












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYVINKÄÄN HANGONSILLAN ALUEEN IDEAKILPAILU 
SELOSTUS 



 

EKSPERTTI 

 
Hyvinkää, tehkää hyvin! 
 
Hyvinkäällä asiat tehdään hyvin. Oli kyse sitten maalaustaiteesta, pizzan valmistamisesta tai 
parkkisakon antamisesta, homma tuntuu hoituvan. Jokainen on hyvä jossakin ja kun jokainen tekee 
oman osuutensa hyvin, kokonaisuudestakin muodostuu laadukas. Hyvin tekemisestä ja pedantista 
paneutumisesta on tehty myös kilpailutyön ohjenuora. 
 
Hyvinkään tunnussloganit paljastavat mitkä Hyvinkään olennaiset asiat ovat: ”Pientalojen 
suurkaupunki”, ”Suomen suurin pikkukaupunki, ”Rentoa olemista -kiireetöntä kotoilua”, ”Hyvän 
olon harmonia”, ”Hyvinkäällä on hyvä huomen”. Hyvinkäällä ei ole merkittävää vesistöä, mutta 
vihreä se on. Puutarhakaupungin olemus on läsnä voimakkaammin kuin kenties missään muualla 
Suomessa. 
 
Garden City 
 
Suunnitelman pääidea perustuu Hyvinkään puutarhakaupungin imagon voimistamiseen. 
Hangonsillan alueen keskelle muodostuu kaikille yhteinen iso Puutarhapuisto, jonne kaikenikäiset 
asukkaat voivat tulla. Suuri puisto ja siihen kietoutuvat asuinkorttelit toimivat koko kaupungin 
näyteikkunana kaupunkiin tullessa.  
  
Puutarha on hyvä tunnus myös nykyaikaiselle kaupunkiekologialle. Suunnitelmassa on pyritty 
vaikuttamaan alueen hiilijalanjälkeen mm. liikkumistarpeen minimoimisena ja sen ohjaamisena 
kevytliikennepainotteiseksi, ympäristöystävällisillä energiaratkaisuilla, materiaalivalinnoilla ja 
puistoalueen mahdollistamina luonnollisilla huleveden käsittelyratkaisuina. Ekologinen ajattelu saa 
näkyä myös rakennusten arkkitehtuurissa, julkisivuissa sekä viheralueen käsittely- ja 
maisemointiratkaisuissa.  
 
Puutarhapuisto on myös yhteisöllisen toiminnan sydän. Siitä pidetään yhdessä huolta ja se voi 
toimia kaupunkilaisten jokapäiväisenä kohtaamispaikkana ja sosiaalisten kontaktien synnyttäjänä. 
Puistoon sijoittuu asukkaiden viljelypalstoja, hedelmäpuumetsikköjä, yrttitarhoja, pelikenttiä, 
luontoarvoja, asukatoiminnan tiloja, jopa lähikauppa, lukio ja päiväkoti. Puisto mahdollistaa ja 
kannustaa autottomaan liikkumiseen sekä tarjoaa lapsille turvalliset kulkutiet.  
 
Puiston sydän on urbaani pikkutori, jonka ääreen sekä lähikauppa että asuinkortteleiden 
maantasokerrosten liike- ja pientoimistotilat sijoittuvat. Rauhanmäen puusto Läntisen Yhdystien 
tuntumassa on säästetty luontokohteena osaksi Puutarhapuistoa, samoin kuin puiston keskelle 
sijoittuva nykyinen lampi rantakasvillisuuksineen. Radan varressa olevaa ruderaattikasvillisuutta 
sijoitetaan puistoon maisemointiaiheena. Läntisen Yhdystien tuntumaan sijoitetaan valotaideteos, 
joka merkitseee kaupunkiin sisääntulokohdan ja jonka lomasta avautuu näkymä uudelle 
puutarhakaupunkialueelle. 
 
Hangonsillan alueesta on suunniteltu nykyaikaisen puutarhakaupungin osa sekä isossa 
mittakaavassa että asukkaan näkökulmasta. Suurimmalle osalle asunnoista avautuu puistonäkymä ja 
vihreyttä tuodaan asuntoihin myös viherparvekkeiden ja viherjulkisivujen avulla. Vastaavasti 
puutarhamainen asuinalue viestii ulospäin sekä houkuttelevasta asuinalueesta että nykyaikaisen 
puutarhakaupungin imagosta.  
 



Kevyen liikenteen yhteydet  
 
Alueelle syntyy erinomaiset kevyen liikenteen yhteydet eri suuntiin. Puutarhapuiston halki kulkeva 
kevyen liikenteen reitti sekä radan varteen linjattu pikapyörätie kytkee kilpailualueen sekä länteen, 
Hiiltomoon että itään rautatieaseman suuntaan. Pikapyörätie voi tulevaisuudessa toimia myös 
sähkötoimisten nopeakulkuisten pyörien väylänä. Kaksi uutta kevyen liikenteen siltaa Hangonradan 
yli yhdistävät alueen keskustaan ja HYK:n lukiolle. Pohjoisempi reitti kulkee keskuslukion kautta ja 
jatkuu lännessä kilpailualueen yli Sveitsin lukiolle asti. 
 
Liikenne- ja pysäköintiratkaisu 
 
Alueen liikennevirrat ohjautuvat tyypillisesti joko keskustaan tai ulospäin moottoritien suuntaan. 
Liikenneratkaisuksi on valittu Läntiselle Yhdystielle ja Kalevankadulle liittyvä, alueen poikki 
kulkeva pääkatu, joka alueen keskellä liittyy Siltakadulle johtavaan katuun. Katulinjaus kulkee 
alueen keskiosassa radan varressa, mikä luo kortteleille luonnollisesti tarvittavaa etäisyyttä 
raideliikenteen aiheuttamasta tärinästä. Alueen keskelle sijoittuvasta kiertoliittymästä pääsee 
sujuvasti joko rautatieaseman ja keskustan suuntaan, Läntisen yhdystien kautta moottoritielle tai 
alueelle tultaessa joko Keskuslukiolle, Rentton kortteliin tai radanvarren asuinkerrostalokortteleihin. 
Alueen länsiosan liike- ja työpaikka-alueen liikennevirrat ohjataan kulkemaan Kalevankadun 
liittymän kautta, jotta asuinalueelle ei syntyisi tarpeetonta läpiajoliikennettä.  
 
Pysäköintiratkaisuna on pääkadun varteen sijoittuva kolmen pysäköintitalon sarja, joka sekä suojaa 
radan aiheuttamalta melulta että sijoittuu asuinkerrostalokortteleissa aina varjoisen ilmansuunnan 
puolelle. Kuhunkin pysäköintitaloon voidaan sijoittaa kahden-kolmen asuinkorttelin autopaikat. 
Rentton alueen pysäköinti on järjestetty Siltakadun tason alapuolelle sijoittuvalla kaksikerroksisella 
pysäköintikansirakenteella. Maantasopysäköintiä käytetään lisäksi Läntisen Yhdystien varren 
matalammissa asuinkortteleissa, länsireunan liikerakentamisen alueella sekä Keskuslukion, 
lähikaupan ja päiväkodin tonteilla. 
 
Julkinen liikenne on ohjattu Läntistä Yhdystietä pitkin. Alueen toteutuessa asukasmäärä voi 
mahdollistaa palvelulinjatyyppisen julkisen pienbussiyhteyden myös alueen pääkatua pitkin.  
 
Asuinkorttelit ja yhteisöllisyys 
 
Asuinkortteleihin on suunniteltu vaaleaksi rapatut julkisivut sekä vaaleita puupintoja, 
viherparvekkeita, viherhuoneita, viherjulkisivuja sekä harkittuja värikorostuksia. Asuinkerrostalojen 
maantasokortteleiden asunnoille on yhteispihasta rajattu omia pihoja. Kortteleiden keskelle jää 
raideliikenteen melulta suojattua yhteispiha-aluetta, joilla on polkupyöräpysäköintiä ja talojen 
yhteistoimintoja. Hangonradan suuntaan korttelijulkisivuja on elävöitetty kaareutumisella, torneilla 
ja porrastuvilla osilla sekä viherparvekkeiden sarjalla, jotka toimivat samalla melusuojana. Kaikki 
rakentaminen on suunnitelmassa sijoitettu radan aiheuttaman voimakkaan tai kohtalaisen 
tärinäalueen ulkopuolelle.  
 
Korttelien läheisyydessä, Puutarhapuiston alueella on asukkaiden viljelypalstoja sekä niihin liittyviä 
pieniä huolto- ja varastorakennuksia, joiden yhteydessä voi olla myös kokoontumistilaa talkoita, 
asukastapahtumia yms varten. Ajatuksena on, että asuntoihin kuuluu fragmentteja myös julkisesta 
puistoalueesta, mikä edesauttaa mm. asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta, sosiaalisten 
kontaktien muodostumista sekä huolehtimista puistoalueesta. Keskuslukion tiloissa voidaan 
järjestää laajasti myös koko asuinaluetta palvelevaa iltapäiväkerho- ja harrastetoimintaa.  
 



Rentton alueella vanha ja uusi rakentaminen muodostavat yhdessä nykyaikaisen atriumtyyppisen 
toimistokorttelin, jonka keskellä on vihreä sisäpiha. Asuntoalueelta tulevia  kevyen liikenteen 
virtoja voidaan halutessa ohjata korttelin läpi. Rentton korttelin uudisrakennuksissa on moderneja 
punatiilijulkisivuja. Laajemmassa tarkastelussa on esitetty mahdollisuutta jatkaa Rentton korttelia 
junanradan yli kansirakenteen ja uudisrakentamisen avulla. 
 
Vaiheittainen toteutus 
 
Alueen toteutus jakautuu luontevasti kolmeen päävaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan 
ajoliittymä ja katu Läntiseltä Yhdystieltä Suutarinkujaa pitkin Siltakadulle sekä siihen liittyvät 
asuinkorttelit. Keskuslukio ja päiväkoti voidaan rakentaa joko ensimmäisen vaiheen osana tai 
harkinnan mukaan myöhemmin. Lähikauppa voidaan rakentaa sille varatulle paikalle heti, kun 
alueen asukaspohja on tarpeeksi suuri. Toiseen vaiheeseen kuuluu lisää radanvarren 
asuinkortteleita. Itsenäisinä osina, joita voidaan toteuttaa joko aivan aluksi tai myöhemmin 
halutussa vaiheessa ovat Kalevankatuun liittyvä vähittäiskaupan suuryksikön alue sekä Siltakatuun 
liittyvä Rentton alue. Kolmannessa vaiheessa rakennetaan katuyhteys lenkiksi Kalevankadulle asti, 
liike- ja työpaikkarakentamisen kortteli sekä kaksi viimeistä radanvarren asuinkerrostalokorttelia. 
Ympärillä olevia rakentamattomia tontteja voidaan alkuvaiheessa käyttää rakennettujen kortteleiden 
maantasoiseen pysäköintiin, ennen pysäköintitalon toteuttamista.  
 
 
 
 

vaihe1 vaihe 2 vaihe 3 



Kaupunkirakenne ja laajempi tarkastelualue 
 
Puutarhapuistossa suorakulmainen ja kaareva kaupunkirakenne kohtaavat. Suorakulmainen rakenne 
liittyy Läntisen Yhdystien pohjoispuolen kaupunkirakenteeseen, kaareva rakenne taas syntyy 
Puutarhapuiston vapaamuotoisesta luonteesta. Hangonradan suuntaan kaarevat muodot ovat 
hillitympiä muodostaen loivasti kaareutuvia ehyitä julkisivusarjoja, jotka samalla torjuvat raide- ja 
ajoneuvoliikenteen melua. 
 
Hiiltomon alueelta Kalevankadulle tulevat kadut on koottu yhteen kiertoliittymään, mikä selkiyttää 
sekä alueen liikennejärjestelyjä että sen maankäyttöä. Lännessä radan eteläpuolella nykyistä 
tilaavievää yritysaluetta on korvattu laajentamalla eteläpuolista asuinaluetta rataan asti. Radan 
eteläpuolella ja Läntisen Yhdystien varresta on etsitty kaupunkirakenteesta kohtia, joita voi tiivistää 
lisärakentamisella. Aseman pohjoispuolelle, pääradan länsipuolelle on sijoitettu kolme uutta 
asuinkerrostalokorttelia, joiden alle jäävään rinteeseen voidaan sijoittaa rakenteellista pysäköintiä 
kahteen tasoon. Korttelit sijoittuvat erittäin keskeiselle paikalle Riihimäenkadun ja radan väliin sekä 
suunnitellun kaupungin sisäkehäkadun varteen. Alueelle on sijoitettu lisäksi kaksi vapaasti seisovaa 
pistetaloa. Riihimäenkadulla on haluttu säilyttää tärkeän keskustaan tulokohdan vihreä 
puistomainen ilme sekä avautuvat näkymät aseman suuntaan. 



 

Numerotiedot kortteleittain

Kortteli Krs luku Ala Asuminen Toimi -ja liiketilat Ap Ap sijoitus huom Korttelin ala Korttelitehokkuus

1 IV 4 200 4 200 0 47 Korttelissa reitti 4 882 0,9

2 I 3 500 0 3 500 (Kaupan suuryksikkö) 70 Korttelissa 6 160 0,6

3 IV 9 400 0 9 400 134 Parkkitalossa 1 ev 5 378 1,7

4 IV 12 150 0 12 150 173 Parkkitalossa 1 ev 2 is 9 224 1,3

5 III-V 15 250 15 250 0 170 Parkkitalossa 1 (62 ap) ja 2 (72 ap) 11 855 1,3

6 III-IV 7 450 7 450 0 82 Parkkitalossa 2 6 067 1,2  

7 I-V 14 250 14 250 0 158 Parkkitalossa 2 11 590 1,2

8 III-V 9 800 9 400 400 110 Parkkitalossa 3 7 120 1,4

9 I 1 100 0 1 100 (Päiväkoti) 12 Korttelissa 2 505 0,4

10 II-III 2 000 2 000 0 22 Korttelissa 2 495 0,8

11 II-III 2 950 2 950 0 33 Korttelissa 3 211 0,9

12 IV 6 000 4 820 1 180 (Kauppa) 75 Korttelissa reitti, pallo 5 127 1,2

13 IV 9 520 9 020 500 107 Parkkitalossa 3 ev 10 031 0,9

14 III 9 000 0 9 000 (Koulu) 90 Korttelissa 13 900 0,6

15 II-III 2 000 2 000 0 22 Korttelissa 2 563 0,8

16 I-V 37 350 0 37 350 533 Korttelissa ev 31 624 1,2

yhteensä 133 732 1,1

Yhteensä

Asuminen 71 340 Autopaikat 1 838

Toimi - ja liiketilat 74 580 Parkkitaloihin sijoitetut määrät

Yhteensä 145 920 Pt 1: 369 Pt 2: 310 Pt 3: 210


