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Hyvinkään kaupunki
Kankurinkatu 4-6, PL 86
05801 Hyvinkää

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ennakkolausunto Hyvinkään 
Sonninmäen katuyhteyden asemakaavamuutoksesta

HEL 2018-012540 T 10 03 01

Hyvinkään kaavoitus on pyytänyt ennakkolausuntoa Sonninmäen ase-
makaavan luonnosvaihtoehdoista. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo 
lausuu kaavahankkeesta kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen 
näkökulmasta.

Luonnosvaiheessa tutkitaan neljää erilaista vaihtoehtoa uuden katuyh-
teyden linjaukseksi. Maakuntamuseon näkemyksen Sonninmäen yhte-
näisen metsäalueen säilyminen mahdollisimman laajana ja ehyenä tu-
lee olla lähtökohtana. Mikäli kaava-alueeseen liitetään Hanko-Hyvinkää 
-radan rata-alueella sijaitseva ratavartijan vahtitupa pihapiireineen, tu-
lee kokonaisuuden kulttuurihistoriallinen ja paikallishistoriallinen arvo 
ottaa huomioon asemakaavan suojelumerkinnöillä. 

Vahtitupa on todennäköisesti rakennettu pian Hanko-Hyvinkää radan 
valmistumisen (1873) jälkeen. Pientä vahtituparakennusta on myö-
hemmin laajennettu (arviolta 1930-40-luvulla), laajennus sopeutuu hy-
vin alkuperäiseen rakennukseen. Pihapiirissä sijaitsee lisäksi alkupe-
räinen navetta-varastorakennus, sympaattinen ja hyvin alkuperäisen 
asunsa säilyttänyt rakennus, jossa mm. koristeellista vuorilaudoitusta. 
Pihalla sijaitseva sauna ei ole alkuperäinen, vaan paikalle palaneen 
saunan tilalle siirretty vanha hirsinen saunarakennus. Se ei ole ollut 
vuosiin käytössä. Pihapiiri on vehreä ja siellä on useita vanhoja hedel-
mäpuita. Junanrata on pihapiirin länsipuolella. 

Rakennusryhmällä on kulttuurihistoriallista arvoa osana rautateiden his-
toriaa ja Hyvinkään paikallista historiaa, jossa rautatiellä, radanpidolla 
ja siihen liittyvillä rakennetuilla kulttuuriympäristöillä on suuri merkitys. 
Rakennuskokonaisuuden arvoa lisää myös se, että vahtituvat ovat ka-
toavaa kulttuuriperintöä. Harvinaistuvana rakennustyyppinä sen säily-
misen varmistaminen on tärkeää.
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Lisätiedot
Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Kulttuuriympäristötiimi, kulttuuriympäristöpäällikkö
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kulttuuriympäristöpäällikkö
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