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SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT
Hiidensalmen
alue
sijaitsee
kilometrin
etäisyydellä Lohjan keskustasta pohjoiseen.
Suunniteltua aluetta rajaavat lännessä ja
pohjoisessa Lohjanjärvi ja idässä sekä etelässä
junaraide sekä Tytyrin kaivosalue.
kaivosalue
Suunnitelmat pohjautuvat alueelle järjestettyyn
arkkitehtikilpailuun.
Selvitys on tehty kaavassa esitettävien katu‐
alueiden ja pysäköintiratkaisun määrittämiseksi.
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SUUNNITTELUALUE
Alueelle on suunniteltu noin 53.000 kem2
asumista ja noin 6.000 kem2 palveluja.
Asukasmäärän on arvioitu olevan noin 1200‐1500
asukasta.
Suunniteltu
asuinkerrostaloalue
ympäröi
Karstuntien kiertoliittymää. Kiertoliittymästä
etelän suuntaan on noin kilometri keskustaan ja
pohjoisen suuntaan noin kilometri Routiolle ja
noin neljä kilometriä E18 moottoritielle.
Kiertoliittymästä on suunniteltu ajoyhteydet
asuinkortteleihin Hiidensalmenkatua länteen ja
Sahakatua itään.
itään Lisäksi Hiidensalmenkatuun
liittyy kääntöpaikkaan päättyvä Taapelikuja (jolta
on ajoyhteys nykyiselle yhteisötilalle), ja
Sahakatuun liittyy kääntöpaikkaan päättyvä
Vesistönkatu.
Sahakadun
on
suunniteltu
tulevaisuudessa yhdistävän Hiidensalmen ja
Pappilan
sekä
Moision
asuinalueet.
Hiidensalmenkatu
tulee
mahdollisesti
päättymään järven rantaan suunniteltavalle
asuinalueelle.
i l
ll

HIIDENSALMEN KORTTELIT
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KATUVERKON MITOITUPERUSTEET
Hiidensalmenkatu ja Vesistönkatu ovat päättyviä
tonttikatuja ja Sahakatu osittain liikennettä
kokoava tonttikatu, joten poikkileikkausmitoitus
on pyritty pitämään riittävän kapeana. Kadut on
mitoitettu siten että 12 metriä pitkä kuorma‐auto
kuorma auto
ja henkilöauto mahtuvat kohtaamaan kadulla ja
että henkilöautoliikenne on sujuvaa.
Katujen poikkileikkauksen leveys on 17,5
17 5 metriä.
metriä
Tilaa rakennusten perustuksille ja mm. lumelle on
varattu metri molemmin puolin katua. Ajoradan
toiselle puolelle on esitetty suunnitelmissa 3,5
metriä leveä yyhdistettyy jjalkakäytävä
y
jja py
pyörätie
sekä
3
metriä
leveä
viherkaista
tai
kadunvarsipysäköinti.
Pysäköintipaikat
ovat
viherkaistan kanssa samassa tasossa ja niiden
kohdalla on madallettu/viistetty reunakivi.
Ajoradan toisella puolella on 2,5 metriä leveä
jalkakäytävä.
Katujen pinnoitemateriaalit, kalusteet, valaistus
sekä
istutukset
suunnitellaan
tarkemmin
katusuunnitteluprosessin yhteydessä.

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS, HIIDENSALMENKATU, SAHAKATU JA
VESISTÖNKATU
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PIHATASOT
Pihatasot on sovitettu kadun tasauksiin siten, että
pihakannelle pystytään järjestämään esteetön ja
sujuva kevyenliikenteenyhteys sekä
pelastusajoneuvojen tai huoltoliikenteen reitit.
Pysäköinti on sijoitettu pääasiassa kellaritiloihin
jolloin piha‐alueet saadaan hyötykäytettyä
tehokkaammin.
Piha‐alueille voidaan sijoittaa asuinrakennusten
viher‐ ja vapaa‐ajan alueita, huoltotiloja,
pyöräpysäköintipaikkoja sekä tarvittaessa
vieraspysäköintipaikkoja.
vieraspysäköintipaikkoja
Suunnitelmassa on esitetty kolme torimaista
aluetta; Vesistönkadun kääntöpaikalle,
Hiid
Hiidensalmenkadun
l
k d ttaitteeseen
itt
sekä
kä Sahakadun
S h k d
ja Vesistönkadun liittymään suunnitellun koulun
edustalle.
Pihatt suunnitellaan
Pih
it ll
tarkemmin
t k
i
korttelisuunnittelun yhteydessä ja aukiot
katutilojen tarkemman suunnittelun yhteydessä.

YLÄTASOT
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PYSÄKÖINTIHALLIT
Pysäköintihalleihin ajo tapahtuu pääasiassa
rakennusten alimman kerroksen kautta.
Pysäköintihallien yksinkertainen muoto ja suoriin
kampoihin perustuva autopaikoitus mahdollistaa
tarvittaessa autohallien vaiheittaisen toteutuksen.
Autohallin korkeudelle ja rakennekerroksille on
yhteensä varattu 4 metriä. Pysäköintihallien
vapaan korkeuden tulisi olla vähintään 2,5 m.
Pysäköintihalleissa on käytetty pysäköinnin
mitoitusperustetta, jossa autopaikan koko on 2,5
metriä x 5 metriä ja ajokuja on 8 metriä.

ALATASOT
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AK kem2
A
B
C
D (Y ‐kortteli)
E
F
F (Y ‐kortteli)
G
H
K AD UNVAR S I‐/
VIE R AS P AIK AT

Y kem2

5360
5200
6900
6000
12160
7000
240
5000
11040

AP ‐tarve
67
65
86
20 (?)
152
88
30 (?)
63
138

AP ‐määrä
E R O T US
AL AT AS O Y L ÄT AS O
67
0
0
63
0
‐2
80
9
3
18
‐2
84
64
‐4
67
33
13
ok
35
20
‐8
8
138
0

66
52660

6240

708

534

PYSÄKÖINNIN AUTOPAIKKATARVE
Kaavaan
määritettävä
normin
mukainen
autopaikkatarve on 1 ap / 80 kem2 ja
palvelurakennuksille/koululle 1 ap / 300 kem2.
Vieraspaikkoja on oltava 1 ap/800 kem2. Näiden
mukaiset autopaikkamäärät on toteutettavissa
suunnittelualueella.

46

‐20

190

‐20

Pyöräpysäköinnin tarve alueella on noin 1500
pyöräpaikkaa
pyöräpaikkaa.
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* T arvelas kelma: AK 1 ap / 80 kem2, Y 1 ap / 300 kem2.
* Vieras paikkoja oltava 1ap/800 kem2, os oitettavis s a kadulta s ekä s is äpihoilta.
PYSÄKÖINTILASKELMA

HIIDENSALMEN KORTTELIT

A‐A

ALUELEIKKAUKSET
Oheisissa kaavioissa on esitetty katujen,
kortteleiden ja pysäköinnin periaatteita. Osa
pysäköintilaitoksista on laskettu katu‐ ja pihatason
alapuolelle ja osa pidetty katutasossa, jolloin
pysäköinti sijaitsee rakennuksen 1
1.kerroksen
kerroksen
tasolla ja pihakansi 2. kerroksen lattiatasolla.

B‐B

C‐C

D‐D
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