RAKEISUUSKAAVIO 1:5000
Hangonsillan alueen ideakilpailu
Liittyminen kaupunkirakenteeseen

Kestävä liikkuminen

Uusi keskustarakenteen laajennusalue liitetään eheästi nykyiseen ydinkeskustaan sekä
raideliikenteen ja paikallisen joukkoliikenteen solmukohtaan. Kaupunkirakenteellisessa liitoskohdassa Hangon rataosuutta katetaan. Kattaminen mahdollistaa keskustasta lukioon, urheilupuistoon ja Sveitsiin suuntaavan urbaanin jalankulun ja pyöräilyn kaupunkitilan rakentamisen.
Rautatieasema liitetään suunnittelualueeseen suoralla kulkuyhteydellä radan poikki. Keskustan länsipuoleinen työpaikkojen keskittymä liittyy uuden kortteli- ja puistorakentamisen kautta
elimellisesti keskustarakenteeseen.
Kaupunkirakenteessa korostuvat puistoalueiden ja uusien palvelujen saavutettavuus. Suunnitelmassa keskustarakennetta yhdistää läntisiin työpaikka-alueisiin ja laajempiin virkistysalueisiin
vehreä, asumisen reunustama puistoakseli.
Suunnitelmaratkaisun tavoitteena on turvata kävelypainotteiselle keskusta-alueelle riittävä laajentumispotentiaali ja rikaspiirteisiä kaupunkitiloja. Uusi keskustatoimintojen laajentumisalue on
nähtävissä Hyvinkään keskustan erityisenä vetovoimatekijänä rautatienaseman läheisyyden
ansiosta. Asemaan liittyvä kaupunkirakenne on keskustamaisen monipuolinen ja urbaani osa
Hyvinkään keskustaa. Kaupunkimainen asuminen, työpaikat ja kasvava palvelutarjonta ovat
houkutin asettua asumaan erinomaisen pendelöintiyhteyden varteen.
Suunnittelualueelle sijoittuva toiminta- ja urheilupuisto on paikallisen merkityksen lisäksi tärkeä
osa koko keskusta-alueen puistoverkostoa.. Puisto on linkki Sveitsin ulkoilualueen ja ydinkeskustan välillä. Samoin puistoakselista muodostuu eheä yhteys keskustasta sen länsipuoleisille
työpaikkojen ja myymälöiden keskittymään.

Huomattava määrä alueen asunto- ja työpaikkarakentamisesta sijoittuu juna-aseman välittömään läheisyyteen, jonne johdetaan Hangon radan poikki uudet kävely-yhteydet. Tiiveimmin
rakennettu alue toteutuu jalankulkupainotteisena kaupunkitilana. Alueen kortteleista on paikallisliikenteen bussireiteille ja paikallisliikenteen terminaaliin helpot, suorat yhteydet. Uusi keskustan sisimmäisin kehäkatu kulkee myös alueen keskustapalvelujen kautta. Uudenmaankadulle
rakennetaan uusia jalankulku- ja pyöräyhteyksiä radan poikki, jotka mahdollistavat alueen koulujen eheät yhteydet toisiinsa ja vahvistavat kampusmaisen kokonaisuuden muodostumista.
Alueen halki kulkevat esteettömät ja suorat puistoraitit yhdistävät ydinkeskustan ulkoilu- ja
työpaikka-alueisiin. Alueen kautta voidaan johtaa pyöräilyn laatukäytävä. Pyöräilylle järjestetään keskitettyjä pyöräpaikkoja joukkoliikenteen solmukohdan ja lukiokorttelin yhteyteen.
Autojen pysäköinnissä panostetaan keskitettyihin laitoksiin korttelikohtaisen rakenteellisen
pysäköinnin lisäksi. Keskitetyssä ratkaisussa työpaikkojen ja palvelujen autopaikkoja voidaan
sovittaa vuorotteluperiaatteella asuntojen autopaikkojen kanssa ja hyödyntää rakennettavia
laitoksia mahdollisimman tehokkaasti. Pysäköinnin mitoituksessa voidaan huomioida jatkossa
juna-aseman sijainti alueen vieressä.

Alueen rakenne, toimintojen sijoittuminen ja saavutettavuus
Uudet korttelialueet ryhmittyvät tärkeiden jalankulku- ja pyöräraittien ja toiminnallisten puistoalueiden ympärille. Rakentaminen rajaa paljon käytettäviä oleskelualueita liikenneväylien
häiriöltä. Suunnitelma lisää korkeatasoisen puistoalueen määrää huomattavasti keskustan alueella. Suuret panostukset julkisiin korkeatasoisiin oleskelualueisiin perustelevat osaltaan tehokasta asuntorakentamista. Ydinkeskustaan ja joukkoliikenteen solmukohtaan liittyvä korttelirakenne on tiivis, katutilat ovat luonteeltaan jalankulkupainotteisia. Keskustatyyppisissä kortteleissa
yhdistetään asuntorakentaminen työpaikka- ja palvelurakentamiseen.
Alueella keskeinen toiminnallinen piste lukio, jonka tiloja käytetään myös kouluajan ulkopuolella.
Lukiorakennus sijoittuu tärkeiden raittiyhteyksien risteykseen urheilupuiston äärelle. Lukio ja urheilupuisto liittyvät uudella siltayhteydellä radan toisella puolella olevaan koulutuskeskittymään.
Uusi päiväkoti sijoittuu samoin puistoytimen äärelle hyvän saattoliikenneyhteyden ulottuville.
Radan katettu osuus sijoittuu kaupunkirakenteen ja liikenteen solmukohtaan, jonka kautta
kulkee myös keskustan sisin kehäkatu. Solmukohtaan varataan tilaa päivittäistavarakaupalle,
erikoismyymälöille ja keskustahakuisille palveluille uusien jalankulku- ja pyöräraittien varteen.
Yhteys lukiokortteliin toteutuu saumattomana. Kalevankadun päähän sijoittuu työpaikkakeskittymän tarpeisiin helposti saavutettavaa uutta toimitilaa ja myös autolla helposti saavutettavaa,
tilaa vievää kauppaa. Sisääntuloväylän kaupunkikuvallisena hahmona ja osana keskustan puistoverkkoa säilytetään metsäinen Rauhamäki.

HANGONSILLAN

ALUEEN IDEAKILPAILU

“SUKKULA”

Rakentaminen ja kaupunkikuva
Liitoskohdan tiivein kaupunkirakentaminen on selkeäpiirteistä julkista kaupunkitilaa muodostavaa kaupunki rakentamista. Katutilojen jäsentelyssä korostuu jalankulkijan maailma. Rakentaminen ilmaisee keskustarakenteen jatkumisen radan molemmin puolin. Korttelirakenteesta
QRVWHWXLOODNRUNHDPPLOODUDNHQQXNVLOODXXVLDOXHQRVWDDNRNRNHVNXVWDDOXHHQSURÀLOLDUDGDQYDUteen. Juna-asemaan liittyen kehitetään uuta saapumistapahtuma keskustaan. Kaupunkimaisen asuntorakentamisen vastineena ja väljyyden tarjoajana alueen keskellä on laaja, yhteinen
puistoakseli.
Renton kiinteistöstä muodostuu uudisrakennusosan kanssa keskustamainen kortteli sisäpihoineen, palveluineen, työtiloineen, liiketiloineen sekä asuntorakentamista. Keskustamaisiin tiiviisiin
umpikortteleihin varataan katutasoon työn, palvelujen ja myymälöiden tiloja. Asuinratkaisuissa
painotetaan keskustamaisia asuinratkaisuja, jotka ovat perusteltuja houkuttelevia juna-aseman
läheisyydessä.
Läntinen yhdystie kehittyy rakentamisen rajaamana puistokatumaisena saapumisväylänä, jota
pitemmällä aikavälillä rajaa asuntorakentaminen molemmin puolin.
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Käyttötarkoitus

Laajuus k-m² / määrä

Auto- ja pyöräpaikkoja

Asuinrakentaminen

93 500 k-m²

1030 ap yhteensä (1 ap/90 k-m²). 360 muiden toimintojen
kanssa jaettavissa pysäköintilaitoksissa / 650 korttelikohtaisesti
pääosin rakenteellisena pysäköintinä.
Pyöräpaikkoja 1850 ( 1 pyöräpaikka/asukas).

Toimitilat/ työtilat + tilaa vievä
kauppa

35 100 k-m²

500 ap (1 ap/70 k-m²)

Liiketilat ja palvelut

10 000 k-m²

200 (1 ap/50 k-m²)

Tilaa vievä kauppa

6000

120 ap (1 ap/50 k-m²). Yhteiskäyttöisessä laitoksessa.

Lukio + päiväkoti

9000 k-m²

90 ap (1 ap/100 k-m²). 50 maantasopaikkoina, 40 muiden
toimintojen kanssa laitoksessa.
Pyöräpaikkoja lukioon vcrataan 1/oppilaspaikka.

Päiväkoti

1500 k-m²

15 ap ((1 ap/100 k-m²)
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MAANKÄYTÖN PERIAATTEET JA VIHERVERKOSTO 1:5000

ALUEJULKISIVU - LÄNTISEN YHDYSTIEN SUUNTAAN 1:500
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ALUELEIKKAUS X-X 1:500

PÄÄKATU

KATU
TÄRKEÄ PYÖRÄTIE / PUISTORAITTI /
YHTEYS ULKOILUALUEILLE
JALANKULKU
JALANKULKU PAINOTTEINEN KATUVERKKO /
KÄVELYRAITTI / KORTTELEIHIN JA KOULUUN AJO SALLITTU
BUSSIREITTI

JUNARATA

JOUKKOLIIKENNETERMINAALI /
JUNA-ASEMA

LIIKENNEKAAVIO 1:5000

HAVAINNEKUVA 1:1000

ALUEJULKISIVU - HANGON RADAN SUUNTAAN 1:500
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ALUELEIKKAUS - KATETUN RATAOSUUDEN JA TIIVIIN KESKUSTARAKENTAMISEN KOHDALLA 1:500

ALUELEIKKAUS - RAKENTAMISEN LIITTYMINEN LÄNTISEEN YHDYSTIEHEN JA PUISTOAKSELEIHIN 1:500
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