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Hyvinkään kaupunki
PL 21 (Suutarinkatu 2)
05801 Hyvinkää

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta, joka koskee korttelia 528 Hyvinkäällä

HEL 2015-001203 T 10 03 01

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo arvioi hanketta kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitellään kaavoitushanke 
seuraavasti: Kortteli 528 sijaitsee Hyvinkään keskusta-alueella 
Seittemänmiehen-, Salon-, Helenen- ja Pappilankadun rajaamalla 
alueella Viertolan kaupunginosassa. As. Oy Seittenhovi (tontti 12) ja 
Hyvinkään seurakunta (tontti 14 ja 15) ovat hakeneet asemakaavan 
muutosta omistamilleen tonteille. Molemmilla hakijoilla on tavoitteena 
sijoittaa uusi asuinkerrostalo omistamilleen tonteille (12 ja 14), joilla 
sijaitsee jo nykyisin kerrostalo. Tontilla 12 sijaitseva matala myymälä- 
ja liikerakennus on tarkoitus purkaa tulevan kerrostalon tieltä, jolloin 
kaavasta poistuu myymälä- ja toimistorakentamisen osuus. 

Tontin 14 täydennysrakentamista on suunniteltu vapaana olevalle ja 
nykyisessä kaavassa yksikerroksille rakennukselle varatulle 
rakennusalalle. Tontilla 15 sijaitseva pappilarakennus kuuluu 
Hyvinkään keskustaajaman kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan, 
joka huomioidaan kaavoitustyön yhteydessä mm. tarkistamalla 
käyttötarkoitusmerkintää ja lisäämällä rakennuksen historiallisten ja 
arkkitehtonisten arvojen sälyttämistä koskevia määräyksiä.

Pappilarakennuksen historiaa: Hyvinkään seurakunta rakennutti 
kirkkoherranpappilan vuonna 1932 rakennusmestari Heikki Siikosen 
laatiman suunnitelman mukaan. Entinen Nokkalankatu muutettiin 
samalla Pappilankaduksi. Vaaleaksi rapatun klassistisen rakennuksen 
pääjulkisivua hallitsee leveä frontoni, jonka kohdalla on pylväiden 
kannattelema pergola. Hyvinkään seurakunta rakensi 1966 viereiselle 
tontille työntekijöilleen lamellikerrostalon, jonka suunnitteli niin ikään 
Heikki Siikonen. Kolmikerroksisen rakennuksen julkisivut ovat 
mineriittiä, rappausta ja uritettua betonia.
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Pappila liittyy kiinteästi Hyvinkään seurakunnalliseen historiaan. Se 
edustaa 20-luvun klassismia ja sillä on tärkeä merkitys 
kaupunkikuvassa. Hoitosuunnitelmassa rakennus on arvotettu ja siihen 
liittyy suojelutavoitteita: Pappilarakennus tulee säilyttää ja sitä tulee 
ylläpitää siten, että sen kulttuurihistoriallinen arvo turvataan.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon kanssa yhteistyössä tullaan 
laatimaan suojelumääräyksiä koskevat kaavamerkinnät.
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