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HYVINKÄÄ

Hyvinkää tunnetaan helposti saavutettavana, liikunta- ja kulttuuritarjontaan 
keskittyvänä lyhytloma -matkailukaupunkina, jossa erityisesti talvisin on aitoa, 
monipuolista ja vireää toimintaa sekä aktiivisia tapahtumia ensisijaisesti  kotimaisille, 
mutta myös kansainvälisille matkailijoille.  

Hyvinkään matkailustrategia

Asukasluku hieman yli 46 000 henkeä

Kokonaispinta-ala km2 336.66 km2

50-60 000 yöpymistä /vuosi

Matkailu kuuluu viestintäyksikköön

Viestintäpäällikkö, verkkotiedottaja, viestintäassistentti ja 
matkailusihteeri



MUSEOT & NÄYTTELYT

Suomen Rautatiemuseo
Valtakunnallisessa erikoismuseossa esitellään rautateiden historiaa aidossa 1870-luvun rautatiemiljöössä.

Ainutlaatuisiin kokoelmiin kuuluvat mm. ainoat maailmassa säilyneet Venäjän keisarin vaunut ja Suomen

vanhin höyryveturi. Puistoalueella on kesäkahvila. Museokauppa. 

www.rautatie.org

Tapahtumat

• 29.5. klo 10-17 Yhden Päivän Juttu Suomen Rautatiemuseossa 
Wanhat Saabit kokoontuvat museon pihalla kesäkauden avajaisissa klo 11-14. 

• 7.6.–10.8. Puistorautatie liikenteessä

• 5.7., 12.7., 19.7., 26.7., 22.7. ja 10.8. Leena-veturi liikenteessä museoraiteella 

• 12.7. n. klo 10–12.30 Ferguson-päivä

• 22.7. Leenan päivä museon asemalla

• 10.8. klo 10–17 Rautatiemuseopäivä 

http://www.rautatie.org/


MUSEOT & NÄYTTELYT

Hyvinkään taidemuseo
Vaihtuvissa näyttelyissä esillä kotimaista ja kansainvälistä taidetta.

Pysyvissä kokoelmissa esillä Yrjö Saarisen ja Kaapo Wirtasen taidetta. Helene Schjerfbeck –huone.

Museon tilat ovat vuokrattavissa juhla- ja konserttikäyttöön. Opastus tilauksesta. www.hyvinkaantaidemuseo.fi

Tapahtumat

• 6.6.–14.9. Heponauta

Nykytaidetta ruoasta, ravinnosta ja ruokailmiöistä

http://www.hyvinkaantaidemuseo.fi/


MUSEOT & NÄYTTELYT

Promenadigalleria
Vaihtuvia taidenäyttelyjä. Hyvinkään taiteilijaseuran ylläpitämä galleria. Yleisötilaisuuksia ja kursseja taiteesta. 
Teosvälitys, taidetarvikemyynti, kehystyspalvelu ja taidelainaamo. www.hyvinkaantaiteilijaseura.com

Humala ja Krapula
Kuuluisa ateljeemiljöö, jonka rakennuttivat Tyko Sallinen ja Jalmari Ruokokoski Hyvinkäänkylään talvella 1915. 

Railakkaiden tupaantuliaisten jälkeen huvilat saivat nimet Humala ja Krapula. 

Ruokokoski viipyi Humalassa vain pari vuotta, sillä hänen levoton mielensä kaipasi maalaiselämän sijaan 
urbaaneja huvituksia. Ruokokosken jälkeen Humalaan muutti taidemaalari Anton Lindforss.

Kuvanveistäjä Terho Sakki osti huvilat ja nykyään ne

ovat perikunnan omistuksessa. Pihapiirissä on 

Terho Sakin veistoksia. 

Miljöötä esitellään ryhmille sopimuksesta 

kesä-syyskuussa.

http://www.hyvinkaantaiteilijaseura.com/


MUSEOT & NÄYTTELYT

Koskenmaan Kartano Kulttuurikeskus
Teatterineuvos Hilkka Kinnusen Säätiön ylläpitämä kulttuurikohde Hyvinkään 

Myllykylässä. Kesäisin näyttelyitä ja konsertteja ainutlaatuisessa 

kartanomiljöössä. 

www.koskenmaankartano.fi 

Taiteilija Hilkka Kinnusen äiti osti Koskenmaan saha -nimisen tilan 1972 kesäpaikakseen. Tilaan liitettiin vuonna 
1973 Koski-Sipilän tilasta 5650m2 ja Jokipalstantilasta 3 600m2. Kaikki nämä tilat yhdistettiIn ja muodostettiin 
Koskenmaan Kartano vuonna 2003. Kartanon on saattanut nykyiseen loistokkuuteensa väsymättömällä 
suunnittelutyöllä suomalaisen musiikkiteatterin uranuurtaja, elävä legenda Operettiteatterin johtaja, Hilkka

Kinnunen. 



KULTTUURI- JA 
KOKOUSSALI, KIRKKO

• Hyvinkääsali
Elävä kulttuurikeskus toimii aktiivisena konsertti- ja teatterisalina aivan

kaupungin keskustassa. Hyvinkääsalin tilat ovat vuokrattavissa myös

juhla- ja kokouskäyttöön.

www.hyvinkaasali.fi

• Hyvinkään kirkko
Professori Aarno Ruusuvuoren suunnittelema tyylillisesti moderni kirkko (1961 vihitty) . Kirkon muodoissa 
toistuu kolmiokuvio. Arkkitehti löysi omien sanojensa mukaan muodon juutalaisten rukousasennosta. 
Ruusuvuoren käsialaa on myös kirkon leveäpuinen alttariristi, joka tahtoo sulkea kirkkokansan syliinsä. 

Tänä päivänä kirkko on yksi Hyvinkään maisemamerkeistä, joka näkyy lähestyttäessä kaupunkia mistä 
suunnasta tahansa. 

http://www.hyvinkaasali.fi/


VILLATEHDAS

Villa Arttu – lasten ja nuorten kulttuurikeskus
Villa Arttu kokoaa yhteisen katon alle ainutlaatuisen Lasten ja nuorten taidekeskuksen, Hyvinkään lasten

ja nuorten kuvataidekoulun sekä Taito-käsityökoulu Hyvinkään Helmin. Esillä on lasten- ja nuorten

kulttuuriin ja taidekasvatukseen liittyviä vaihtuvia näyttelyjä ja taidekasvatuksellisia työpajoja.

Kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen kokoelma, jonka 100 000 teosta ovat peräisin yli 130 maasta.

www.villaarttu.fi

Tapahtumat

• 29.5. Yhden Päivän Juttu Villa Artussa klo 11-15   

Villa Artussa ja sään salliessa Villa Artun pihalla käsityö- ja kuvataidetyöpajoja. 

• 27.8.-12.10. Tikkumäen talli

Kuuletko kavioiden kopseen?  Toiminnallinen näyttely, jossa on esillä Salla Savolaisen 
alkuperäiskuvituksia ja kirjailija Reetta Niemelän kirjan pohjalta lavastettu Tikkumäen talli.

• 27.8.–21.9. Elämää Andeilla 

• 6.9. klo 10–16 Touhutaan tallilla! Koko perheen tapahtumapäivä 

• 29.10 -14.12. SYÖMÄÄN! 15. kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen näyttely  

• Mitä ruokaa maailmalla syödään? Millaisia tapoja ruokailuun liittyy? 

http://www.villaarttu.fi/


VILLATEHDAS

Kaupunginmuseo

Valvillan tehdasmuseo
Villatehtaan puistomaisella sisäpihalla, pienessä palokalustorakennuksessa,on vuonna 1981 perustettu Hyvinkään 
villatehtaan eli YVT:n ja siihen liitettyjen tekstiilitehtaiden historiaa esittelevä tehdasmuseo.

www.hyvinkaa.fi/kaupunginmuseo

• 17.7. klo 12–16 Ossian Donnerin nimipäivä 

Hyvinkään kaupunginmuseo juhlii villatehtaan perustajan Ossian Donnerin (1866–1957) nimipäivää Valvillan
tehdasmuseossa. Yleisöopastus klo 14.

Näyttelytila Villan Voimala
Kaupunginmuseon näyttelytila

Tapahtumat

• 12.5. – 30.5. Lotta Svärd – naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö Suomessa  

• 15.10.-30.5. Filminauhaa ja popcornia   

Hyvinkään kaupunginmuseon näyttely Hyvinkään elokuvateattereista ja elokuvien maailmasta. 



VILLATEHDAS

Hyvinkään Karjala-seuran museo
Esineistö koostuu erilaisista lahjoituksena saaduista kodin tavaroista,

maataloustyökaluista, käsitöistä ja astioista sekä kirjoista ja kartoista. 

www.hyvinkaankarjala-seura.com

Wanha Areena
Liikunta- ja tapahtumahalli.

www.wanha-areena.fi

Tapahtumat
• 16.5. klo 16-02 ja 17.5. klo 13-02 Steelfest Open Air 

• 29.5. klo 12-17 Yhden päivän juttu

• 7.6. klo 17-24 Willatehtaan Woodstock

• 14.6. klo 10 Katukoris 

• 9.-12.7. Torin Rytmit

• 8.-9.8. klo 19-01.30 Hyvinkään XXIV Olutfestarit



URHEILU 

• Pesäpalloa läpi kesän 
Hyvinkään Tahkon otteluita suositulla Pihkalan pesäpallostadionilla.

• 14.-17.8.  Vacon Open 2014 , Kytäjä Golf  
Euroopan toiseksi suurin golfkiertue Kytäjän upeilla viheriöillä.

• 9.-16.8.  ITF Men’s 10.000$ Tennis Tournament
Pihkalan kentillä. Järj. Hyvinkään Tennisseura

• 3.-4.5. Motocross MX-liiga kilpailu 
17.5. Supermoton SM-kilpailu 
12.-13.7. Motocrossin MM-kisat 
20.9. klo 9-16 Kansallinen endurokilpailu 
23.-24.8. Scramble & Trial ja enduro 

Vauhtipuistossa, järj. Hyvinkään Moottorikerho  



KESÄTEATTERI 

• Teatteri Päivölän kesäteatteriesitykset
Kievarin piha, Hämeenkatu 31

• Mies, joka ei osannut sanoa ei

Esitykset 25.7. - 24.8. välillä

• Puluboi

Esitykset 26.7. -23.8. välillä

• Jukkapalmu

Esitykset 15.8. -30.8. välillä

• Hyvinkään seurakunta / Teatteri Beta –kesäteatterinäytökset 
Palopuron kesäteatteri, Hamburgintie 41, katettu katsomo.

• Lallin pojat

Esitykset 20.6.-6.7. välillä



MUUT TAPAHTUMAT

• 14.6. HypeCon
Hyvinkään anime-, manga- ja pelitapahtuma. Ensimmäinen julkisen toimijan järjestämä, eli pääsymaksuton, 
con-tapahtuma Suomessa. Järjestetään nyt kolmatta kertaa ja toista kertaa Hyvinkääsalissa. Viime vuonna 
kävijöitä oli noin 900.

• 9.-12.7. Torin Rytmit 
Kauppatorin lavalle nousevat jälleen neljän päivän aikana kesän mielenkiintoisimmat artistit. Toista kertaa 

järjestettävän Torin rytmien portit aukeavat jo keskiviikkona ja eri teemalla järjestettävät iltatapahtumat 

huipentuvat lauantain suureen ysärijuhlaan. 

Esiintymässä ovat mm.  Elastinen, Happoradio, Jenni Vartiainen, Samuli Putro, Scandinavian Music Group, Juha 

Tapio, The 69 Eyes, Michael Monroe, Lovex, Molly ja Robin.

Kauppatori, www.torinrytmit.fi

http://www.torinrytmit.fi/


HERKULLINEN HYVINKÄÄ

• Ruokatuoteteema matkailussa 2014

Taidemuseolla ja Villa Artussa ruoka-aiheiset näyttelyt

- Pyöräillen brunssille Palopuroon

- Harlekiinissa Lihotuslautanen ja Parantolan historiaa

- Taidemuseon Yrjö Saarisen viettelykset

- Medicin Manin Hyvinkää aiheiset herkut ja jälkkärille Medicin
Womanin terassille nauttimaan kotimaisia viinejä ja oluita

Lisää näistä www. hyvinkaa.fi/menu



OPASKIERROKSET

-Kytäjä – kylä Hyvinkäällä
-Hyvinkään 4 ässää
-Hyvinkään kauneinta luontoa (Sveitsin puisto)
-Kävely kaupunkipuistojen halki (mm. Parantolan puisto, 
Schjerfbec-puistikko, Kirkkopuisto)
-Patsaankiertäjän Hyvinkää
-Helene-promenadi

-Ja tietenkin peruskierros Uutta ja Vanhaa Hyvinkäätä.



SVEITSIN PUISTO

www.hyvinkaa.fi/sveitsinpuisto

Maastossa
Kauniissa harjumaastossa (200 ha) on loistavat liikunta- ja vapaa-ajan palvelut. Osa puistosta (n. 100 ha) on

rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Valaistuja latuja ja reittejä on 17 km. Mahdollisuudet retkeilyyn ja

luontoliikuntaan.

Sveitsin uimala
Virkistävät vesi- ja ilmaporeet viihtyisässä ja monipuolisessa Sveitsin uimalassa. Käytössä on mm.

poreallas, hierontasuihkut, vesiliukumäki, upea tilaussaunaosasto

höyrysaunoineen, suuri ulkouimala-alue nurmikenttineen, kuntosali ja kahvila.

www.hyvinkaa.fi/sveitsinuimala



SVEITSIN PUISTO

Tenniskentät
Sveitsin puistossa kaksi tenniskenttää ovat valmiina pelaamiselle. Varaukset urheilupuistosta.

Perttulan pallokentät
Perttulassa on Hyvinkään laajin jalkapalloalue.

Vaiveronkatu 70.

Koirarata
Sveitsin puistossa on koirien koulutuskenttä ja greyhoundradalla järjestetään kesäisin

koirien nopeusjuoksukilpailuja.

Hämeenlinnantie 251.



SVEITSIN PUISTO

Jääliikuntakeskus
Perttulassa on jäähalli ja nuorisohalli. Jäähallissa on 1500 istumapaikkaa ja n. 50 seisomapaikkaa sekä kahvio.

Vaiveronkatu 70.

Curlinghalli
Jäähallin vieressä on curlinghalli. Vaiveronkatu 70. Lisätietoa ja ohjausta p. 040 700 9324.

Vantaanjoki
Vantaanjoki tarjoaa monipuolisen ympäristön melontaan, kalastukseen, päiväretkeilyyn ja virkistymiseen.

Melontakautena voi joella tehdä kanoottiretkiä aina Helsingin Vanhankaupunginkoskelle saakka.



SVEITSIN PUISTO

Ratsastuskeskus
Hyyppärän ratsastuskeskuksen alueella on useita talleja ja kaksi ratsastuskoulua. Alueella on ratsastuskenttiä, 
hevospoolokenttä, maastoratsastusrata ja kaksi maneesia.

Hyyppäräntie.

Vaiveron myllytila
Hyvinkää-Seuran kulttuurihistoriallinen Myllytila golfkentän vieressä on avoinna kesäisin sopimuksesta.

Myllytilantie 34.

Tapahtumat

• 5.6.-8.6. klo 13-18 Myllytilan kesäpäivät.
Idyllisessä ympäristössä mm. teatteria, soittoa, laulua, runoja, kahvittelua, käsitöitä, taidetta ja eläimiä. 



KYTÄJÄ-USMI ERÄMAA

Kytäjä-Usmi erämaa
Kytäjällä on Etelä-Suomen paras erämetsäalue järvien, lampien ja kallioiden muovaamassa maisemassa.

Ihanteellinen retkeilyalue. Merkittyjä ulkoilu- ja retkeilyreittejä on n. 40 km. Reittien varrella on nuotio- ja 
yöpymispaikkoja.

Hyvinkään Erämatkat 

tekevät yrityksille ja yhteisöille elämysmatkoja, eräseikkailuja, 
koulutus- ohjelmapalveluita Hyvinkään Usmissa ja lähialueilla.
Alueella voi yöpyä laavussa tai kodassa ja nauttia eräherkuista 
nokipannukahvin kera osaavan oppaan johdolla.



SISÄLEIKKIPUISTO

Huvimaailma Villen Viidakko
Lapsille turvallinen, hauska ja sopivan vauhdikas leikkiympäristö.

Muottikatu 5, www.villenviidakko.fi



SHOPPAILU

• KAUPPAKESKUS WILLA

Hyvinkäällä on 2012 vuonna avautunut Suomen 6. suurin 

kauppakeskus Willa, jossa on runsaasti erikoisliikkeitä ja 

herkuttelupaikkoja. 120 liikettä keskellä kaupunkia.

www.kauppakeskuswilla.fi

• SI-KA-LA/ KNEHTILÄN TILA
Sisustus, Kangas ja Lasi. Ateljee Sikala sijaitsee Hyvinkään Palopurolla, pääradan varressa.

Ateljee on perustettu Eerolan tilan vanhaan sikalaan. Maatila on viljanviljelystila (luomu).

Puodissa myydään myös mm. luomutuotteita, hunajaa, kynttilöitä ja jauhoja.

He järjestävät kursseja ja pajatoimintaa.  Pihapiirissä on vuokrattavat kokoustilat ja läheltä lähtee Palas-
ympäristötaidepolku, taidetta luonnossa. Kesäksi on suunnitteilla pienimuotoinen eläinpiha, muutama kana ja 
lammas. www.sikala.fi

Avoinna sesonkiaikoina ja sopimuksesta.



SHOPPAILU

• KAUPPATORI

Toripäivät ovat

talvella 01.10. - 30.04.

• ti, to ja la klo 7.00 - 13.00

kesällä 01.05. - 30.09.

• ti - la klo 7.00 - 14.00

Toritapahtumat

Touko- elokuussa lauantaisin klo 10-11. 

Mukavaa ohjelmaa mm. tanssiesitysten ja musiikin muodossa. 

Kirpputoripöytiä.

Vuoden alusta kauppatori on ollut Hyvinkään Kaupunkiyhdistyksen hoidossa.

Runsaasti markkinapäiviä tulossa!



MAJOITUS

Cumulus Hyvinkää
Keskustahotelli lähellä palveluja. Hämeenkatu 2-4, www.cumulus.fi/hotellit/hyvinkaa

Hotelli Rantasipi Sveitsi
Suosittu kokoushotelli Sveitsin puiston monipuolisten vapaa-ajan palveluiden keskellä.

Härkävehmaankatu 4, www.rantasipi.fi

Loft Hyvinkää
Loft City ja Loft kaksiot tarjoavat majoitusta tarpeittesi mukaan edullisesti ja mukavasti.

www.lofthyvinkaa.fi

Majoitus Makkonen
Hyvin varusteluja asuntoja Hyvinkään keskustassa ja edullista huonemajoitusta Sveitsin luonnonpuiston 
kupeessa. www.majoitusmakkonen.fi

Sveitsin maja
Majoitusta Sveitsin puiston sydämessä.

Härkävehmaankatu 8, www.sveitsinmaja.fi



MATKAILUNEUVONTA

Hyvinkään kaupungin matkailuneuvonta

Kutomokatu 4-6, 05800 Hyvinkää

Avoinna kesällä 30.6.-27.7. klo 9 -15.

P. 0400 269 831

matkailuneuvonta@hyvinkaa.fi

Hyvinkään kartat ja esitteet


