut nimensä Helene Schjerfbeckin mukaan. Taiteilija asui Jokelankadun ja Helenenkadun kulmassa
vuosina 1923-1925.

Näädänkadun kolme dominotaloa ovat valmistuneet
1970-luvun puolivälissä. Tasakattoiset rakennukset on tehty
DOMINO -elementtijärjestelmällä.
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21 Martin Aalloppi

22 Viertola

AUPUNKI T
UT

Viertola on vanhaa pientaloaluetta aina 1920-luvulta. Toivonkadulla (12, 14 ja 16) olevat ns. ruotsalaisavun puuelementtitalot (1940) suunnitteli arkkitehti Lauri Pajamies.
Ruotsi lahjoitti talvisodan jälkeen taloja suomalaisten sotainvalidien asunnoiksi. Pientaloalueen keskellä oleva viuhkamainen puisto ympäröivine katuineen perustuu Carolus
Lindbergin asemakaavaan vuodelta 1932.
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23 Adventtikirkko
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Hyvinkään Adventtiseurakunnan kaunis, valkoinen kirkkorakennus on vihitty käyttöön 14.1.1956. Sen on suunnitellut
arkkitehti Risto Sammalkorpi, joka toimi myös kaupunginarkkitehtina 1950-luvulla. Adventtiseurakunnalla on Suomessa noin 5000 jäsentä, joista Hyvinkäällä noin 100.
Toteutus: Hyvinkään kaupunki, Askel-liikkumisen ohjauksen työryhmä. Kuvat: Hyvinkään kaupunki.
Ulkoasu: HRAKS Mediapaja.

Hyvinkään Yrittäjien muistolaatta

Jokelankadun ja Helenenkadun kulmauksessa sijaitsee isohkoon kiveen vuonna 2006 kiinnitetty Hyvinkään Yrittäjien
muistolaatta. Paikalla oli aiemmin Suojeluskunnan talo.
Siellä perustettiin Hyvinkään Liikemiesyhdistys 1926.

Martin Aalloppi on yli 100 vuotta vanha rautatien alittava
kulkuyhteys Viertolan ja Martin alueen välillä. Nykyään alikulku on vain kevyen liikenteen käytössä.
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Reitti

Kruununpuisto
Hakala
Metsäkalteva
www.hyvinkaa.fi/pyoraily

Laurea

Kaupunginarkkitehti Eila Karailan suunnittelema entinen
kauppaoppilaitos valmistui vuonna 1965. Pääsisäänkäynnin
yhteydessä Uudenmaankadun puolella olevan Korkokuva-pronssireliefin on suunnitellut Terho Sakki (1930-1997).
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Elina Vaaran muistolaatta

Runoilija Elina Vaara (1903-1980) asui osoitteessa Salonkatu 10 vuosina 1968-1980. Muistolaatassa on säe Elina Vaaran runosta ”Radanvarsi”, joka sisältyy vuonna 1981 ilmestyneeseen kokoelmaan ”Radanvarren fuuga”.
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Iso Pappila

Hyvinkään seurakunta rakennutti kirkkoherranpappilan 1932
rakennusmestari Heikki Siikosen suunnitelman mukaan. Samalla muutettiin silloinen Nokkalankatu Pappilankaduksi.
Rakennuksessa toimii seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen Hyvinkään toimipiste.
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Kruununpuisto

Arvokkaan nimensä alue on saanut siitä, että alueen maat ovat
olleet Hyvinkäänkylän talojen yhteisomistuksessa ja ne erotettiin valtion eli kruunun maaksi. Sodan jälkeen alue kaavoitettiin
valtion maanmittauskonttorin suunnittelija Väinö Tuukkasen
toimesta siirtoväen omakotitonteiksi. Se rakennettiin pääasiassa vuosien 1946–1955 välillä. Kruununpuistossa on noin
500 tyyppitaloa ja se on säilynyt yhtenäisenä pientaloalueena.
Alueelle ovat tyypillisiä hyvin hoidetut vehreät pihat. Kadunnimet ovat saaneet nimensä Aleksis Kiven Seitsemän veljestä
-teoksen mukaan.
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Hakalanmäen laaja omakoti- ja rivitaloalue on rakentunut
1970-luvun loppupuolella ja 1980-luvulla. Alueen kadut on
nimetty eläinten mukaan. Hakalanmäessä sijaitsee yksi kaupungin koirapuistoista.
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Hiidenkiukaan päiväkoti

Metsäkaltevan silta

Metsäkaltevan silta rakennettiin 2013 järjestettyjen Hyvinkään
asuntomessujen valmistelujen yhteydessä. Silta ylittää valtatie 25:n ja liittää Metsäkaltevan kaupunginosan kaupungin
keskustaan. Sillalta avautuu näkymä entiseen maakaasukylään, joka toimi vuosina 1985-1996 maakaasuverkoston rakentamistöiden tukikohta-alueena.
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Hakalan paritaloalue

Hiidenkiukaan päiväkoti sijaitsee Hakalan asuinalueen eteläosassa. Rakennus on valmistunut 1990. Sen on suunnitellut
kaupunginarkkitehti Ahti Hotti. Päiväkodin takana Hiidenkiukaantien varrella on näkyvissä vanhaa, kivikkoista muinaisrantaa, pirun-peltoa, jonka mukaan alue on saanut nimensä.
Kadunnimistö on saanut aiheensa saunasta ja vanhasta rakennusperinteestä.
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10 Hakalan monitoimitalo
Hakalan monitoimitalo on valmistunut 1987. Sen on suunnitellut arkkitehti Jussi Suomala. Rakennuksessa toimivat koulu,
päiväkoti, kirjasto, neuvola, hammashoitola, iltapäiväkerho
ja nuorisotalo. Rakennuksen julkisivut edustavat kirkkaanvärisine klinkkeripintoineen rakentamisajalle tunnusomaista
postmodernismia.
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Pelastuskeskus

Hakalanmäki
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Asuntoalueen puiset paritalot on suunnitellut, 1981 pidetyssä arkkitehtuurikilpailussa toiseksi tullut, arkkitehtistudio
Penttinen & Tiensuu. Talot ovat valmistuneet 1989 - 1990 ja
2000. Talojen rakenne perustuu puuelementteihin. Talot on
maalattu vaihtelevin värein. Väritys on saanut vaikutteita vanhasta Puu-Käpylästä ja paikalliset kutsuvat aluetta smurffikyläksi.
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Tällä paikalla vuonna 2011 toimintansa aloittanut Hyvinkään
pelastuskeskus on osa Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta,
joka toimii kahdeksan kunnan alueella. Tulenpunaisessa rakennuksessa toimivat sekä palo- että sairaankuljetusyksiköt ja
Hyvinkään VPK.
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Kruununpuiston päiväkoti

Hyvinkäällä on noin 40 päiväkotia, joista noin 2/3 on kaupungin ylläpitämiä. Kruununpuiston päiväkoti sijaitsee keskellä
omakotialuetta. Rakennuksen on suunnitellut kaupunginarkkitehti Ahti Hotti vuonna 1987.
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Mittakaava metreinä
0

Metsäkalteva

Metsäkalteva on uusi vasta rakentuva kaupunginosa, johon
kuuluu vuoden 2013 asuntomessualue. Alueen on suunniteltu
kasvavaksi 6000 asukkaan kaupunginosaksi vuoteen 2030
mennessä.

16 Asuntomessualue
Vuoden 2013 asuntomessualue on nimeltään Kravunharju,
joka on rakennettu lounaaseen viettävään männikkörinteeseen. Lounatuulenpuiston erityispiirteitä ovat luonnonmukaiset hulevesialtaat ja hyvinkääläiset perinnekasvit. Alueelle
rakennetun japanilaisen puutarhan on suunnitellut arkkitehti
Asako Hashimoto. Alueella sijaitsee Aamutuulen päiväkoti.
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Hakalan pienkerrostalot

Hakalan pohjoisosassa sijaitsee Hakalan pienkerrostalojen ja
kerrostalojen kortteleita, jotka ovat valmistuneet 1980-luvun
loppupuolella. Alueen on suunnitellut arkkitehti Reijo Jallinoja,
joka voitti Hakalan asuntoalueen suunnittelusta 1981 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun.
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Hakakallion teollisuusalue

Hakakallio on Hiiltomon ja Sahanmäen ohella tärkeä Hyvinkään yritystoimintojen keskus. Alueelta on hyvät yhteydet
esimerkiksi valtatie 3:lle. Alueella toimii logistiikkakeskus,
tukkuliikkeitä sekä rakennus- ja teollisuusautiomaationalan
yrityksiä.

