
“SUKKULA”HANGONSILLAN
ALUEEN IDEAKILPAILU

Hangonsillan alueen ideakilpailu

Liittyminen kaupunkirakenteeseen

Uusi ke skustarake nte e n laa je nnusalue  liite tään e he ästi nykyise e n ydinke skustaan se kä  
ra ide liike nte e n ja  pa ika llise n jo ukko liike nte e n so lmuko htaan. Kaupunkirake nte e llise ssa  liito s-
ko hdassa  Hango n ratao suutta  kate taan. Kattamine n mahdo llistaa  ke skustasta  lukio o n, urhe i-
lupuisto o n ja  Sve itsiin suuntaavan urbaanin ja lankulun ja  pyö rä ilyn kaupunkitilan rake ntamise n. 
Rautatie ase ma liite tään suunnitte lua lue e se e n suo ra lla  kulkuyhte yde llä  radan po ikki.  Ke skus-
tan länsipuo le ine n työ paikko je n ke skittymä liittyy uude n ko rtte li- ja  puisto rake ntamise n kautta  
e lime llise sti ke skustarake nte e se e n.
Kaupunkirake nte e ssa  ko ro stuvat puisto a lue ide n ja  uusie n pa lve luje n saavute ttavuus. Suunnite l-
massa  ke skustarake nne tta  yhdistää  läntisiin työ paikka-a lue isiin ja  laa je mpiin virkistysa lue isiin 
ve hre ä , asumise n re unustama puisto akse li. 
Suunnite lmaratkaisun tavo itte e na  o n turvata  käve lypaino tte ise lle  ke skusta -a lue e lle  riittävä  laa -
je ntumispo te ntiaa li ja  rikaspiirte isiä  kaupunkitilo ja . Uusi ke skustato iminto je n laa je ntumisa lue  o n 
nähtävissä  Hyvinkään ke skustan e rityise nä  ve to vo imate kijänä  rautatie nase man lähe isyyde n 
ansio sta . Ase maan liittyvä  kaupunkirake nne  o n ke skustamaise n mo nipuo line n ja  urbaani o sa  
Hyvinkään ke skustaa . Kaupunkimaine n asumine n, työ paikat ja  kasvava  pa lve lutarjo nta  o vat 
ho ukutin ase ttua  asumaan e rino maise n pe nde lö intiyhte yde n varte e n. 
Suunnitte lua lue e lle  sijo ittuva  to iminta - ja  urhe ilupuisto  o n pa ika llise n me rkitykse n lisäksi tärke ä  
o sa  ko ko  ke skusta -a lue e n puisto ve rko sto a .. Puisto  o n linkki Sve itsin ulko ilua lue e n ja  ydinke sk-
ustan vä lillä . Samo in puisto akse lista  muo do stuu e he ä  yhte ys ke skustasta  se n länsipuo le isille  
työ paikko je n ja  myymälö ide n ke skittymään.

Alueen rakenne, toimintojen sijoittuminen ja saavutettavuus

Uude t ko rtte lia lue e t ryhmittyvät tärke ide n ja lankulku- ja  pyö rära ittie n ja  to iminnalliste n puis-
to a lue ide n ympärille . Rake ntamine n ra jaa  pa ljo n käyte ttäviä  o le ske lualue ita  liike nne väylie n 
hä iriö ltä .  Suunnite lma lisää  ko rke ataso ise n puisto a lue e n määrää  huo mattavasti ke skustan a l-
ue e lla . Suure t pano stukse t julkisiin ko rke ataso isiin o le ske lualue isiin pe ruste le vat o sa ltaan te ho -
kasta  asunto rake ntamista . Ydinke skustaan ja  jo ukko liike nte e n so lmuko htaan liittyvä  ko rtte lirak-
e nne  o n tiivis, katutila t o vat luo nte e ltaan ja lankulkupaino tte isia . Ke skustatyyppisissä  ko rtte le issa  
yhdiste tään asunto rake ntamine n työ paikka- ja  pa lve lurake ntamise e n.
Alue e lla  ke ske ine n to iminnalline n piste  lukio , jo nka  tilo ja  käyte tään myö s ko ulua jan ulko puo le lla . 
Lukio rake nnus sijo ittuu tärke ide n ra ittiyhte yksie n riste ykse e n urhe ilupuisto n ääre lle . Lukio  ja  urhe i-
lupuisto  liittyvät uude lla  siltayhte yde llä  radan to ise lla  puo le lla  o le vaan ko ulutuske skittymään. 
Uusi pä iväko ti sijo ittuu samo in puisto ytime n ääre lle  hyvän saatto liike nne yhte yde n ulo ttuville . 
Radan kate ttu o suus sijo ittuu kaupunkirake nte e n ja  liike nte e n so lmuko htaan, jo nka  kautta  
kulke e  myö s ke skustan sisin ke häkatu. So lmuko htaan varataan tilaa  pä ivittä istavarakaupalle , 
e riko ismyymälö ille  ja  ke skustahakuisille  pa lve luille  uusie n ja lankulku- ja  pyö rära ittie n varte e n. 
Yhte ys lukio ko rtte liin to te utuu saumatto mana. Kale vankadun päähän sijo ittuu työ paikkake skit-
tymän tarpe isiin he lpo sti saavute ttavaa  uutta  to imitilaa  ja  myö s auto lla  he lpo sti saavute ttavaa , 
tilaa  vie vää  kauppaa . Sisääntulo väylän kaupunkikuvallise na  hahmo na ja  o sana  ke skustan pu-
isto ve rkko a  sä ilyte tään me tsä ine n Rauhamäki.

Kestävä liikkuminen 

Huo mattava  määrä  a lue e n asunto - ja  työ paikkarake ntamise sta  sijo ittuu juna-ase man vä lit-
tö mään lähe isyyte e n, jo nne  jo hde taan Hango n radan po ikki uude t käve ly-yhte yde t. Tiive immin 
rake nne ttu a lue  to te utuu ja lankulkupaino tte ise na  kaupunkitilana . Alue e n ko rtte le ista  o n pa i-
ka llisliike nte e n bussire ite ille  ja  pa ika llisliike nte e n te rminaaliin he lpo t, suo rat yhte yde t. Uusi ke sk-
ustan sisimmäisin ke häkatu kulke e  myö s a lue e n ke skustapalve luje n kautta . Uude nmaankadulle  
rake nne taan uusia  ja lankulku- ja  pyö räyhte yksiä  radan po ikki, jo tka  mahdo llistavat a lue e n ko u-
luje n e he ät yhte yde t to isiinsa  ja  vahvistavat kampusmaise n ko ko naisuude n muo do stumista . 
Alue e n halki kulke vat e ste e ttö mät ja  suo rat puisto ra itit yhdistävät ydinke skustan ulko ilu- ja  
työ paikka-a lue isiin. Alue e n kautta  vo idaan jo htaa  pyö rä ilyn laatukäytävä . Pyö rä ilylle  järje st-
e tään ke skite ttyjä  pyö räpaikko ja  jo ukko liike nte e n so lmuko hdan ja  lukio ko rtte lin yhte yte e n. 
Auto je n pysäkö innissä  pano ste taan ke skite ttyihin la ito ksiin ko rtte liko hta ise n rake nte e llise n 
pysäkö innin lisäksi. Ke skite tyssä  ratkaisussa  työ paikko je n ja  pa lve luje n auto paikko ja  vo idaan 
so vittaa  vuo ro tte lupe riaatte e lla  asunto je n auto paikko je n kanssa  ja  hyö dyntää  rake nne ttavia  
la ito ksia  mahdo llisimman te ho kkaasti. Pysäkö innin mito itukse ssa  vo idaan huo mio ida  ja tko ssa  
juna-ase man sija inti a lue e n vie re ssä .

Rakentaminen ja kaupunkikuva

Liito sko hdan tiive in kaupunkirake ntamine n o n se lke äpiirte istä  julkista  kaupunkitilaa  muo -
do stavaa  kaupunki rake ntamista . Katutilo je n jäse nte lyssä  ko ro stuu ja lankulkijan maailma. Rak-
e ntamine n ilmaise e  ke skustarake nte e n ja tkumise n radan mo le mmin puo lin. Ko rtte lirake nte e sta  
no ste tuilla  ko rke ammilla  rake nnuksilla  uusi a lue  no staa  ko ko  ke skusta -a lue e n pro fi ilia  radan var-
te e n. Juna-ase maan liittye n ke hite tään uuta  saapumistapahtuma ke skustaan. Kaupunkimais-
e n asunto rake ntamise n vastine e na  ja  vä ljyyde n tarjo a jana  a lue e n ke ske llä  o n laa ja , yhte ine n 
puisto akse li.
Re nto n kiinte istö stä  muo do stuu uudisrake nnuso san kanssa  ke skustamaine n ko rtte li sisäpiho -
ine e n, pa lve luine e n, työ tilo ine e n, liike tilo ine e n se kä  asunto rake ntamista . Ke skustamaisiin tiiviisiin 
umpiko rtte le ihin varataan katutaso o n työ n, pa lve luje n ja  myymälö ide n tilo ja . Asuinratkaisuissa  
pa ino te taan ke skustamaisia  asuinratkaisuja , jo tka  o vat pe ruste ltuja  ho ukutte le via  juna-ase man 
lähe isyyde ssä .
Läntine n yhdystie  ke hittyy rake ntamise n ra jaamana puisto katumaise na  saapumisväylänä , jo ta  
pite mmällä  a ikavälillä  ra jaa  asunto rake ntamine n mo le mmin puo lin.
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HAVAINNEKUVA 1:2000
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MAANKÄYTTÖKAAVIO 1:2000

Käyttötarkoitus Laajuus k-m² / määrä Auto- ja pyöräpaikkoja

Asuinrakentaminen 93 500 k-m² 1030 ap yhte e nsä  (1 ap/ 90 k-m²). 360 muide n to iminto je n 

kanssa  jae ttavissa  pysäkö intilaitoksissa  /  650 ko rtte liko htaise sti 

pääo sin rake ntee llise na  pysäkö intinä .

Pyö räpaikko ja 1850 ( 1 pyö räpaikka/ 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). Yhte iskäyttö ise ssä  laitokse ssa .

Lukio + päiväkoti 9000 k-m² 90 ap (1 ap/ 100 k-m²). 50 maantaso paikko ina , 40 muide n 

to iminto je n kanssa  laito kse ssa .

Pyö räpaikko ja  lukio o n vc rataan 1/ o ppilaspaikka.

Päiväkoti 1500 k-m² 15 ap ((1 ap/ 100 k-m²)
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ALUEJULKISIVU - LÄNTISEN YHDYSTIEN SUUNTAAN 1:500

AKSONOMETRIA 1:500

MAANKÄYTÖN PERIAATTEET JA VIHERVERKOSTO 1:5000
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ALUELEIKKAUS X-X 1:500

HAVAINNEKUVA  1:1000

ALUEJULKISIVU - HANGON RADAN SUUNTAAN 1:500
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ALUELEIKKAUS - RAKENTAMISEN LIITTYMINEN LÄNTISEEN YHDYSTIEHEN JA PUISTOAKSELEIHIN 1:500

ALUELEIKKAUS - KATETUN RATAOSUUDEN JA TIIVIIN KESKUSTARAKENTAMISEN KOHDALLA 1:500
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Hangonsillan alueen ideakilpailu 

 

”Sukkula” 

 

Liittyminen kaupunkirakenteeseen 

Uusi ke skustarake nte e n laa je nnusalue  liite tään e he ästi nykyise e n ydinke skustaan se kä  raide liike nte e n ja  paikallise n 

jo ukko liike nte e n so lmuko htaan. Kaupunkirake nte e llise ssa  liito sko hdassa Hango n ratao suutta  kate taan. Kattamine n 

mahdo llistaa ke skustasta lukio o n, urhe ilupuisto o n ja  Sve itsiin suuntaavan urbaanin ja lankulun ja  pyö räilyn kaupunkitilan 

rake ntamise n. Rautatie ase ma liite tään suunnitte lualue e se e n suo ralla  kulkuyhte yde llä  radan po ikki.  Ke skustan länsipuo le ine n 

työ paikko je n ke skittymä liittyy uude n ko rtte li- ja  puisto rake ntamise n kautta  e lime llise sti ke skustarake nte e se e n. 

Kaupunkirake nte e ssa ko ro stuvat puisto alue ide n ja  uusie n palve luje n saavute ttavuus. Suunnite lmassa  ke skustarake nne tta  

yhdistää läntisiin työ paikka-alue isiin ja  laa je mpiin virkistysalue isiin ve hre ä , asumise n re unustama puisto akse li.  

Suunnite lmaratkaisun tavo itte e na  o n turvata  käve lypaino tte ise lle  ke skusta -alue e lle  riittävä  laa je ntumispo te ntiaali ja  

rikaspiirte isiä  kaupunkitilo ja . Uusi ke skustato iminto je n laa je ntumisalue  o n nähtävissä  Hyvinkään ke skustan e rityise nä 

ve to vo imate kijänä rautatie nase man lähe isyyde n ansio sta . Ase maan liittyvä kaupunkirake nne  o n ke skustamaise n 

mo nipuo line n ja  urbaani o sa Hyvinkään ke skustaa . Kaupunkimaine n asumine n, työ paikat ja  kasvava  palve lutarjo nta  o vat 

ho ukutin ase ttua asumaan e rino maise n pe nde lö intiyhte yde n varte e n.  

Suunnitte lualue e lle  sijo ittuva to iminta - ja  urhe ilupuisto  o n paikallise n me rkitykse n lisäksi tärke ä  o sa  ko ko  ke skusta -alue e n 

puisto ve rko sto a .. Puisto  o n linkki Sve itsin ulko ilualue e n ja  ydinke skustan välillä . Samo in puisto akse lista  muo do stuu e he ä  yhte ys 

ke skustasta se n länsipuo le isille  työ paikko je n ja  myymälö ide n ke skittymään. 

 

 Alueen rakenne, toimintojen sijoittuminen ja saavutettavuus 

Uude t ko rtte lia lue e t ryhmittyvät tärke ide n ja lankulku- ja  pyö räraittie n ja  to iminnalliste n puisto alue ide n ympärille . 
Rake ntamine n ra jaa paljo n käyte ttäviä  o le ske lualue ita  liike nne väylie n häiriö ltä .  Suunnite lma lisää ko rke ataso ise n 

puisto alue e n määrää  huo mattavasti ke skustan alue e lla . Suure t pano stukse t julkisiin ko rke ataso isiin o le ske lualue isiin 

pe ruste le vat o saltaan te ho kasta  asunto rake ntamista . Ydinke skustaan ja  jo ukko liike nte e n so lmuko htaan liittyvä 

ko rtte lirake nne  o n tiivis, katutila t o vat luo nte e ltaan ja lankulkupaino tte isia . Ke skustatyyppisissä  ko rtte le issa yhdiste tään 

asunto rake ntamine n työ paikka- ja  palve lurake ntamise e n. 

Alue e lla  ke ske ine n to iminnalline n piste  lukio , jo nka  tilo ja  käyte tään myö s ko uluajan ulko puo le lla . Lukio rake nnus sijo ittuu 

tärke ide n raittiyhte yksie n riste ykse e n urhe ilupuisto n ääre lle . Lukio  ja  urhe ilupuisto  liittyvät uude lla  siltayhte yde llä  radan to ise lla  

puo le lla  o le vaan ko ulutuske skittymään. Uusi päiväko ti sijo ittuu samo in puisto ytime n ääre lle  hyvän saatto liike nne yhte yde n 

ulo ttuville .  

Radan kate ttu o suus sijo ittuu kaupunkirake nte e n ja  liike nte e n so lmuko htaan, jo nka kautta  kulke e  myö s ke skustan sisin 

ke häkatu. So lmuko htaan varataan tilaa päivittäistavarakaupalle , e riko ismyymälö ille  ja  ke skustahakuisille  palve luille  uusie n 

ja lankulku- ja  pyö räraittie n varte e n. Yhte ys lukio ko rtte liin to te utuu saumatto mana . Kale vankadun päähän sijo ittuu 

työ paikkake skittymän tarpe isiin he lpo sti saavute ttavaa uutta  to imitilaa ja  myö s auto lla  he lpo sti saavute ttavaa , tilaa  vie vää 

kauppaa . Sisääntulo väylän kaupunkikuvallise na  hahmo na ja  o sana ke skustan puisto ve rkko a säilyte tään me tsäine n 

Rauhamäki. 

 

Kestävä liikkuminen  

Huo mattava määrä alue e n asunto - ja  työ paikkarake ntamise sta  sijo ittuu juna-ase man välittö mään lähe isyyte e n, jo nne  

jo hde taan Hango n radan po ikki uude t käve ly-yhte yde t. Tiive immin rake nne ttu alue  to te utuu jalankulkupaino tte ise na  

kaupunkitilana . Alue e n ko rtte le ista  o n paikallisliike nte e n bussire ite ille  ja  paikallisliike nte e n te rminaaliin he lpo t, suo rat 

yhte yde t. Uusi ke skustan sisimmäisin ke häkatu kulke e  myö s alue e n ke skustapalve luje n kautta . Uude nmaankadulle  

rake nne taan uusia  ja lankulku- ja  pyö räyhte yksiä  radan po ikki, jo tka  mahdo llistavat alue e n ko uluje n e he ät yhte yde t to isiinsa  

ja  vahvistavat kampusmaise n ko ko naisuude n muo do stumista .  

Alue e n halki kulke vat e ste e ttö mät ja  suo rat puisto raitit yhdistävät ydinke skustan ulko ilu- ja  työ paikka-alue isiin. Alue e n kautta  

vo idaan jo htaa  pyö räilyn laatukäytävä . Pyö räilylle  järje ste tään ke skite ttyjä  pyö räpaikko ja  jo ukko liike nte e n so lmuko hdan ja  

lukio ko rtte lin yhte yte e n.  

Auto je n pysäkö innissä  pano ste taan ke skite ttyihin la ito ksiin ko rtte liko htaise n rake nte e llise n pysäkö innin lisäksi. Ke skite tyssä 

ratkaisussa  työ paikko je n ja  palve luje n auto paikko ja  vo idaan so vittaa  vuo ro tte lupe riaatte e lla  asunto je n auto paikko je n 

kanssa ja  hyö dyntää rake nne ttavia  la ito ksia  mahdo llisimman te ho kkaasti. Pysäkö innin mito itukse ssa vo idaan huo mio ida  

ja tko ssa  juna-ase man sija inti a lue e n vie re ssä . 

 

Rakentaminen ja kaupunkikuva 

Liito sko hdan tiive in kaupunkirake ntamine n o n se lke äpiirte istä  julkista  kaupunkitilaa muo do stavaa  kaupunki rake ntamista . 

Katutilo je n jäse nte lyssä  ko ro stuu ja lankulkijan maailma. Rake ntamine n ilmaise e  ke skustarake nte e n ja tkumise n radan 

mo le mmin puo lin. Ko rtte lirake nte e sta  no ste tuilla  ko rke ammilla  rake nnuksilla  uusi a lue  no staa  ko ko  ke skusta -alue e n pro fiilia  

radan varte e n. Juna-ase maan liittye n ke hite tään uuta  saapumistapahtuma ke skustaan. Kaupunkimaise n 

asunto rake ntamise n vastine e na  ja  väljyyde n tarjo a jana alue e n ke ske llä  o n laaja , yhte ine n puisto akse li. 
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Re nto n kiinte istö stä  muo do stuu uudisrake nnuso san kanssa  ke skustamaine n ko rtte li sisäpiho ine e n, palve luine e n, työ tilo ine e n, 

liike tilo ine e n se kä asunto rake ntamista . Ke skustamaisiin tiiviisiin umpiko rtte le ihin varataan katutaso o n työ n, palve luje n ja  

myymälö ide n tilo ja . Asuinratkaisuissa  paino te taan ke skustamaisia  asuinratkaisuja , jo tka o vat pe ruste ltuja  ho ukutte le via  juna-

ase man lähe isyyde ssä . 

Läntine n yhdystie  ke hittyy rake ntamise n rajaamana puisto katumaise na  saapumisväylänä , jo ta  pite mmällä  aikavälillä  ra jaa  

asunto rake ntamine n mo le mmin puo lin. 

 

Mitoitus 

 

Käyttötarkoitus Laajuus k-m² /  määrä Auto- ja pyöräpaikkoja 

Asuinrakentaminen 93 500 k-m² 1030 ap yhte e nsä  (1 ap/ 90 k-m²). 360 muide n to iminto je n 

kanssa  jae ttavissa  pysäkö intilaitoksissa  /  650 ko rtte liko htaise sti 

pääo sin rake ntee llise na  pysäkö intinä . 

Pyö räpaikko ja  1850 ( 1 pyö räpaikka/ asukas). 

Toimitilat/  työtilat  35 100 k-m² 500 ap (1 ap/ 70 k-m²) 

Liiketilat ja palvelut 10 000 k-m² 200 ap (1 ap/ 50 k-m²) 

Tilaa vievä kauppa 6000 k-m² 120 ap (1 ap/ 50 k-m²). Yhte iskäyttö ise ssä  laitokse ssa . 

Lukio 9000 k-m²  90 ap (1 ap/ 100 k-m²). 50 maantaso paikko ina , 40 muide n 

to iminto je n kanssa  laito kse ssa . 

Pyö räpaikko ja  lukio o n varataan 1/ o ppilaspaikka . 

Päiväkoti 1500 k-m² 15 ap ((1 ap/ 100 k-m²) 

 


