


 



 
 

 
ALKUSANAT 
 
Riihimäen kaupungin ja Hämeen ELY-keskuksen 
välisissä kaavoitusta koskevissa viranomaiskeskuste-
luissa kaupungin maankäytön kehittämistä ei pidetty 
enää riittävän suunnitelmallisena Riihimäen yleiskaa-
van 2010 pohjalta. Erityisesti uusien elinkeinoaluei-
den muodostaminen nousi esille ajan tasalla olevan 
yleiskaavan puutteen johdosta. Kaupungihallitus 
päätti 26.3.2012 yleiskaavan 2035 laatimisesta ja 
antoi tekniselle lautakunnalle tehtäväksi valmistella 
yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja 
esitys yleiskaavatyön organisoinnista. 
 
Yleiskaavaa alettiin laatia oikeusvaikutteisena, stra-
tegisena ja paikkatietopohjaisena yleiskaavana, jota 
tarkistetaan, päivitetään ja täydennetään valtuusto-
kausittain. Strategisella ohjauksella haetaan enem-
män tiettyä tavoitesuuntaa kuin täsmällisesti määritel-
tyä lopputulosta. Tavoitteena on hallita tiedon syste-
maattista keräämistä ja jalostaa se hyötykäyttöön. 
 
Kaupunkirakennesuunnitelmaa laadittaessa korostui 
seutunäkökulma, kun kaupunkiseudun kunnat selvit-
tivät yhdessä mahdollista kuntaliitosta. Valtiovarain-
ministeriön kuntarakenneselvityksessä lähtökohtana 
oli vahva ja elinvoimainen peruskunta. Hausjärven ja 
Lopen kunnat päättivät syksyllä 2015 hylätä kuntalii-
tosesityksen. Riihimäen yleiskaavan 2035 rakenne-
suunnitelmasta päätettäessä lopputulos ei ollut vielä 
tiedossa. 
 
Väestörakenteella ja väestökehityksellä on tärkeä 
rooli kunnallisessa suunnittelussa ja päätöksenteos-
sa. Väestökehityksen, asuntomarkkinoiden, yritystoi-
minnan ja työmarkkinoiden taustalla vaikuttavat mo-
nimutkaiset taloudelliset ja demografiset prosessit, 
joiden ennustaminen on epävarmaa. Väestöennus-
teen 2014-2035 laatiminen konsulttityönä käynnistyi 
kesäkuussa 2014 ja lopulta kaupunginvaltuusto päätti 
0,7 % väestön vuotuisesta kasvusta. 
 
Yleiskaavatyön yhteydessä koettiin mielekkääksi 
käynnistää viheralueohjelman laatiminen yleiskaavan 
viheralueita käsittelevänä osana. Työ valmistui kon-
sulttityönä kesällä 2015, mutta sen hyväksyminen 
kytkettiin yleiskaavan hyväksymisen yhteyteen. 
 
Kaupunkirakenteen muutoksilla on kaupunkikuvaan 
ja rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia. On tärkeää arvottaa kaupunkikuvan ja 
kulttuuriympäristön kannalta herkkiä alueita ja arvioi-
da muutosten näihin kohdistamia vaikutuksia. Täy-
dennysrakentamisen suunnittelua varten on pohditta-
va, mitä ovat alueiden ominaispiirteet, onko niitä säi-

lytettävä vai voidaanko niitä joiltakin osin muuttaa. 
Kaupunkikuva ja imago sekä liittyminen ympäröiviin 
alueisiin ovat tärkeitä kysymyksiä myös uusilla ra-
kennettavilla alueilla. Rakennetun ympäristön ohjel-
matyöhön ryhdyttiin näiden ja yleisemmin rakentami-
sen laatuun liittyvien kysymysten selvittämiseksi. 
 
Hämeen maakuntavaltuusto päätti 23.11.2015 käyn-
nistää maakuntakaavan kokonaisuudistuksen ja 
maakuntakaavan 2040 laatimisen. Luonnos on ollut 
nähtävillä helmi-maaliskuussa 2017 ja ehdotus val-
mistunee vuoden lopulla. 
 
Yleiskaavoituksen eri vaiheissa kaupunginhallitus ja 
valtuusto ovat päätöksillään antaneet jatkosuunnitte-
luohjeita. Yleiskaavan valmistelun ohjausryhmään on 
nimetty kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen, Sami 
Sulkko (1.11.2016 lähtien), tekninen johtaja Jouko 
Lehtonen, kaavoituspäällikkö Raija Niemi, kaupungin-
geodeetti Ari Vettenterä, elinkeinojohtaja Mika Herpiö, 
kaupunginlakimies Hannu Tuominen sekä kaupungin-
valtuuston, kaupunginhallituksen, teknisen lautakun-
nan ja ympäristölautakunnan edustajat Kalevi Pulli-
nen, Kirsti Tolvanen, Marja Tarkkonen ja Antti Koski-
mäki ja sekä nuorisovaltuuston edustaja Minna Hal-
lamaa. 
 
Yleiskaavatyöryhmän jäseniksi on nimetty tekninen 
johtaja Jouko Lehtonen, kaavoituspäällikkö Raija 
Niemi, yleiskaava-arkkitehti Seppo Itkonen, yleiskaa-
vasuunnittelija Niina Matkala (Paula Leppänen 
1.4.2015-2.9.2016), katupäällikkö Maija Salonen, Toni 
Haapakoski (1.9.2014 lähtien), kaupungingeodeetti 
Ari Vettenterä, ympäristöjohtaja Elina Mäenpää, sivis-
tystoimen johtaja Esa Santakallio, perusturvajohtaja 
Mirja Saarni sekä kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Pasi 
Koistinen, Riihimäen Veden johtaja Jarmo Rämö ja 
asiantuntijajäsenenä elinkeinojohtaja Mika Herpiö 
 
Yleiskaavan ovat laatineet kaavoitusyksikössä yleis-
kaava-arkkitehti Seppo Itkonen, yleiskaavasuunnitteli-
ja Niina Matkala ja kaavoitusinsinööri Paula Leppänen 
sekä kaavoitusavustaja Irmeli Hietamäki. Yleiskaava-
tiimiä ovat täydentäneet suunnittelija Aili Tuppurainen 
ja paikkatietoasiantuntija Werner Franzen. Paikkatie-
tokoordinaattori Ari Matinlassi on osallistunut ohjaus-
ryhmän, työryhmän ja yleiskaavatiimin toimintaan 
15.1.2014 lähtien. DI Irmeli Wahlgren on arvioinut 
yleiskaavan ilmastovaikutukset. 
 
Riihimäellä 29.5.2017 
 

Raija Niemi 
kaavoituspäällikkö 



 



 
TIIVISTELMÄ 
 
Yleiskaavassa kuvataan Riihimäen yhdyskuntara-
kennetta kokonaisuutena. Yleiskaavaa laaditaan 
oikeusvaikutteisena, strategisena ja paikkatietopoh-
jaisena yleiskaavana, jota tarkistetaan, päivitetään ja 
täydennetään valtuustokausittain. Yleiskaavatyön 
yhteydessä laadittiin viheralueohjelma yleiskaavan 
viheralueita käsittelevänä osana. Rakennetun ympä-
ristön ohjelmatyö alkoi syksyllä 2015 ja jatkuu vielä 
seuraavan yleiskaavakauden 2017-2021 aikana. 
Maakuntakaavan kokonaisuudistus ja maakuntakaa-
van 2040 laatiminen on tullut vireille syksyllä 2015.  
 
Väestönkasvu 
 
Väestöennustetta on tarkistettu 0,7 %:n vuosittaisen 
väestönkasvun mukaiseksi. Ennusteen mukaan vä-
estö olisi noin 34500 vuonna 2035. 
 
Kaupunkikeskusta 
 
Kaupunkirakenteen sisällä rakentamattomien kortteli-
alueiden asuntorakentamisen kapasiteetti on noin 
1300 asuntoa. Asemakaavoja muuttamalla voidaan 
saada 1500 uutta asuntoa. Keskustan täydennysra-
kentamisen alueet, etenkin lähellä rautatieasemaa, 
varataan keskustatyyppisiksi sekoittuneiksi palvelu-
jen, työpaikkojen ja asumisen alueiksi. 
 
Uudet asuinalueet 
 
Väestöennusteen perusteella on arvioitu asuntojen 
tarpeeksi noin 2500 uutta asuntoa; asuntotyyppija-
kaumana asuinkerrostaloissa 32 %, rivitaloissa 27 % 
ja omakotitaloissa 41 %. Varuskunta – Kokko - Taipa-
leen alue nähdään yhdyskuntarakenteen ja palvelu-
jen kannalta parhaana uutena asumisen alueena. 
Neuvottelut puolustusvoimien, Senaattikiinteistöjen ja 
Metsähallituksen kanssa ovat käynnistyneet. 
 
Kalmun pientalovaltaisella osayleiskaava-alueella 
kaupungin maanomistus sijoittuu länsiosaan. Alueen 
infrastruktuuri liittyy nykyverkkoon alueen itäpäässä. 
  
Elinkeinot 
 
Uusia työpaikka-alueita on varattu elinkeinostrategian 
mukaisesti. Liikenteellisesti edullisilla paikoilla Riihi-
mäen portin, Haapahuhdan ja Arolammin liittymän 
ympäristössä ja ratapihan itäpuolella työpaikka-
alueita on esitetty laajasti. 
  
Seudullisesti merkittävälle kaupan suuryksiköille va-
rataan uusia alueita valtatien 3 Kormuntien/ Mattilan-
tien liittymän läheisyyteen. 

 
Liikenne 
 
Kaavakarttaan on merkitty kaupungin raja-alueille 
ohjeellisen tielinjauksen ja tieliikenteen yhteystarve-
merkinnät, joissa liikenteen ja maankäytön yhteenso-
vittaminen tulisi ratkaista naapurikunnan kanssa yh-
teisillä osayleiskaavatasoisilla suunnitelmilla. 
 
Uusina kokoojaväylinä on esitetty Kalmun eteläinen 
sisääntulotie ja Uudelle Karhintielle saakka ulottuva 
Oravankadun jatke.  
 
Keskustaa kiertävän kehätien Kirjauksentie-
Sakonkatu - Kulmalan puistokatu – Siltakatu - V.I. 
Oksasen katu - Uusi Karhintie – Kokonkatu - Kontion-
tie sisällä liikennesaneerauksen yhteydessä on ta-
voitteena rajoittaa tarpeetonta läpiajoa.  
 
Kävelyn ja pyöräilyn pääverkko esitetään liiteaineis-
tossa Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen 
turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman peri-
aatteiden mukaisena. 
 
Viherrakenne 
 
Kesäkuussa 2015 valmistunut Riihimäen viher-
alueohjelma 2015-2035 toimii samalla yleiskaavan 
viher- ja virkistysalueita koskevana osana. Kaupun-
ginhallitus on päättänyt, että viheralueohjelma hyväk-
sytään lopullisesti vasta yleiskaavan hyväksymisen 
yhteydessä.  
 
Vantaanjoen vartta kehitetään houkuttelevana ympä-
ristöelementtinä mm. ulkoilureittien avulla. Ulkoilun ja 
retkeilyn ydinalueita on esitetty viisi eri puolille kau-
punkia. 
 
Kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaavat 
 
Osayleiskaavatasoisia maankäytön suunnitelmia 
esitetään laadittavaksi Riuttassa ja yhteistyössä naa-
purikuntien kanssa kehäväyläsuunnitelmia tarkistet-
taessa. 
 
Maankäytön yleissuunnitelmia esitetään laadittavaksi 
keskustaan yhdessä asukkaiden ja yritysten kanssa. 
Keskeisinä teemoina ovat asemanseudun muutos-
alueet ja liikenne. Peltosaaren liikuntakeskus ja sii-
hen liittyvät keskustatoiminnot sisältyvät viheralueoh-
jelmassa esitettyyn liikuntapaikkojen maankäytön 
suunnittelutarpeeseen. Myös Etelän Viertotien ja 
Siltakadun viereisten alueiden kehittämistarpeet on 
tunnistettu. 
 
Varuskunta-Kokko –alueelle esitetään laaadittavaksi 
yleissuunnitelma neuvotteluiden pohjaksi. 
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1 JOHDANTO 
 
Strateginen yleiskaava 2035 
Riihimäen yleiskaava 2035 laaditaan oikeusvaikuttei-
sena, strategisena ja paikkatietopohjaisena yleiskaa-
vana. Tarkoituksena on, että yleiskaavaa tarkiste-
taan, päivitetään ja täydennetään (esim. osayleiskaa-
vat) valtuustokausittain.  
 
Strategisen toimintatavan haasteena on epävarmuu-
den hallinta ja oikean käsittelytason löytäminen. Alu-
eidenkäytön strategisessa ohjaamisessa haetaan 
enemmän tiettyä tavoitesuuntaa kuin täsmällisesti 
määriteltyä lopputulosta. 
 
Riihimäkistrategia 2013–2016 sisältää elinkeinoihin ja 
yhdyskuntarakenteeseen liittyviä maankäytön tavoit-
teita ja toimenpiteitä, kuten esimerkiksi yritystonttitar-
jonnan varmistaminen, kaupunkirakenteen tiivistämi-
nen ja viheralueiden turvaaminen. 
 
Suunnittelun lähtökohtia on kuvattu osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa, jota on päivitetty työn aika-
na. 
 
Riihimäen yleiskaavoituksen vaiheita 
Riihimäen edellinen koko kaupunkia käsittävä yleis-
kaava on valmistunut v. 1996 ja kaupunginvaltuusto 
on hyväksynyt sen 9.6.1997. Tätä edellinen yleiskaa-
va valmistui v. 1972 ja se hyväksyttiin v. 1974 kau-
pungivaltuustossa vain taajaman ulkopuolisen liiken-
neverkon osalta. Riihimäellä on laadittu ja hyväksytty 
osayleiskaavoja: Itäisten osien osayleiskaava v. 
1983, keskustaan v. 1988, Kuulojalle v. 2002 teolli-

suuden tarpeisiin, Kapulan jätteenkäsittelyalueelle 
v.2004 ja Kalmun pientaloalueelle v. 2011. Etelä-
Vahteriston ja Pohjois-Monnin logistiikka-alueita kä-
sittävä osayleiskaava on ollut vireillä vuodesta 2005 
lähtien. 
 
Oikeusvaikutteiset osayleiskaavat 
Yleiskaavan alueella on kolme voimassa olevaa, 
oikeusvaikutteista osayleiskaavaa: Kalmu 8.2.2015, 
Kapula 30.9.2002 ja Kuuloja 14.6.2004. Riihimäen 
yleiskaava 2035 korvaa Kalmun ja Kuulojan osayleis-
kaavat, mutta Kalmun osayleiskaava jää voimaan 
samanaikaisesti (MRL 42 §). Etelä-Vahteriston-
Pohjois-Monnin osayleiskaavatyö on keskeytynyt 
luonnosvaiheessa v. 2008.  
 
Kaavaprosessin vaiheet 
Aloitusvaiheessa on laadittu rakennemallit, tavoitteet 
ja rakennesuunnitelma. Kaupunginvaltuusto on 
8.6.2015 68 § päättänyt yleiskaavan tavoitteista ja 
antanut jatkosuunnitteluohjeet, joiden pohjalta yleis-
kaavaluonnoskarttaan on tehty tarkennuksia. 
 
Valmisteluvaiheessa (yleiskaavaluonnos) on tarkistet-
tu perusselvityksiä, on selvitetty kaupunkirakenteen 
täydentämismahdollisuuksia ja arvioitu uusien aluei-
den kapasiteettia. Yleiskaavaluonnoksessa pyrittiin 
korostamaan kehittämiskohteita, josta syystä muut 
alueet esitettiin valkoisina alueina. 
 
Ehdotusvaiheeessa on tarkennettu kehittämiskohteita 
sekä selvitysalueiden maankäyttöä. Laajojen kehit-
tämisaluemerkintöjen sijaan maankäytön suunnittelua 
ohjataan kaavamääräysten ja suositusten avulla. 
 
 

Kuva 1. Yleiskaavaprosessi, tee-
mat, vaiheet ja vuorovaikutus. 
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3 YLEISKAAVARATKAISU 
 
Kaavakartta 
Yleiskaavaehdotuksessa kuvataan Riihimäen yhdys-
kuntarakennetta kokonaisuutena. Siinä eri maankäyt-
tömuodot muodostavat kokonaissuunnitelman. Maa- 
ja metsätalousvaltaisilla alueilla näkyy nykytilannetta 
kuvaava pohjakartta ja merkintä M ”valkoisena alu-
eena”. 
 
Yleiskaavamerkinnät ja määräykset on esitetty liit-
teessä 10. 
 
Teemakartat 
Kaavakartan lisäksi osittain oikeusvaikutteisia teema-
karttoja ovat: 
- Luonnonympäristön arvot, kartta ja kohdeluettelot 
- Kulttuuriympäristön vaaliminen, kartta ja kohde-

luettelot 
 
Kaavakartalla on esitetty valtakunnallisesti arvokkaita 
alueita ja kohteita, jotka on esitetty myös teemakar-
talla. Teemakartoissa on esitetty lisäksi maakunnalli-
sesti arvokkaita alueita ja kohteita sekä muita tee-
maan liittyviä aiheita, kuten muinaisjärvi ja luonnon 
monimuotoisuuskohteet. Oikeusvaikutteiset aiheet on 
korostettu merkintöjen selityksissä. 
 
Kaavaselostus 
Kaavaselostus täydentää ja auttaa määräysten tul-
kinnassa. Yksityiskohtaisemman maankäytön suun-
nittelun yhteydessä, asemakaavaa tai muuta suunni-
telmaa laadittaessa, on yleiskaavakartan merkintöjen 
lisäksi kiinnitettävä huomioita yleiskaavan selostuk-
sen liitteenä oleviin asuinalueiden kuvauksiin ja 
suunniteltuohjeisiin, jotka on esitetty liitteessä 9. 
 
Kaavavarannot ja uusien alueiden mitoittaminen 
Asumisen alueiden mitoitusta vuosille 2015-2035 on 
tarkistettu Kaupunkitutkimus TA:n laatiman ennus-
teen mukaiseksi. Väestön kasvu olisi noin 4 600 asu-
kasta ja olisi tämän mukaan noin 34 000 v. 2035  ja 
uusien asuntojen tarve on noin 2 500 asuntoa.  
 
Väestökehitys on esitetty liitteessä 1. 
 

Nykyisten asemakaavojen mahdollistava asuntora-
kentamisen määrä on noin 1300 asuntoa ja asema-
kaavojen muutoksilla lisäksi 1500 asuntoa. Kalmun 
osayleiskaava-alueella voitaneen toteuttaa lähes 900 
asuntoa sekä Varuskunta-Kokko-Taipaleen alueelle 
arviolta 800 asuntoa.  
 
Kaikkiaan asemakaavojen ja yleiskaavaehdotuksen 
kaavavarannot ovat noin 4800 asuntoa. Lisäksi on 
arvioitu nykyisissä asemakaavoissa rakennetuilla 
tonteilla käyttämättömäksi asumisen rakennusoikeu-
deksi noin 50000 kerrosneliömetriä, josta kolmannes 
sijaitsee kerrostalotonteilla. 
 
Keskustan täydennysrakentaminen 
Keskusta-alueelle on merkitty uusia keskustatoimin-
tojen alueita: Peltosaaren ja Pohjois-Peltosaaren 
länsiosat, Jokikylä ja veturitallien alue. Näille alueille 
on tavoitteena sijoittaa keskustatyyppistä asumista ja 
palveluita. Peltosaaren länsiosan asemakaavan uu-
distaminen on aloitettu Peltosaarensillan eteläpuolel-
la yleissuunnitelman mukaisesti (kh 11.3.2013).  
 
Jokikylän asemakaavaa on tarkoitus muuttaa sekoit-
tuneeksi asuin- ja työpaikkojen sekä palveluiden 
alueeksi, jolle Vantaanjoki luo lisäarvoa houkuttele-
vana ympäristöelementtinä.  
 
Veturitallien alue on yleiskaavaehdotuksessa merkitty 
keskustatoimintojen muutosalueeksi. Kun alueen 
nykyiset toiminnat väistyvät, sitä kehitetään osana 
kaupunkikeskustaa ja sille voidaan sijoittaa asumisen 
kanssa yhteensopivia palveluja ja työpaikkatoiminto-
ja. Kävelyn ja pyöräilyn yhteys veturitallien alueen 
lävitse Keskuskadulle kytkisi asemanseudun Riihi-
mäen vanhaan keskustaan nykyistä tiiviimmin. Veturi-
tallien alue on osa Riihimäen rautatieaseman ja Rau-
tatienpuiston valtakunnallisesti arvokasta rakennetun 
ympäristön kokonaisuutta. Alueen kehittämisessä 
huomioidaan rakennettuuun kulttuuriympäristöön 
liittyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Ve-
turitallien alueella uuden rakentamisen reunaehtoja 
asettavat ennen kaikkea säilytettävät rakennukset ja 
pilaantunut maaperä. Alueen käyttöönotto keskustan 
osana edellyttää junien huollon ja tankkaamisen sekä 
pysäköinnin poistumista alueelta. Alue on pääosin 
Senaatin ja VR:n omistuksessa. 

Alue Asunnot Asukkaat 
 AK 1 AR AO Yht. AK AR AO Yht. 
Kaupungin tontit 263 67 92 422 500 147 340 988 
Asemak.muutokset 1288 178 38 1504 2448 393 141 2982 
Uudet asemakaavat 250 765 978 1992 475 1681 3482 5638 
Yksityisten tontit 702 125 70 897 1334 260 257 1851 
Yhteensä 2503 1134 1178 4815 4757 2481 4220 11458 

Taulukko 1. Asuntorakentamisen potentiaali.1)AK asuinkerrostalo, AR rivitalo, AO omakotitalo 
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Kuva 3. Peltosaaren yleissuunnitelma 20.2.2013.  
 
Keskustan merkittäviä asumisen kehittämiskohteita 
ovat mm. alue Peltosaarensillan pohjoispuolella, 
entinen paloaseman tontti, Itsenäisyydenpuiston 
viereinen julkisten palvelujen kortteli sekä Palohei-
monkadun liiketontit. Keskusta-alueella on lisäksi 
toteutumattomia kerrostalotontteja. 
 
Keskustan alueelle esitetään laadittavaksi keskustan 
yleissuunnitelma. Alueeseen voi kuulua sekä C-
alueita radan molemmin puolin että A-alueita. Alueen 
rajaus määritellään yleissuunnitelmaa ohjelmoitaes-
sa. Suunnitelmaan tulee sisältyä keskustan liikenne-
verkon ja pysäköinnin sekä kevyen liikenteen ratkai-
sut. Selvitys- ja lähtöaineistona voi toimia Keskustan 
liikennesuunnitelma vuodelta 2013. 
 
Asumisen alueet 
Uusia asumisen kasvusuuntia ovat Varuskunta—
Kokko—Taipale ja Kalmu. Kalmun osayleiskaava jää 
voimaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Uusien 
asuinalueiden merkinnän alaindeksi viittaa kaa-
vaselostuksen liitteenä 9 olevaan aluekuvaukseen ja 
suunnitteluohjeeseen. 
 
Rakennesuunnitelmassa Riuttan alue katsottiin tar-
peellisena asumisen alueena, mutta kaupunginval-
tuuston päätöksen mukaisella pienemmällä väestön-
kasvulla Riuttan asuinaluetta ei ole tarvetta toteuttaa 
tavoitevuoteen 2035 mennessä. Riutta nähdään uu-
sien työpaikka-alueiden kohteena, jonne tulee laatia 
osayleiskaava ennen asemakaavoitusta. 
 
Yleiskaavaehdotuksessa Kokon alueella varuskun-
nalta vapautuvat, ”Rautarouvan” sähkölinjan etelä-
puolella sijaitsevat alueet on pääosin merkitty asumi-
sen alueiksi (A) (kuva 4). Alueelle on tarkoitus toteut-
taa pientalojen lisäksi myös kerrostaloja.  
 

 
Kuva 4. Varuskunta-Kokko-Taipale. (Ote kaavaehd.). 
 
Varuskunnan alueilla järjestetään harjoituksia, joissa 
ammutaan rynnäkkökiväärin paukkupatruunoita. Jat-
kosuunnittelun yhteydessä tulee selvittää harjoituk-
sista aiheutuvan melun vaikutuksia. 
 
Työpaikka- ja yritysalueet 
Yleiskaavaehdotuksessa on varattu uusia työpaikka-
alueita elinkeinostrategian mukaisesti. Liikenteellises-
ti edullisilla paikoilla Riihimäenportin, Haapahuhdan 
ja Arolammin liittymän ympäristössä työpaikka-alueita 
on esitetty laajasti.  
 
Uusia työpaikka-alueita, joilla on erityisiä selvitystar-
peita, on merkitty työpaikka-alueen reservialueeksi 
(TPres): 
- Riuttantien varrella Riihimäen Lasi Oy:n entisen 

kaatopaikan pilaantuneisuutta koskevien selvitys-
raporttien mukaan eteläosan puhdistaminen on 
tarpeen kaikilla maankäyttövaihtoehdoilla (Jatko-
tutkimukset ja pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arviointi sekä Kunnostusvaihtoehtojen tar-
kastelu. Ramboll, syyskuu 2016).  

- Mahdolliseksi työpaikka-alueeksi merkityn alueen 
käyttöönotto Sammaliston alueella vaatii alueen 
täyttämistä. Ely-keskuksen päätöksen 8.10.2015 
mukaan maa-ainesluvan käsittelyn edellytyksenä 
on ympäristövaikutusten arviointi. 

- Ehdotuksessa ekologisella vyöhykkeellä sijainnut 
työpaikka-alue Arolammin alueella on lausunto-
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jen perusteella muutettu maa- ja metsätalousval-
taiseksi alueeksi.  

- Sipiläntien, mt 130, vt 3 ja kantatien 54 rajaamat 
alueet (TPres) ovat osittain asumiskäytössä. En-
nen alueiden tarkempaa suunnittelua tulee selvit-
tää liikenteelliset edellytykset mt 130 liittymäselvi-
tyksessä, joka on vireillä. 

 
Keskustan täydennysrakentamisen alueet, etenkin 
lähellä rautatieasemaa, varataan keskustatyyppisiksi 
sekoittuneiksi palvelujen, työpaikkojen ja asumisen 
alueiksi. 
 
Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikenteen 
kehittämissuunnitelmassa (2016) on esitetty asian-
tuntija-arviona näkemys logistiikka-alan kehityksestä 
ja mahdollisuuksista Riihimäen seudulla. Sen mu-
kaan Riihimäen kaupunkiseudun sijainti on maantie-
teellisesti teollisuuden ja kaupan tavaravirtojen ja 
kuljetusmuotoja tarkastellen edullinen. Tavaraliiken-
teen seudullisia näkökulmia ovat: 
- Raskaan liikenteen kohteiden sujuva ja turvalli-

nen liittyminen päätieverkolle turvataan. Raskaan 
liikenteen sujuvoittaminen katuverkossa. 

- Rautatiekuljetusten ja niihin liittyvän liiketoimin-
nan kehittyminen. 

- Syöttöliikenne raideliikenteen rahdinkäsittelyalu-
eelle valtatieltä 3 turvattava. Alueelle sijoitetut 
raskaan liikenteen palvelut mahdollistavat lepoai-
kojen ja muiden tarpeiden täyttämisen ilman yli-
määräisiä siirtymiä pääväyliltä. 

 
Riihimäen kaupunginhallituksen 5.5.2008 ja Hausjär-
ven kunnanhallituksen samoihin aikoihin hyväksymän 
kaavarunkotasoisen yhteisen suunnitelman mukai-
sesti on merkitty Arolammin orsi ja työpaikka-aluetta 
Arolammin orren ja pääradan eritasoristeyksen mo-
lemmin puolin radan melualueelle. Radan itäpuolinen 
työpaikka-alue liittyy Riihimäen järjestelyratapihaan ja 
sinne voidaan keskittää raideliikenteeseen tukeutu-
vaa logistiikkatoimintaa. Liikenneviraston Pasila-
Riihimäki hankkeen mukaisesti Riihimäen järjestely-
ratapihan ja Hangonradan välille syntyy uusi sujuva 
tavararaideyhteys. 
 
Riihimäen tavaraterminaalin alue on merkitty logis-
tiikka-alueeksi TPlog. 
 
Keskustatoimintojen alueen eteläpuolella sijaitsevan 
teollisuus- ja varastoalueen T/C –merkinnällä osoite-
taan mahdollinen muutos keskustatoimintojen alu-
eeksi, mikäli yritystoiminta alueella päättyy. Tällöin 
asemakaavalla on tarkoitus osoittaa alue palveluja, 
hallintoa sekä keskustaan soveltuvia ympäristöhäiri-
öitä aiheuttamattomia työpaikkatoimintoja ja asumista 
varten. 
 

Palvelujen alueet 
Lähipalveluja ovat alakoulut ja päivittäistavarakaupat. 
Uusia kaupallisia ja julkisia palvelualueita on tarpeen 
suunnitellla varuskunnalta vapautuvalle alueelle ja 
Taipaleen alueelle.  
 
Nykyiset lähipalvelut on esitetty eriteltyinä liitteessä 2. 
 
Keskusta on kaupan suuryksiköiden ensisijainen 
sijoituspaikka sekä myös keskustakaupan kehittä-
mispaikka. Taantuman myötä liiketilojen kysyntä on 
ollut keskimääräistä vähäisempää, mistä johtuen osa 
liiketiloista on nyt uusissa yksiköissä tai aivan ydin-
keskustassa tyhjillään. Keskustakortteleiden kehittä-
minen vahvistaa keskustaa kauppapaikkana.  
 
Uusia kaupallisten palvelujen alueita, joille saa sijoit-
taa vähittäiskaupan suuryksikön (KM-1), on esitetty 
Länsi-Merkoksen alueelle ja moottoritien länsipuolelle 
ns. Sorrin alueelle. Alueille ei saa sijoittaa päivittäis-
tavarakauppaa.  
 
Valtatien 3 ja kantatien 54 risteyskohdassa Riihimäen 
portissa on nykyään liikenneasema. Aluetta voidaan 
kehittää liikenneasemapalveluiden ja tilaa vaativan 
kaupan kauppapaikkana. Nykyisessä asemakaavas-
sa sallitaan mm. tavaraliikenneterminaali. 
 
Liikenne 
Riihimäen seudun läpi kulkee kaksi valtakunnallisesti 
merkittävää liikennekäytävää, joilla kulkee paljon 
henkilöliikennettä ja tavarakuljetuksia. Näiden liiken-
nekäytävien ja pitkämatkaisen liikenteen tavoitteet 
ovat kaupunkiseudullista näkökulmaa laajempia. 
Pitkän matkan liikenteen tavoitteet koskevat valtatietä 
3 (moottoritie) ja päärataa sekä kantatietä 54. Seu-
dullisten liikenneväylien läheisyyteen sijoittuva uusi 
maankäyttö edellyttää liikenteen jäsentämistä pitkä-
matkaisen liikenteen palvelutason, järjestelmän toi-
minnallisuuden ja turvallisuuden vuoksi. 
 
Kanta-Hämeen liikennejärjestelmän kehittämisessä 
on priorisoitu kantatien 54 palvelutason parantaminen 
vaiheittain, erityisesti Riihimäen seudulla välillä Lop-
pi-Riihimäki-Oitti (Kanta-Hämeen liikennejärjestelmä-
suunnitelman aiesopimus 2014).  
 
Yleiskaavaehdotuksen liikenneverkko on esitetty 
liitteessä 3.  
 
Kantatien 54 Tammela-Hollola kehittämisselvitykses-
sä (2013) on esitetty visiona Vanhan Punkantien 
13629 liittymän katkaiseminen kantatielle ja rinnak-
kaisyhteys seututielle 130 Koppisentien kautta (Ja-
nakkalan alueella) ja länteen Silmänkannon eri-
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tasoliittymään, jolloin Vanhaa Punkantietä ei esitetä 
yleiskaavaehdotuksessa. 
 
Seudullisen tason tieverkon uusia väyliä on osoitettu 
ohjeellisina tielinjauksina ja tieliikenteen yhteystar-
peen osoittavalla merkinnällä. Ohjeellisen tielinjauk-
sen merkintää käytetään todennäköisen alueiden-
käyttötarpeen toteuttamismahdollisuuksien varmis-
tamiseksi silloin, kun tien sijainnista on käytettävissä 
vain alustavia suunnitelmia tai sijaintiin liittyy muutoin 
tavanomaista suurempaa epävarmuutta. Tieliiken-
teen yhteystarvemerkintää käytetään, kun tieyhtey-
den tarve on voitu todeta, mutta jonka sijaintiin tai 
toteuttamiseen liittyy niin huomattavaa epävarmuutta 
ettei ohjeellisen linjauksen osoittaminen ole mahdol-
lista. 
 
Uutena ohjeellisena tielinjauksena on merkitty:  
- Riihimäen kehätie, joka käsittää Itäisen kehätien 

ja Arolammin orren. Itäinen kehätie välille Aro-
lammintie–seututie 290, Ryttylä/Hausjärventie 
(st1). Itäisen yhteyden linjaus perustuu yleis-
suunnitelmaan vuodelta 1995. Hausjärven länsi-
osan ja Riihimäen itäosan alueelle tulee laatia 
yhteinen maankäytön ja liikenteen osayleiskaa-
vatasoinen suunnitelma, jossa tarkistetaan aikai-
semmin laadittua Itäisen radanvarsitien Hyvin-
kää–Riihimäki yleissuunnitelmaa (Tielaitos, Hä-
meen tiepiiri 1995). 

- Arolammin orsi välillä valtatie 3–Arolammintie 
(st2). Maakuntakaavassa (2006) on esitetty uu-
den tielinjauksen ohjeellinen sijainti. Linjausvaih-
toehtoja on selvitetty Etelä-Vahteriston ja Poh-
jois-Monnin osayleiskaavatyön yhteydessä (WSP 
2007-2008). Tielinjauksen suunnittelu kytkeytyy 
edelleen vireillä olevaan, Riihimäen ja Hausjär-
ven yhteiseen Etelä-Vahteriston–Pohjois-Monnin 
osayleiskaavahankkeeseen ja mahdolliseen tule-
vaisuuden Arolammin yhdyskuntarakenteen laa-
jenemisalueeseen. Aikaisemmin laadittua  alue-
varaussuunnitelmaa tarkistetaan. 

 
Uusi tieyhteystarve on merkitty seuraavasti:  
- Läntinen kehätie valtatieltä 3 kantatielle 54 (st3). 

Läntisen kehätien linjauksesta on laadittu pää-
suuntaselvitys (Riihimäen läntinen kehätie välillä 
Launonen kt 54 Arolampi vt 3. Pääsuuntaselvitys. 
Tiehallinto, Hämeen tiepiiri 2001). Läntinen yh-
teystarve on esitetty Hämeen 2. vaihemaakunta-
kaavassa (2016). Yhteystarve sisältyy Kanta-
Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan 
(2014). Tien tarpeellisuutta tulee selvittää ja laa-
tia Riihimäen länsiosan ja Lopen itäosan alueelle 
yhteinen maankäytön ja liikenteen osayleiskaa-
vatasoinen suunnitelma.  

- Riihimäen portin jatke (st4). Maakuntakaavassa 
(2006) on esitetty uuden tielinjauksen ohjeellinen 

sijainti, joka sisältyy myös Kanta-Hämeen liiken-
nejärjestelmäsuunnitelmaan (2014). Riihiviidan-
tien ja Kinturintien välisen tielinjauksen suunnitte-
lu on tarpeen Riihimäenportti V asemakaava-
hankkeen lähtötietona ja sitä suunnitellaan myös 
vireillä olevan Janakkalan kunnan Punkan alueen 
osayleiskaavatyön yhteydessä. 

 
Uusi ohjeellinen kokoojaväylä on: 
- nk. Oravankadun jatke: Uusi Karhintie-

Hiihtomajantie-Haarakatu. Väylä voidaan toteut-
taa vaiheittain Uudelta Karhintieltä alkaen. 

- Kalmun osayleiskaava-alueen eteläinen sisään-
tulotie Läntiseltä kehätieltä. 

 
Kanta-Hämeen maakuntakaavan (2006) mukaisia 
eritasoliittymiä ovat Pohjoisen Rautatienkadun, Kir-
jauksentien ja Itäisen  kehätieyhteyden (Hausjärvi) 
liittymät kantatiellä 54.  
 
Lisäksi yleiskaavan kehitettäviä liittymiä ovat Kanta-
tiellä 54 Riihiviidantien ja Oravankadun liittymä. Liit-
tymien parantaminen nykyisellä paikalla on epävar-
maa ja saattaa olla tarpeen toteuttaa esimerkiksi 
mittavia rinnakkaistieratkaisuja tai alikulkuja. Hä-
meenlinnantien Mattilantien liittymä sekä Vanhan 
Kormuntien ja Parmalantien liittymät esitetään kehi-
tettävinä liittyminä. Riihimäen kehätien Arolammintien 
liittymä rautatien eritasoristeyksen länsipuolella tulee 
ratkaista maankäytön suunnittelun yhteydessä. Ny-
kyisen tieverkon pohjalta Etelä-Vahteriston ja järjes-
telyratapihan itäpuolisten työpaikka-alueiden toteut-
taminen edellyttää merkittävää liikenneyhteyksien 
kehittämistä.  
 
Kantatiellä 54 Lopen kunnan puolella on Silmänkan-
non liittymä, joka on merkitty kehitettäväksi liittymäksi 
myös Lopen Launonen-Kormun osayleiskaavassa. 
Yleiskaavaehdotuksessa valtatien länsipuolelle sijoit-
tuvalla kehitettävällä Rappukallion jätehuollon ja työ-
paikkojen alueella on yhteystarve  valtatien 3 Hyvin-
kään Pohjoisen kehätien liittymään. 
 
Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikenteen 
kehittämissuunnitelman I-vaiheessa liikenteen kehit-
tymistä vuoteen 2035 on tarkasteltu liikennemallin 
avulla. Liikennevirroissa muutokset kohdistuvat 
maankäytön kasvualueiden ja työpaikkakeskusten 
väliseen liikkumiseen. Suurimmat liikennemäärien 
kasvut kohdistuivat V.I. Oksasen kadulle ja sen jat-
keelle Uudelle Karhintielle, Kokonkadulle sekä Poh-
joiselle Rautatienkadulle. Seudullisesti suurin kasvu 
kohdistuu kantatielle 54 ja valtatielle 3. Tieverkon 
liikennemäärien kasvu johtuu kuitenkin pääasiassa 
seudun ulkopuolisen liikenteen kasvusta. Kasvusta 
huolimatta tieverkon käyttöasteet eivät näytä huoles-
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tuttavan korkeilta edes vuoteen 2040 ulottuvissa 
tarkasteluissa.  
 
Nykytilanteen ja ennustetilanteen 2035 vuorokausilii-
kenne Riihimäen keskustassa on esitetty liitteessä 4. 
 
Liikenneturvallisuuden kannalta on keskeistä eri toi-
mintojen sijainti, millaiselle liikenneverkolle liikenne 
ohjautuu ja missä järjestyksessä liikennejärjestelmää, 
liikenneverkkoa ja maankäyttöä kehitetään. Liikenne-
onnettomuusriskiä lisää lyhytmatkaisen ja pitkämat-
kaisen liikenteen sekoittuminen. 
 
Liikenneverkkoa jäsentävät kehämäiset yhteydet. 
Ulkokehä tarjoaa pikämatkaiselle liikenteelle sujuvat 
yhteydet ilman tarvetta ajaa kaupungin keskustan 
läpi. Välikehä poistaa tarvetta ajaa keskustan läpi 
matkoilla kaupungin sisällä tai pääväylillä. Keskustan 
kehän tärkein rooli on toimia eri suunnista tulevien 
autojen yhteytenä keskustassa oleviin pysäköintitiloi-
hin. Välikehä ja keskustatoimintojen alueelle (C) joh-
tavat sisääntuloväylät on merkitty pääkaduiksi (pk). 
 
Keskustaa kiertävän kehätien Kirjauksentie–
Sakonkatu–Kulmalan puistokatu–Siltakatu–V.I. Ok-
sasen katu–Uusi Karhintie–Kokonkatu–Kontiontie 
sisällä liikennesaneerauksen yhteydessä on tavoit-
teena rajoittaa tarpeetonta läpiajoa.  
 
Keskustan liikennettä jalankulun ja pyöräilyn näkö-
kulmasta on selvitetty Yhdyskuntarakenteen vyöhyk-
keet suunnittelussa tutkimushankkeen yhteydessä 
(Urban Zone 3, Suomen ympäristökeskus). 
Turvallinen jalankulku- ja pyöräilyverkosto on kävelyn 

ja pyöräilyn lisäämisen edellytys. Pelkän kulkutapaja-
kauman muutos ilman fyysisiä toimenpiteitä liiken-
neympäristöön voi heikentää turvallisuustilannetta. 
Olosuhteiden parantaminen lisää osaltaan myös 
näiden kulkutapojen käyttöä ja samalla vähentää 
autoriippuvuutta, liikenteen energiankäyttöä ja pääs-
töjä sekä tukee kestävän liikkumisen ja terveen 
elinympäristön tavoitteita.  
 
Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvalli-
sen ja kestävän liikkumisen suunnitelmassa (2014) 
laadittiin suunnitelma pääpyöräilyverkon määrittelystä 
ja kehittämistarpeiden tunnistamisesta. Pyöräilyn 
tavoiteverkko on esitetty liitteessä 5. 
 
Valtakunnallisen pyöräilyreitin Helsinki–Tampere 
tiejaksot Riihimäellä ovat: Arolammintie–Eteläinen 
Asemakatu–Pohjoinen Asemakatu–Keskuskatu–
Kalevankatu–Lasitehtaantie–Ilveskatu–Mikontie–
Lehmustie–Tehtaankatu–Punkantie–Rajaportintie–
Vanha Punkantie. 
 
Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty Riihimäen ase-
ma, Helsinki–Tampere -päärata, Lahdenrata ja näitä 
yhdistävä rakenteilla oleva Kolmioraide merkinnällä 
päärata ja liikennepaikka. Henkilöratapihan pohjois-
puolella on asetteluratapiha (LR) ja eteläpuolella 
Riihimäen tavaraterminaali (TPlog) sekä lajittelurata-
piha (LTA). Riihimäen ratapiha on Liikenteen turvalli-
suusviraston (Trafi) määrittelemä vaarallisten ainei-
den kuljetukseen liittyvä VAK-ratapiha. VAK-
suuronnettomuusriskin vaikutusten ulottuvuus (riski-
vyöhykkeet) tulee määritellä. 

Kuva 5. 
Ajoneuvoliikenteen  
verkon kehät 
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Yksityisraiteita (yhdysrata/sivurata) on Parooninmäen 
ja Kuulojan teollisuusalueille. 
 
Virkistys- ja viheralueet 
Riihimäen viheralueohjelma 2015–2035 toimii samal-
la yleiskaavan viher- ja virkistysalueita koskevana 
osana.  
 
Viheralueverkosto käsittää osa-alueet: 
- Taajaman viher- ja virkistysyhteydet 
- Ulkoilun ydinalueet (Vantaanjoki/Silmäkeneva, 

Vahteristo, Hatlamminsuo, Sammalistonsuo ja 
Riutta) 

- Retkeilykohteet (Vantaanjoki ja Järviseudun 
erämaa-alueet) 

 
Yleiskaavakartalle on merkitty ulkoilun ydinalueita 
yhdistävät ja seudulliset ulkoilureitit sekä Vantaanjo-
en virkistyskäyttöön liittyviä reittejä. Merkinnät ovat 
ohjeellisia ja tarkentuvat asemakaavoituksen tai erilli-
sen ulkoilureittisuunnitelman ja –toimituksen yhtey-
dessä. Ulkoilureittien yleissuunnitelman tekeminen on 
ohjelmoitu Riihimäen viheralueohjelmassa vuodelle 
2017. Ulkoilureittien yleissuunnitelma esitetään teh-
täväksi seuraavalla yleiskaavakaudella. 
 
Viheralueverkoston päätavoitteet ovat: 
- Kulttuuriympäristöjen ja luonnon arvot säilyte-

tään. 
- Ekologisesti tai viristyskäytön kannalta merkittä-

vät yhtenäiset luontoalueet ja yhteydet säilyte-
tään pirstoutumattomina ja niitä kehitetään. 

- Arvokkaiden ja herkkien luontoalueiden moni-
muotoisuuden säilymistä edistetään. 

- Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-
alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä 
edistetään virkistyskäytössä kohteiden arvoa ja 
suojelutavoitteita vaarantamatta. 

- Vetovoimaisista alueista muodostetaan laaja ja 
monipuolinen viherverkko. Viherverkkoa kehite-
tään ja sen jatkuvuus turvataan. 

- Ulkoilureittiverkon toimivuutta, reittien jatkuvuutta 
ja ulkoiluolosuhteita parannetaan edelleen. 

- Monipuoliset ja helposti saavutettavat toiminta-
mahdollisuudet turvataan kaiken ikäisille. 

- Ekosysteemipalvelunäkökulma huomioidaan kai-
killa suunnittelun tasoilla. 

- Ilmastonmuutokseen varaudutaan ja sen vaiku-
tuksia pyritään ennakoimaan ja lieventämään. 

 
Viheralueverkostoa koskevia tavoitteita ja toimenpi-
teitä: 
- Riihimäen viherrakenteen perusrungon muodos-

tavat viisi ulkoilun ydinaluetta ja niiden väliset yh-
teydet sekä yhteydet niihin keskustasta. 

- Ekologisen verkoston tavoitetila ja pääasialliset 
kehittämiskohdat. 

- Fyysisten ja visuaalisten estevaikutusten vähen-
täminen erityisesti kaupungin keskustaan tukeu-
tuvien ulkoilun ydinalueiden väliltä.  

- Hulevesien luonnonmukainen hallinta viheralueil-
la ja viheralueiden hyödyntäminen tulvareitteinä. 

 
Kaupunginhallitus on päättänyt, että viheralueohjel-
massa esitetyt maankäyttöön liittyvät ratkaisut hyväk-
sytään lopullisesti vasta yleiskaavan hyväksymisen 
yhteydessä (4.5.2015 § 192). 
 
Viheralueet, joita ei voi pitää virkistysalueina on osoi-
tettu V-1 –merkinnällä. Näitä ovat pääväylien suoja-
viheralueet. 
 
Sammalistonsuon alueen kehittäminen virkistyskäy-
tön tarpeisiin on mahdollista turpeenoton jälkeen 
(EO/V). 
Keskustatoimintojen alueeseen liittyen Pohjois-
Peltosaaren alueelle tulee laatia liikuntapaikkojen 
maankäytön yleissuunnitelma, joka on ohjelmoitu 
Riihimäen viheralueohjelmassa vuodelle 2017. 
 
Luonto 
Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikan mukaan 
kaupungin yhtenä päämääränä on huolehtia luonnon 
monimuotoisuudesta ja luonnonvaroista. Kaavoituk-
sessa ja maankäytössä kiinnitetään erityistä huomio-
ta luontoarvojen tunnistamiseen ja säilyttämiseen 
sekä pohjavesien suojeluun. Ympäristötietoisuutta ja 
sitoutumista ympäristönsuojeluun sekä luonnonsuoje-
luun vahvistetaan. 
 
Viheralueohjelma toimii yleiskaavan viher- ja virkis-
tysalueita koskevana osana. Se tukee kaupungin 
lakisääteistä velvollisuutta edistää luonnon- ja mai-
semansuojelua alueellaan. Viheralueohjelmaa ohjaa-
vat myös kaupunkistrategian, ilmastostrategian ja 
yleiskaavan rakennesuunnitelman tavoitteet ja toi-
menpiteet. 
 
Ekologisen verkoston toimivuutta koskevassa selvi-
tyksessä (Riihimäen yleiskaavan ekologiset vaikutuk-
set. Sito 17.6.2016) tarkastellaan yleiskaavan maan-
käytön suhdetta ja vaikutuksia ekologiseen verkos-
toon. Tärkeä itä-länsisuuntainen ekologinen vyöhyke 
sijoittuu Kouluntien ja Heiniläntien väliselle metsäisel-
le alueelle. Yhteys sijoittuu vt 3:n varrelle Arolammin 
eritasoliittymän työpaikka-alueiden ja Hyvinkään poh-
joisen liittymän väliin. 
 
Ekologiset yhteydet on esitetty liitteessä 6. 
 
Maakuntakaavan luonnonsuojelualuevarauksia ovat: 
- Suolijärven pohjoisrannan rauhoittamattomat 

osat (kasviston ja rantojen suojelu) 



9 
 

 

- Hatlamminsuo ja Hatlamminmäki (harjujen ja 
maiseman suojelu ja soidensuojelu) 

- Arolampi (linnustonsuojelu) 
 
Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty rauhoitettuja 
luonnonsuojelualueita: 
- Vahteristo (monipuolinen metsä- ja kallioalue, 

luonnontilaisia tai ennallistettavia korpia, lähteik-
kö, luonnonsuojelualue) 

- Vatsia (kallionaluslehto) 
- Kolisevanmaa (lehtoja) 
- MiikaRock (metsien monimuotoisuusohjelman 

kohde, lehto) 
- Epranoja (metsien monimuotoisuusohjelman 

kohde, lehto) 
 
Suojeltuja luontotyyppejä on merkitty luonnonsuoje-
lualueiksi SL: 
- Hirvijärven Suntinniemen jalopuumetsikkö 
- Hirvijärven Keinusaaren lehmusalue 
- Hirvijärven Lintunokan lehmusalue 
- Vähäjärven eteläpuolella sijaitseva Pojansillan 

lehmusalue 
- Korttionmäen lehmusalueet 
 
Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty uusina vain ne 
luonnonsuojelualueiksi tarkoitetut alueet, joilla ei ole 
rauhoituspäätöstä. Näitä ovat: 
- Arolampi (rehevä Vantaanjoen lampimainen le-

ventymä Arolammi, maakuntakaavan luonnon-
suojelualue SL, linnustonsuojelu) 

 
Liito-orava-alueet (asutut ja asumattomat kohteet), 
lepakkoalueet ja arvokas moreenimuodostuma on 
esitetty oikeusvaikutteisina kohteina luonnonympäris-
tön arvojen teemakartassa. Teemakartalla on osoitet-
tu lisäksi arvokkaat linnustoalueet ja luonnon moni-
muotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet (LUMOS). 
 
Arvokkaana geologisena muodostumana on esitetty 
(merkittävyys: Hämeen ELY-keskus 5/2017): 
- Usminkallio-Paalijoen kalliot (valtakunn.) 
- Mikkolankallio (valtakunn.) 
- Siivosenharju  (valtakunn.) 
- Mustikkamäki  (paikall.)  
- Kavonkallio     (paikall.) 
- Hiirenkallio      (paikall.) 
 
Riihimäen tärkeinä pohjavesialueina on esitetty: 
- Herajoen pohjavesialue 
- Arolammin pohjavesialue 
- Riihiviidankallion pohjavesialue 
 
Luonnonympäristön arvot on esitetty oikeusvaikuttei-
sessa teemakartassa (liite 11). 
 
 

Kulttuuriympäristö 
Yleiskaavakartalla ja teemakartalla 12 on esitetty 
valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriym-
päristöt (RKY) ja kiinteät muinaisjäännökset. 
  
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön 
inventoinnin alueet on esitetty yleiskaavakartalla 
merkinnällä valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympä-
ristö.  
 
Riihimäellä on kuusi Museoviraston inventoinnissa 
(RKY 2009) valtakunnallisesti merkittäviksi luokiteltua 
rakennetun kulttuuriympäristön aluetta: Riihimäen 
asema ja rautatienpuisto, Riihimäen keskusliikekatu, 
Riihimäen Lasin tehdasalue, Riihimäen kasarmialue, 
Riihimäen vankila ja urheilupuisto. Yleiskaavamäärä-
ystä tarkistetaan: ”Aluerajauksen tulkinta tarkentuu 
tarkeman suunnittelun yhteydessä tai rakennetun 
ympäristön selvityksen päivitystä laadittaessa.  Aluet-
ta tai kohdetta koskevissa toimenpiteissä on kuultava 
museoviranomaisia”. Yleiskaavassa aluerajauksia 
olisi mahdollista täsmentää suunnittelutarkkuuden 
ollessa valtakunnallisten kohteiden inventointia tar-
kempi ja mahdolliset muutokset tulisi perustella. Alu-
eet on esitetty inventoinnin osoittamassa laajuudes-
sa.   
 
Rakennetun ympäristön arvojen turvaamiseksi on 
laadittava rakennetun ympäristön ohjelma, jonka 
yhteydessä tulee päivittää Riihimäen rakennuskult-
tuuria 2010 -selvitys. 
 
Riihimäen rautatieaseman ja Rautatienpuiston alu-
een kohteita: 
- Riihimäen keskuskirkko on suojeltu kirkkolain 14 

luvun 5 § nojalla.  
- Sopimus menettelytavoista valtakunnallisesti 

merkittävien rautatieasema-alueiden säilyttämi-
seksi ja suojelemiseksi, Rautatiesopimus 1998. 

 
Kiinteät muinaisjäännökset on esitetty kohdemerkin-
nällä muinaismuistokohde ja kohdeluetteloon viitta-
valla numeroinnilla. Tarvittaessa hankesuunnittelun 
tietoja tulee täydentää arkeologisella inventoinnilla. 
Teemakartan kohdeluettelo on 11/2016 mukainen 
tilanne. Koska kyse on muuttuvasta tiedosta, tulee 
ajantasainen tieto muinaisjäännöksistä selvittää Mu-
seoviraston muinaisjäännösrekisteristä http://kulttuu-
riymparisto.nba.fi. Näitä alueita koskevat maankäyt-
tösuunnitelmat on toimitettava Museovirastoon lau-
suntoa varten. 
 
Kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu muinais-
muistolailla (295/1963) muistoina Suomen aikaisem-
masta asutuksesta ja historiasta. Kohteen kaivami-
nen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, 
poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. 



10 
 

 

Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä 
Museoviraston lausunto.  
 
Riihimäen kaupungin keskustan tuntumassa sijaitsee 
Silmäkenevan suoalue, jonka paikalla on kivi- ja 
pronssikaudella (8000-500 eKr.) ollut vesialue. Sil-
mäkenevan muinaisjärven rannoilta ja saarilta tunne-
taan runsaasti asuin- ja löytöpaikkoja pääsääntöisesti 
vanhoilla rantakorkeuksilla noin 88-92 m mpy. Alue 
on Suomen ja Pohjois-Euroopan mittapuussa ainut-
laatuinen alue, jonka muinaisjäännöskanta on vielä 
suurelta osin selvittämättä. (Silmäkenevan tutkimus-
suunnitelma 29.4.2008, Satu Koivisto) Yleistys Sil-
mäkenevan muinaisjärven sijainnista on esitetty liit-
teessä 12. 
 
Muinaismuistolain mukaan kaavoitusta tai yleistä tietä 
suunniteltaessa on selvitettävä, koskeeko hankkeen 
tai kaavoituksen toteuttaminen kiinteää muinaisjään-
nöstä (MML 13 §). 
 
Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympä-
ristöt on esitetty Rakennettu Häme –julkaisun (Hä-
meen liitto 2003) mukaisesti teemakartalla (liite 12). 
Kanta-Hämeen maakuntakaavan uudistamisen yh-
teydessä  Hämeen liitolla on tarkoitus täydentää  
julkaisua modernin rakennuskannan osalta. Myös 
teemakartan määräyksessä viitataan tarkentamisen 
tarpeeseen, joka tapahtuisi tarkemman suunnittelun 
yhteydessä tai rakennetun ympäristön selvityksen 
päivitystä laadittaessa.   
 
Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita Riihi-
mäen kaupungin alueella ei ole.  
 
Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Kormun-
Vantaanjoen kulttuurimaisemat on esitetty Kanta-
Hämeen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-
alueiden päivitysinventoinnin 2016 (Hämeen liitto 
lokakuu 2016) mukaisesti.  
 
Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on esi-
tetty teemakartalla (liite 12). 
 
Yleiskaavatyöhön liittyen on tekeillä Riihimäen ra-
kennetun ympäristön ohjelma. Ohjelmassa määritel-
lään rakennettua ympäristöä koskevat laatutavoitteet 
ja niitä varten tarvittavat toimenpiteet sekä mahdolli-
set asemakaavoituksen tavoitteet. Rakennetun ym-
päristön ohjelma esitetään tehtäväksi seuraavalla 
yleiskaavakaudella. Rakennetun ympäristön ohjel-
man lähtötietojen täydentämiseksi on laadittava tar-
vittavat selvitykset ja inventoinnit, joihin edellä viita-
taan. 

 
Loma-asunto- ja matkailualueet 
Loma-asuntojen korttelialueet (RA) on merkitty ranta-
asemakaavojen mukaisesti. Lempivaaran leirintäalue 
on merkitty matkailualueeksi (RM). 
 
Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet 
Maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi on merkitty 
alueet, joille ei aseteta erityisiä maankäyttötavoitteita. 
Maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla näkyy nykyti-
lannetta kuvaava pohjakartta ja merkintä M. 
 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan 
hyviä yhtenäisiä peltoalueita ei tule ottaa taajamatoi-
mintojen käyttöön ilman erityisiä perusteita. Yleiskaa-
vaehdotuksessa on esitetty peltoalueita yhdyskunta-
rakentamiseen:  
- Merkoksen kauppakeskuksen ja moottoritien 

välisellä alueella maakuntakaavan mukaisesti 
- Riuttassa valtatiehen 3 rajoittuvalla alueella maa-

kuntakaavan mukaisesti  
- Herajoen keskustan täydennysrakentamisen 

alueella, joka sijaitsee kolme kilometrin etäisyy-
dellä rautatieasemasta 

- pääradan varrella Sammalistossa pääosin maa-
kuntakaavan mukaisesti 

- pääradan länsipuolella Arolammintien varrella 
maakuntakaavan mukaisesti 

- järjestelyratapihan itäpuolella Etelä-Vahteristossa 
maakuntakaavan mukaisesti 

- Arolammin orren länsipäässä maakuntakaavan 
mukaisesti  

- Läntisen kehätien varrella (linjaus on mahdollista 
suunnitella pääosin metsäisille alueille) 

- Arolammin yhdyskuntarakenteen laajenemisalu-
eella maakuntakaavan mukaisesti 

- Monnin mahdollisella yhdyskuntarakenteen laa-
jenemisalueella 

 
MUY-alueen käyttöä suunniteltaessa on hyvän maa- 
ja metsätalousmaan säilyttämisen lisäksi kiinnitettävä 
huomiota polkujen ja -reittien järjestämiseen siten, 
että niiden avulla parannetaan alueen ulkoilumahdol-
lisuuksia sekä vähennetään ulkoilusta aiheutuvia 
haittoja. Tämän lisäksi on kiinnitettävä huomiota alu-
een luonto- ja ympäristöarvoihin. Nähtävänä olleen 
kaavamääräyksen toimenpiderajoitus on poistettu 
kokonaan maankäyttö- ja rakennuslain puiden kaatoa 
koskevan muutoksen johdosta.  
 
MUY-alueita ovat: 
- Kormun korpi (vanhaa metsää, luonnonmuisto-

merkki, maakunnallisesti arvokas) 
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- Riutta (osa laajaa harjujaksoa, soveltuu metsien 
monimuotoisuusohjelman kohteeksi, pienipiirteis-
tä harjusuppamaastoa) 

- Kalmun eteläosa (luonnonmetsää, soistumia, 
maakunnallisesti arvokas) 

 
Muut alueet ja kohteet 
Puolustusvoimilta vapautuu ”Rautarouva” sähkölinjan 
eteläpuoliset alueet muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta sekä nykyisen alueen pohjoisosassa sijait-
sevat asuinkerrostalot. Puolustusvoimien käytössä 
olevat alueet ovat merkinnällä EP ja EP/A. 
 
Ampumaurheiluun soveltuva alue on osoitettu mer-
kinnällä EA Riuttantien pohjoispuolelle kuntoradan 
lähtöpaikan tuntumaan vt 3 ja mt 130 väliselle alueel-
le.  Melutarkastelun ja ympäristölähtökohtien perus-
teella ampumarata on tarkoitettu ns. pienikaliiperisille 
aseille (pienoiskivääri ja –pistooli, maks. .22 cal). 
Ampumarata sopii myös ampumahiihdon harjoitte-
luun. Ampumarata-alueen melualue (65 dBa) on 
esitetty liitteessä 7. Melualue perustuu sapluunamal-
liin, jossa on esitetty mallinnettu .22 kaliiperin aseiden 
melun leviäminen avoimessa, tasaisessa pehmeässä 
maastossa ilman ampumasuojaa. (Ks. s. 19.)   
 
Kuva 6. Riihimäen tulvavaara-alue 1/250 a toistuvuu-
delle (Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallin-
tasuunnitelma, Hämeen ELY-keskus 2015). 
 
Vantaanjoen merkittävän tulvariskialueen rajaus 
yleiskaavakartalla perustuu tulvariskilainsäädännön 
perusteella ELY-keskuksen 2013 laatimaan tulvakart-
taan. Maa- ja metsätalousministeriö on 2011 nimen-
nyt merkittävät tulvariskialueet.  
 
Riuttan ajoharjoittelurata on merkitty moottorirata-
alueeksi (EM). 
 
Kinturin maankaatopaikka on merkitty jätteenkäsitte-
lyalueeksi (EJ-1sel), jossa alueen jatkokäyttömahdol-
lisuus on selvitettävä ennen ympäristöluvan päätty-
mistä 2026. 
 
Uusi maa-ainestenottoalue/ työpaikka-alue/ jätteen-
käsittelyalue (EO/TP/EJ) on tarkoitettu asemakaavoi-
tettavaksi. Alue on tarkoitettu kalliokiviaineksenotto-
alueeksi, jolle saa sijoittaa yhteensopivia työpaikka-
toimintoja. Kalliokiviaineksenoton päätyttyä aluetta 
kehitetään jätehuollon ja ympäristöteknologian alu-
eena. 
 
Pilaantuneet ja mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet 
ja onnettomuusvaaralliset kohteet on esitetty liittees-
sä 7. 
 

Kuva 6. Riihimäen tulvavaara-alueet. 
 
Maankäytön rajoituksia käsittävässä liitteessä 7 on 
esitetty: 
- tärkeät pohjavesialueet ja pohjaveden muodos-

tumisalueet 
- merkittävä tulvariskialue 
- pilaantuneet ja mahdollisesti pilaantuneet maa-

alueet  
- tie- ja junaliikenteen melualueet, joissa vuoden 

2020 ennustetilanteessa yöajan keskiäänitaso 
ylittää 45 dB  

- ampumatoiminnan melualueet (65 dBa) 
- vaarallisia kemikaaleja säilyttävät tai käyttävät 

tuotantolaitokset ja niitä ympäröivät konsultointi-
vyöhykkeet 
 

Yhdyskuntateknisen huollon verkot 
Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty Hikiä-Forssa 
voimajohto (400+110 kV), josta on yhteys Riihimäen 
Vienolan sähköasemalle. Fingridin voimajohdot ovat 
maankäyttö- ja rakennuslain 22 § tarkoittamia voima-
johtoja (valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet).  
 
Carunan 110 kV:n nykyinen sähköverkko on lisätty 
ehdotukseen  nähtävillä olon jälkeen. Arolammintien 
varrella voimajohto on maakaapelina.   
 
Nykyiset korkeapaineiset maakaasuputket ja maa-
kaasuputkihanke Riihimäki-Turku on esitetty yleis-
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kaavaehdotuksessa. Uusi linjaus perustuu vuonna 
2002 valmistuneeseen yva-lain mukaiseen selvityk-
seen. Gasum Oy on luopunut maakaasuputkihank-
keen toteuttamisesta, mutta jos suunnitelmaa halu-
taan tarkistaa, tulee se tehdä Riihimäen kaupungin 
toimesta erillisen selvityksen pohjalta.   
 
Yleiskaavaratkaisun vaihtoehdot 
Yleiskaavatyön aloitusvaiheessa laadittiin seitsemän 
rakennemallia eri teemojen näkökulmasta: ”Riihimä-
en seutu”, ”Tiivistyvä kaupunki”, Kehityskäytävät”, 
Kestävän liikkumisen kaupunki”, ”Elävä vihreä kau-
punki”, ”Asumisen kaupunki” ja ”Visio 2050”. Raken-
nemallitarkastelun ja vuorovaikutuksen pohjalta laa-
dittiin kaupunkirakennesuunnitelma. Olennaisena 
osana rakennemalleja ja rakennesuunnitelmaa on 
laadittu kaupungin väestöennuste ja asuntotuotan-
toennuste sekä selvitetty nykyisten asemakaavojen 
toteutumattomien asuntotonttien ja mahdollisten 
muutoskohteiden kapasiteettia. Asumisen suunnitte-
luratkaisu on johdettu 0,7 %:n vuosittaisen väestön-
kasvun asuntotuotantotarpeesta. 
 
Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikenteen 
kehittämissuunnitelmassa (2016) on tarkasteltu lii-
kenteen kehittymistä nykyverkolla vuoteen 2035. 
Liikennevirroissa muutokset kohdistuvat maankäytön 
kasvualueiden ja työpaikkakeskusten väliseen liikku-
miseen. Kasvusta huolimatta tieverkon käyttöasteet 
eivät näytä huolestuttavan korkeilta edes vuoteen 
2040 ulottuvissa tarkasteluissa.  
 
Yleiskaavaehdotuksen maankäyttöä on tarkasteltu 
nykyisen ja kehäväylät sisältävien liikenneverkkojen 
pohjalta. Nykyisen tieverkon pohjalta Etelä-
Vahteriston ja järjestelyratapihan itäpuolisten työ-
paikka-alueiden toteuttaminen edellyttää merkittäviä 
uusia katuyhteyksiä. Tällainen maankäyttö ei olisi 
mahdollista nykyverkolla.  
 
Kalmun alueen eteläpuolisen alueen kehittäminen on 
mahdollista erityisesti Läntisen kehätien toteutuessa. 
 
Arolammin orsi yhdistää yleiskaavaehdotuksen ra-
danvarren työpaikka/terminaali-alueet valtatiehen 3 ja 
se on merkittävä Riihimäen kaupungin itäosien ja 
mahdollisten Hausjärven alueiden saavutettavuudel-
le. Seudullisesti Riihimäen kehätien osana Arolam-
min orsi yhdistää valtatien 3 kantatiehen 54 (Tamme-
la-Hollola).  
 
4 YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET 
 
Suhde maakuntakaavaan 
Yleiskaavaehdotuksessa esitetty maankäyttö ja muut 
merkinnät poikkeavat voimassa olevista maakunta-

kaavoista jonkin verran. Ote maakuntakaavojen yh-
distelmästä on esitetty kuvassa 2. 
 
Erot maankäytössä ja liikenteessä: 
- Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty kehittämis-

vyöhykkeitä maakuntakaavan asumisen ja työ-
paikkojen alueille pääradan varressa, kehäväyli-
en yhteyteen sekä Riuttan alueella. 

- Asumisen alueita on yleiskaavaehdotuksessa 
esitetty suppeammin Arolammintien varrella ja 
laajemmin Varuskunta-Kokko-Taipale -alueella. 

- Maakuntakaavan valkoisille alueille on esitetty 
yleiskaavaehdotuksessa työpaikka-alueita kanta-
tien 54 varrella Sammalistossa, Rajaportissa ja 
Haapahuhdan alueella sekä Riuttantien eteläpuo-
lella valtatien 3 ja seututien 130 välisellä alueella. 

- Viheryhteystarve vt 3:n kohdalla on tarkistettu 
pohjoisemmaksi. 

- Keskustaa kiertävän välikehän sisällä liiken-
nesaneerauksen yhteydessä on tavoitteena ra-
joittaa tarpeetonta läpiajoa. Yleiskaavaehdotuk-
sessa myös keskustaa pyritään rauhoittamaan 
läpiajoliikenteeltä, josta syystä väylämerkinnät on 
jätetty merkitsemättä keskustatoimintojen alueel-
la. 

- Arolammintie on jätetty merkitsemättä yhdyskun-
tarakenteen laajenemisalueella. 

 
Maakuntakaavan 2040 luonnos ja valmisteluvai-
heen aineisto on ollut nähtävillä helmi–
maaliskuussa 2017. Riihimäen kaupunki on lau-
sunnossaan esittänyt valmisteilla olevaan yleis-
kaavaan nähden monia tarkistamistarpeita. 
 
Vaikutusten arviointi 
Yleiskaavaehdotuksen merkittävät vaikutukset koh-
distuvat yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, 
luontoon ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. 
Yleiskaavaehdotuksen vaikutukset on esitetty liittees-
sä 8. 
 
Yleiskaavatyön 2013-2017 mukaan kaupunkiraken-
teen sisällä olevien asumisen täydennysrakentami-
seen soveltuvien alueiden käyttöönottoa edistetään. 
Uusista alueista asetetaan suunnittelussa etusijalle 
Varuskunta-Kokko-Taipaleen alue yhdyskuntaraken-
teen ja palvelujen kannalta parhaana uuden asumi-
sen alueena. Valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuu-
riympäristöjen muutosta ohjaa täydennysrakentami-
sen yhteydessä määräys ottaa huomioon kulttuurihis-
toriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus, omi-
naispiirteet ja identiteetti. Muuttuvia alueita ovat myös 
varuskunta-alueen pohjoisosan rakennusten muutos 
asumiseen ja veturitallien alue sen jälkeen, kun ny-
kyiset toiminnot ovat siirtyneet pois.  
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Asumisen nykyisten ja uusien alueiden toteuttami-
sessa on epävarmuustekijöitä, jotka johtuvat uusien 
alueiden mitoituksesta ja toisaalta nykyisten asumi-
seen varattujen tonttien toteutumisesta. Uusien asu-
misen alueiden hankinta kaupungin omistukseen 
ennen asemakaavoitusta ja maapolitiikan jatkuvuus 
määrittelevät osaltaan yleiskaavan ohjausvaikutusta.  
 
Uusia työpaikka-alueita on sijoitettu hyvien tieliiken-
neyhteyksien varteen ja niitä on esitetty huomatta-
vasti enemmän kuin tavoitevuoteen 2035 on realistis-
ta ajatella toteutuvan. Alueiden totetuttamisjärjestyk-
sellä voi olla merkitystä rakentamisesta aiheutuviin 
vaikutuksiin. Uusien työpaikka-alueiden toteuttami-
nen edellyttää kytkemistä liikenneverkkoon, jolloin 
joissain tapauksissa saatetaan edellyttää väylähank-
keiden toteuttamista. Kehätiet vähentävät läpiajoa 
keskustassa, mutta pysäköintiratkaisuilla voidaan 
vaikuttaa keskustan asiointiliikenteeseen.  
 
Uudet seudulliset tieyhteydet voivat hajoittaa yhdys-
kuntarakennetta ja vaikeuttaa yhtenäisten luonnon-
alueiden säilymistä. 
 
Riihimäen viheralueohjelmassa 2015-2035 tarkastel-
laan viherrakennetta yleiskaavaa yksityiskohtaisem-
min. Ulkoilun ja virkistyksen ydinalueet, ulkoilureitit ja 
viherrakenteen määrittely muodostavat virkis-
tysalueverkon uudella tavalla. Merkittävät luontovai-
kutukset kohdistuvat kehäväylien yhteyteen. 
 
Riihimäen rakennetun ympäristön ohjelmassa määri-
tellään rakennettua ympäristöä koskevat laatutavoit-
teet ja niitä varten tarvittavat toimenpiteet sekä mah-
dolliset asemakaavoituksen tavoitteet. Muutokset 
nykytilaan arvioidaan ohjelman laatimisen yhteydes-
sä. 
 
Ilmastovaikutukset 
(Irmeli Wahlgren) 
Yleiskaavan toteuttamisesta aiheutuvat ilmastovaiku-
tukset liittyvät uusien rakennusten ja perusrakenteen 
rakentamiseen ja käyttöön sekä uusien asukkaiden ja 
toimintojen aiheuttamaan liikenteeseen. Myös liiken-
neverkon kehittämishankkeet aiheuttavat muutoksia 
liikenteeseen.  
 
Uusien rakennusten ja perusrakenteen rakentami-
sesta ja käytöstä sekä liikenteestä aiheutuu energi-
ankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Uusien 
alueiden ottaminen rakentamiskäyttöön voi vähentää 
hiilinieluja ja siten lisätä kasvihuonekaasupäästöjä. 
Hulevesien hallinta on keskeinen asia ilmastonmuu-
tokseen sopeutumisessa. 
 

Uusien asunto- ja työpaikka-alueiden ominaisuuksilla 
ja sijainnilla on vaikutusta energiankulutukseen ja 
kasvihuonekaasupäästöihin. Ilmastovaikutusten kan-
nalta edullisimmat alueet ovat täydennysrakentamis-
alueita, jotka sijaitsevat keskeisesti. Näillä alueilla 
uusien verkostojen tarve on vähäinen ja olemassa 
olevia palveluja ja joukkoliikenneyhteyksiä voidaan 
hyödyntää. Uusista alueista edullisimpia ovat ole-
massa olevaan rakenteeseen kytkeytyvät alueet, 
joilla kytkentäverkkojen tarve on pieni, aluetehokkuus 
on riittävä ja sisäisten verkkojen tarve suhteellisen 
pieni ja jotka parantavat joukkoliikenteen edellytyksiä. 
 
Riihimäen rakennuskanta kasvaa väestömäärän ja 
asumisväljyyden lisääntyessä. Rakennusten energi-
ankäyttö lisääntyy. Energiatehokkuuden parantuessa 
rakennusten energian ominaiskulutus kuitenkin pie-
nenee nykyisestä, erityisesti lämmityksen osalta. 
Asukasta ja työpaikkaa kohden laskettu rakennusten 
energiankulutus todennäköisesti pienenee nykyises-
tä, riippuen asumis- ja työpaikkaväljyyden kasvusta. 
Yleiskaavan toteutuessa rakennusten energiankulu-
tus saattaa siten kasvaa vähemmän kuin asukas- ja 
työpaikkamäärä. 
 
Rakennusten energiankäytöstä aiheutuva primää-
rienergiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt riippu-
vat lämmitystavoista, energiantuotantotavoista ja 
käytetyistä polttoaineista. Yleiskaavaehdotuksen 
mukaan uudet rakennukset voivat pääosin hyödyntää 
kaukolämpöä. Riihimäellä on laaja kaukolämpö- ja 
maakaasuverkko. Kaukolämpö tuotetaan energiate-
hokkaasti suhteellisen pienillä kasvihuonekaasupääs-
töillä. Talokohtaisessa lämmityksessä on mahdollista 
käyttää uusiutuviin ja vähäpäästöisiin energiantuotan-
totapoihin perustuvia lämmitystapoja. Kulutetusta 
sähköstä osa tuotetaan Riihimäellä energiatehok-
kaasti sähkön ja lämmön yhteistuotannossa ja osa 
ostetaan muualta. Aurinkoenergian hyödyntäminen 
on myös mahdollista. 
 
Rakennusten tuotantovaiheessa aiheutuva energian-
kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt riippuvat raken-
neratkaisuista ja käytetyistä materiaaleista. Puun 
käyttö rakennusmateriaalina vähentää tuotannosta 
aiheutuvia päästöjä ja toimii myös hiilinieluna.  
 
Yleiskaavaehdotus mahdollistaa primäärienergianku-
lutukseltaan ja kasvihuonekaasupäästöiltään suhteel-
lisen edullisen rakennuskannan kasvun. 
 
Uuden asuntorakentamisen potentiaali on Riihimäellä 
suuri. Yleiskaavan tavoitevuoteen 2035 mennessä 
tästä toteutuu vain osa. 
 
Vanhan asuntokannan väestö vähenee 2 050 asuk-
kaalla. Tämä johtuu asuntokuntakoon pienenemises-



14 
 

 

tä, asumisväljyyden kasvamisesta ja asuntojen pois-
tuman korvaamisesta. Uutta asuntokantaa tarvitaan 
siten 6 668 asukkaalle, joista 4 618 asukasta ovat 
uusia asukkaita eli väestönkasvua. Uusien asuntojen 
tarve on 2 449 asuntoa. 
 
Yli puolet (52 %) uusista asunnoista ja vajaa puolet 
(43 %) uuden rakennuskannan asukkaista sijoittuu 
nykyiseen rakenteeseen eli täydennysrakentamisen 
alueille. Uusille alueille sijoittuu vajaa puolet (48 %) 
uusista asunnoista ja suurin osa (57 %) uuden ra-
kennuskannan asukkaista. Ero asuntojen ja asukkai-
den osuuksissa johtuu siitä, että uusille alueille sijoit-
tuu nykyistä rakennetta enemmän omakotitaloja, 
joiden asuntokunnan koko on muita talotyyppejä 
suurempi. 
 
Aluetehokkuus vaikuttaa alueiden sisäisten verkkojen 
tarpeeseen. Suuremman tehokkuuden alueilla tarvi-
taan vähemmän verkkoja kuin pienemmän tehokkuu-
den alueilla. Uusien alueiden aluetehokkuus on suh-
teellisen pieni (keskimäärin ea = 0,1), mutta kuitenkin 
selvästi suurempi kuin haja-asutusalueella. Aluete-
hokkuus on riittävä mahdollistamaan suhteellisen 
pienen sisäisten verkkojen tarpeen. Osalla uusista 
alueista on myös jonkin verran olemassa olevia ver-
kostoja, joita voidaan hyödyntää. Täydennysraken-
tamisalueilla uusien verkkojen tarve on suhteellisen 
pieni. 
 
Asukasmäärän kasvu lisää liikenteestä aiheutuvia 
energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Uusi 
rakennuskanta sijoittuu kuitenkin edullisesti yhdys-
kuntarakenteeseen. Täydennysrakentamisen alueet 
sijoittuvat liikenteellisesti edullisesti keskustan jalan-
kulkuvyöhykkeelle (77 % asukkaista) ja joukkoliiken-
nevyöhykkeelle (18 %). Vain noin 5 % täydennysra-
kentamisen alueiden asukkaista sijoittuu autovyöhyk-
keelle. Uusien alueiden asukkaista noin 31 % sijoittuu 
keskustan reunavyöhykkeelle, 13 % joukkoliikenne-
vyöhykkeelle ja 56 % autovyöhykkeelle, joka voi ke-
hittyä joukkoliikennevyöhykkeeksi. Vähiten henkilöau-
ton käyttöä edellyttää ja vähiten liikenteen energian-
kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttaa kes-
kustan jalankulkuvyöhyke ja eniten autovyöhyke. 
Yleiskaavaehdotuksen mukainen asukkaiden sijoit-
tuminen on siten suhteellisen edullista liikenteellises-
ti. 
 
Varuskunta-Kokko-Taipaleen alue sijoittuu olemassa 
olevan rakenteen yhteyteen edullisemmin kuin Kal-
mu, mutta myös Kalmuun on mahdollista muodostaa 
hyvät joukkoliikenneyhteydet, ja kytkentäverkkojen 
tarve on suhteellisen pieni. Yleiskaavaehdotus edis-
tää joukkoliikenteen edellytyksiä Riihimäellä.  
 

Liikenteen ominaisenergiankulutus ja –kasvihuone-
kaasupäästöt pienenevät ajoneuvo- ja polttoainetek-
nologian kehittyessä ja liikenteestä aiheutuvat vaiku-
tukset lisääntyvät siten vähemmän kuin liikenteen 
määrä. 
 
Tehtyjen liikennesuunnitelmien mukaan pyöräilyverk-
koa kehitetään ja liikenteellisiä olosuhteita paranne-
taan, joten on hyvät edellytykset saavuttaa liikenteen 
energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
kannalta edullinen yhdyskuntarakenne. 
 
Yleiskaavaehdotuksessa esitetyt työpaikka-alueet 
ovat mitoitukseltaan huomattavasti tarvetta suurem-
mat vuoden 2035 tavoitevuoteen nähden. Alueet 
sijoittuvat kuitenkin hyvien liikenneyhteyksien varrelle 
ja suhteellisen lähelle olemassa olevaa rakennetta, 
jolloin kytkentäverkkojen tarve on suhteellisen pieni. 
Työpaikka-alueilla on mahdollista hyödyntää kauko-
lämpöä tai maakaasua. Parhaiten sijoittuvat alueet 
kannattaisi toteuttaa ensin.  
 
Uudet seudulliset tieyhteydet voivat hajottaa yhdys-
kuntarakennetta ja vaikeuttaa yhtenäisten luonnon-
alueiden säilyttämistä. Ne voivat myös vähentää 
hiilinieluja. Myös osaan kehittämisalueita (osayleis-
kaavatasoiset maankäytön suunnitelmat) sisältyy 
yhdyskuntarakenteen hajoamisen riski. Hajautunees-
ta yhdyskuntarakenteesta aiheutuu enemmän ener-
giankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä kuin ehe-
ästä rakenteesta. Näiden hankkeiden toteuttaminen 
ajoittuu kuitenkin todennäköisesti yleiskaavan tavoi-
tevuoden 2035 jälkeiseen aikaan. 
 
Yleiskaavaehdotuksen ilmastovaikutusten arviointiin 
liittyy epävarmuustekijöitä mm. suurten liikennehank-
keiden ja niihin liittyvien kehittämisalueiden johdosta. 
Liikenteestä aiheutuvien energiakulutuksen ja kasvi-
huonekaasupäästöjen tarkempi arviointi tehdään 
ilmastostrategian päivitystä varten. 
 
Oikeusvaikutukset 
Riihimäen yleiskaava 2035 laaditaan oikeusvaikuttei-
sena koko kaupungin alueelle. Maankäyttö- ja raken-
nuslain 42 § mukaan yleiskaava on ohjeena laaditta-
essa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäes-
sä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestä-
miseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden 
käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden 
toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vai-
keuteta yleiskaavan toteutumista. Yleiskaava korvaa 
samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn 
yleiskaavan, jollei kaavassa toisin määrätä (Kalmun 
osayleiskaava jää voimaan). Yleiskaava ei ole ase-
makaava-alueella voimassa muutoin kuin asemakaa-
van muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. 



15 
 

 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 43 § mukaan lupaa ra-
kennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että 
vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. Lupa on kui-
tenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta 
luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa 
haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava vara-
tuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, lunasta aluetta 
tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (ehdollinen 
rakentamisrajoitus).  
 
Yleiskaavassa voidaan myös erityisellä määräyksellä 
määrätä alueita, joita koskee rakentamisrajoitus tai 
toimenpiderajoitus. Määräaikaisella rakentamisrajoi-
tuksella voidaan lisäksi säädellä yleiskaavan toteut-
tamisaikataulua siten, että säädetään rakennustoi-
mintaan tarkoitetuille alueille enintään 5 vuoden ra-
kennuskielto, jolla kielletään muu kuin maatalouden 
ja siihen verrattavien elinkeinojen tarpeisiin rakenta-
minen (ei ole määrätty Riihimäen yleiskaava 2035 
ehdotuksessa).  
 
Asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolinen alue on 
Riihimäen kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan 
suunnittelutarvealuetta. Maankäyttö- ja rakennuslain 
44 § mukaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan kyläalu-
eella, jolla rakentamispaine on vähäistä, voidaan 137 
§:n 1 momentin estämättä myöntää rakennuslupa 
enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen raken-
tamiseen. Edellytyksenä on lisäksi, että yleiskaava 
ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä 
kyseisellä alueella. Yleiskaavan määräys sen käyt-
tämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena 
on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan (ei ole 
määrätty Riihimäen yleiskaava 2035 ehdotuksessa). 
 
Asianomainen ministeriö voi yleisen tarpeen vaaties-
sa myöntää kunnalle luvan lunastaa alueen, joka 
tarvitaan yhdyskuntarakentamiseen ja siihen liittyviin 
järjestelyihin tai muutoin kunnan suunnitelmallista 
kehittämistä varten. Asianomainen ministeriö voi 
antaa kaavan toteuttavalle viranomaiselle oikeuden 
lunastaa maakuntakaavan otetun alueen tai sen käyt-
töoikeuden supistamisen, jos se on tarpeellista maa-
kuntakaavan toteuttamiseksi valtion, seudun, kun-
tayhtymän tai kunnan väestön yhteisiä tarpeita var-
ten. Asianomainen ministeriö voi lisäksi myöntää 
kunnalle luvan lunastaa alueen, joka on yleiskaavas-
sa osoitettu liikenneväyläksi, asuntorakentamiseen 
tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen ja jota 
tarvitaan kunnan suunnitelmanmukaiseen yhdyskun-
takehitykseen, sekä alueen, joka on tarkoitettu kun-
nan tai kuntayhtymän laitokselle tai muihin näiden 
tarpeisiin. Asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään 
yhdyskuntarakentamiseen lunastettavaan alueeseen 
voi sisältyä myös virkistys- ja suoja-aluetta (MRL 99 
§). 

 
Ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa 
rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti 
määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä 
rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 72 §. 
Ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleiskaavan 
erityiset sisältövaatimukset 73 §) (ei ole määrätty 
Riihimäen yleiskaava 2035 ehdotuksessa). 
 
5 SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
Suunnittelun vaiheet ja niitä koskevat päätökset 
Kaupunginhallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman 28.10.2013, jota on tarkistettu 
7.4.2015, 19.1.2016 ja 15.12.2016. 

 
Kaupunginhallitus hyväksyi rakennemallit nähtäville 
14.4.2014. Rakennesuunnitelma päätettiin asettaa 
nähtäville 27.3.2015.  
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennesuunnitelman 
muutoksin ja asetti kokouksessaan 8.6.2015 yleis-
kaavalle jatkosuunnitteluohjeet. 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavaluuonnoksen 
jatkosuunnitteluohjeet 6.6.2016. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavaehdotuksen 
nähtäville 15.12.2016. 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.5.2017 yleiskaava-
ehdotuksen muutoksin. Hyväksymättä jätettiin Paali-
järven–Hirvijärven laaja MUY-alue, Suolijärven poh-
joispään suojelualueen laajennus, Paalijoen kanjonin 
suojelualue sekä Arolammin ja Monnin asemien yh-
dyskuntarakenteen laajenemisalueet. Hyväksymättä 
jätettyjen kaavamerkintöjen osalta suunnittelu jatkuu 
seuraavalla yleiskaavakaudella 2017-2021. 
 
Osallistuminen ja yhteistyö 
Riihimäen yleiskaava 2035 on kuulutettu vireille 
3.11.2013. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohdassa 7 on 
lueteltu osalliset; maanomistajat ja asukkaat, viran-
omaistahot ja muut yhteistöt. 

 
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen on 
kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohdas-
sa 8. 
 
Viranomaisyhteistyö 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman viranomaisneu-
vottelu pidettiin kahdessa osassa 1.10. ja 4.10.2013. 
Rakennemallivaiheen viranomaistyöneuvottelu pidet-
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tiin 4.6.2014. Rakennesuunnitelman viranomaistyö-
neuvottelu pidettiin 12.5.2015. Neuvottelumuistiot on 
tallennettu kaupungin verkkosivulle. Ehdotusvaiheen 
viranomaistyöneuvottelu pidettiin 1.12.2016 ja viran-
omaisneuvottelu (MRL 66 § ja MRA 18 § 6.4.2017. 

 
Suunnitelmat julkisesti nähtävillä 
Suunnittelun eri vaiheissa annettuihin lausuntoihin ja 
mielipiteisiin  on laadittu vastineet. Aineistot ovat 
olleet nähtävillä seuraavasti: 
- rakennemalli nähtävillä 22.4.-21.5.2014  
- rakennesuunnitelma nähtävillä 7.4.-6.5. 
- yleiskaavaluonnos nähtävillä 25.1.-23.2.2016 
- yleiskaavaehdotus nähtävillä 9.1.-8.2.2017  
 
Karttakysely 
Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus kommentoida yleis-
kaavan rakennemalleja ja rakennesuunnitelmaa 
myös verkossa järjestetyn kyselyn avulla. Kyselyissä 
esitettiin rakennesuunnitelman teemoihin liittyviä 
kysymyksiä sekä pyydettiin osoittamaan kommentteja 
myös suunnitelmakartalle. Kyselyn tuloksista on laa-
dittu yhteenveto, joka on saatavissa Riihimäen kau-
pungin verkkosivuilla (www.riihimaki.fi) yleiskaavan 
Tavoitteet- ja rakennesuunnitelma-aineistossa. 
 
Luonnosvaiheen selvitykset ja suunnitelmat 
Väestöennuste 
Väestöennustetta on tarkistettu kaupunginvaltuuston 
päätöksen 8.6.2015 mukaisesti. Uuden ennusteen 
mukaan väestö olisi noin 34500 vuonna 2035, lisäys-
tä 5200 henkeä vuodesta 2014. Yleiskaavan laadin-
nan pohjaksi uusien alueiden mitoituksessa varaudu-
taan 0,7 %:n vuosittaiseen väestönkasvuun. Asunto-
jen tarvelaskelmassa asuntojen tarve olisi noin 2640 
ja asuntotyyppijakauma asuinkerrostaloissa 32 %, 
rivitaloissa 27 % ja omakotitaloissa 41 %. Arviossa 
on käytetty asumisväljyyttä ja asuntokunnan keskiko-
koa kuvaavia mitoituslukuja. 
 
Seudullinen maankäytön ja liikenteen kehittämis-
suunnitelma 
Riihimäen kaupunkiseudun liikenteen ja maankäytön 
kehittämissuunnitelman laatiminen aloitettiin Hämeen 
liiton, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten, Riihi-
mäen kaupungin, Hausjärven, Lopen ja Janakkalan 
kuntien yhteistyöprojektina. Kanta-Hämeen 2. vaihe-
maakuntakaavan suunnittelusuosituksessa esitetään, 
että kaupunkiseuduille tulisi laatia seudun kuntien 
yhteinen yleiskaavatasoinen maankäytön ja liiken-
teen kehittämissuunnitelma. Seudullisessa maankäy-
tön ja liikenteen kehittämissuunnitelmassa on ensi 
vaiheessa luotu liikennemalli ja jatkotyössä on selvi-
tetty mm. palvelutasopuutteita sekä uusien liiken-
neyhteyksien tarvetta. 
 

Kaupallinen selvitys 
Korkein hallinto-oikeus on 10.11.2015 kumonnut 
ympäristöministeriön päätöksen, jolla se oli jättänyt 
vahvistamatta 1. vaihemaakuntakaavan seudullisia 
kaupan palveluvyöhykkeitä koskevat merkinnät. Tä-
mä lisää kaupungin päätösvaltaan sijoittaa vähittäis-
kaupan suuryksikköjä ja paljon tilaa vaativaa kaup-
paa. Hämeen liitto on teettänyt kanta-Hämeen maa-
kuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvityksen 
(WSP 12.4.2016). Uusia kaupan palveluja on yleis-
kaavaehdotuksessa esitetty Merkoksen ja Sorrin 
alueille. 
 
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa  
Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö ja 
liikennevirasto sekä pilottikohteina joukko kuntia ja 
maakuntien liittoja arvioivat kaupunkiseutujen yhdys-
kuntarakenteen tulevaa kehitystä ja soveltavat vyö-
hykemenetelmää ajankohtaisissa suunnittelukysy-
myksissä. Yhdyskuntarakenteen vyöhyketarkastelus-
sa kaupunkiseudut jaetaan jalankulku-, joukkoliiken-
ne- ja autovyöhykkeisiin. Tutkimushanke Urban Zone 
III valmistui 8.3.2017. 

  
Rakennettu ympäristö 
Kaupunkirakenteen muutoksilla on kaupunkikuvaan 
ja rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia. Yleiskaavatyön yhteydessä on tärkeää 
arvottaa kaupunkikuvan ja kulttuuriympäristön kan-
nalta herkkiä alueita ja arvioida muutosten näihin 
kohdistamia vaikutuksia. 
 
Osana yleiskaavatyötä laaditaan Riihimäelle raken-
netun ympäristön ohjelma. Ohjelmatyö toteutetaan 
yhteistyössä useamman kaupungin hallintokunnan 
sekä asukkaiden kanssa. Vastaavaa rakennetun 
ympäristön ohjelmaa ei Riihimäellä ole aikaisemmin 
tehty. 
 
Ohjelmatyöhön sisältyy myös Riihimäen kulttuuriym-
päristöä koskevan valokuva- ja paikkatietokannan 
kokoaminen. 
 
Rakennetun ympäristön ohjelma esitetään tehtäväksi 
seuraavalla yleiskaavakaudella. 
 
Viheralueohjelma 
Kesäkuussa 2015 valmistunut Riihimäen viher-
alueohjelma 2015-2035 toimii samalla yleiskaavan 
viher- ja virkistysalueita koskevana osana. Kaupun-
ginvaltuusto on päättänyt, että viheralueohjelma hy-
väksytään lopullisesti vasta yleiskaavan hyväksymi-
sen yhteydessä. 
 
Punkanjoen valuma-alueen hulevesiselvitys 
Punkanojan ja Riihiviidanojan valuma-alueille on 
laadittu yleiskaavatasoinen Punkanjoen valuma-
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alueen hulevesiselvitys (Sito 21.3.2016). Alueelle on 
muodostunut useita kosteikkomaisia alueita, jotka 
muodostavat kevätvalunnan ja sadejaksojen aikana 
laajoja vesipintaisia alueita. Selvityksen pohjalta näh-
dään, että alueelle muodostuneilla kosteikoilla ei ole 
hulevesien valuma-aluemittakaavaisen hallinnan 
suhteen merkitystä.   
 
Sammaliston työpaikka-alueeksi merkityn alueen 
(TPres) käyttöönotto vaatii alueen täyttämistä. Ely-
keskuksen päätöksen 8.10.2015 mukaan maa-
ainesluvan käsittelyn edellytyksenä on ympäristövai-
kutusten arviointi.  
 
Ehdotusvaiheen selvitykset ja suunnitelmat 
Ekologiset yhteydet 
Ekologisen verkoston ja yleiskaavaluonnoksen 
maankäytön muutosalueiden välistä suhdetta koske-
va selvitys Riihimäen yleiskaavan ekologiset vaiku-
tukset (Sito 17.6.2016) on valmistunut. Tärkeä itä-
länsisuuntainen ekologinen vyöhyke sijoittuu Koulun-
tien ja Heiniläntien väliselle metsäiselle alueelle. Val-
tatien 3 ja maantien 130 eritasossa risteävä eläimille 
soveltuva kulkuyhteys tulisi sijoittaa tälle vyöhykkeel-
le. Toteuttajataho on lähtökohtaisesti Uudenmaan 
Ely-keskus /Liikennevirasto. 

 
Melua aiheuttavat toiminnot 
Yleiskaavatyössä on selvitetty mahdolliset aluevara-
ukset melua aiheuttaville liikuntalajeille (moottoriur-
heilu ja ampumaurheilu) Riihimäen kaupungin alueel-
la. Tässä vaiheessa kaupungin omistamilta alueilta ei 
ole selvinnyt moottoriurheiluun soveltuvia alueita. 
Maastossa tapahtuvaan moottoriurheiluun yksityisten 
omistamilla alueille voi hakea lupaa kaupungin ympä-
ristölautakunnalta. 
Riihimäellä lähes sata vuotta puolustusvoimien ja 
ampumaharrastajien käytössä olleen Räiskylän am-
pumaradan toiminta on päättynyt 2014, eikä kaupun-
gin alueella ole muita vastaavat harjoitteluolosuhteet 
tarjoavia ampumaratoja. Kaavoitusyksikössä on val-
misteltu Riihimäen ampumarataselvitys, 8.8.2016. 
Selvityksessä käytettiin apuna Metropolia ammatti-
korkeakoulun insinöörityötä Ampumaratatoiminnan 
sijoittamismahdollisuudet Riihimäellä (Mäkelä 
27.5.2016). Melutarkastelun ja ympäristölähtökohtien 
perusteella ampumarata on sijoitettu vt:n 3 ja mt:n 
130 väliselle alueelle, Riuttantien pohjoispuolelle 
kuntoradan lähtöpaikan tuntumaan. Radalla on mah-
dollista harjoitella melutasoltaan enintään .22 kaliipe-
risten aseiden käyttöä (pienoiskivääri ja -pistooli). 
Ampumarata sopii myös ampumahiihdon harjoitte-
luun. Ampumaradan toteuttaminen edellyttää ympä-
ristölupaa.  Ampumarata-alueen melualue (65 dBA) 
on esitetty liitteessä 7.  
 
 
 

6 TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA 
 
Yleiskaavatyön viimeisenä vaiheena on toteuttamis-
ohjelman laatiminen ja seurannan järjestäminen, 
jotka  siirtyvät seuraavalle yleiskaavakaudelle. Yleis-
kaavan toteuttamisohjelmassa kuvataan yleiskaa-
vaan liittyvien toimenpiteitä ja hankkeita, niihin liittyviä 
taloudellisia voimavaroja, aikataulutusta sekä vaiku-
tusten jatkuvan seurannan menetelmiä. Yleiskaavas-
ta on tarkoituksenmukaista laatia myöhemminkin 
määrävälein seuranta- ja ohjelmointiraportteja.  
 
Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muita toimen-
piteitä pitkällä aikavälillä. Valtuustokausittain jatkuvan 
yleiskaavatyön (2013-2017, 2017-2021, …) valmiste-
lu edellyttää ajantasaisen tietoa olosuhteista ja tavoit-
teista. 
 
Toteutusta ohjaavat suunnitelmat 
Riihimäen yleiskaava 2035 käsittää kaavakartassa 
esitettyjen asemakaavamuutosten lisäksi kehittämis-
merkintöjä ja suunnittelutavoitteita, joilla pyritään 
saamaan aikaan haluttu muutos.  
 
Kehittämistoimenpiteitä ei ole esitetty kaavakartalla 
Lopen, Janakkalan ja Hausjärven alueilla. Yhteenso-
vittamisen tarve tulisi osoittaa maakuntakaavassa. 
 
Osayleiskaavatasoisia maankäytön suunnitelmia on 
esitetty laadittavaksi seuravilla alueilla: 
- Riuttan alue 
- Etelä-Vahteriston-Pohjois-Monnin alue yhdessä 

Hausjärven kunnan kanssa 
- Hiivolan, Etelä-Kalmun sekä Launonen-Kormu 

osayleiskaavan alue yhdessä Lopen kunnan 
kanssa 

- Riihimäen portin ja Riihiviidantien välinen alue 
yhdessä Janakkalan kunnan kanssa 

 
Maankäytön kehittämis- tai yleissuunnitelmia on osoi-
tettu seuraavasti: 
- keskustan alue 
- Peltosaaren liikuntakeskuksen ja uusi keskusta-

toimintojen alue 
- Etelän Viertotien alue 
- Tavara-aukion ja Siltakadun välinen alue 
 
Yleiskaavatyön yhteydessä on nähty tarpeellisina 
mm. seuraavat tehtävät: 
- Varuskunta–Kokko–Taipaleen alueen yleissuun-

nitelma 
- ulkoilureittien yleissuunnitelma (viheralueohjel-

ma) 
- liikuntapaikkojen maankäytön yleissuunnitelma 

(viheralueohjelma) 
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- väylien kehitettävät liittymät maankäytön kehitty-
misen mukaan 

- yleiskaavan kehittäminen paikkatiedon rakenta-
misen välineenä. 

- väestöennusteen tarkistaminen valtuustokausit-
tain 

- asuntotuotanto-ohjelman laatiminen ja tarkista-
minen vuosittain 

 
Seuranta 
Riihimäen yleiskaava 2035 laaditaan oikeusvaikuttei-
sena, strategisena ja paikkatietopohjaisena yleiskaa-
vana. Jatkossa Riihimäellä on ehkä vain yksi yleis-
kaavaprosessi, joka kestää neljä vuotta eli yhden 
valtuustokauden. Se on haastava tavoite, sillä yleis-
kaavat vaativat runsaasti selvityksiä, yhteistyötä, 
neuvotteluja ja laajaa vuorovaikutusta. Lisäksi suun-
nittelualueena on koko Riihimäen kaupunki. 
 
Paikkatietopohjainen suunnittelu mahdollistaa kette-
rän tavan tehdä yleiskaavaa. Seuraavilla valtuusto-
kausilla nyt laadittua kaavaratkaisua tarkistetaan, 
päivitetään ja täydennetään. Sitä voidaan tehdä esi-
merkiksi osayleiskaavatasoisilla maankäytön suunni-
telmilla sekä yleis- ja kehittämissuunnitelmilla tai koko 
kaupungin kattavilla teemoilla, kuten ulkoilureitti-
suunnitelmalla.  
 
Riihimäen yleiskaavan tietopankkina toimii Trimble 
Locus –paikkatietojärjestelmä. Yleiskaavatyötä tehtä-
essä tuotetaan paljon paikkatietoa. Työn kuluessa 
tarkistetaan nykyisten paikkatietoaineistojen ja rekis-
terien ajantasaisuutta sekä tallennettujen tietojen 
käyttökelpoisuutta. Yleiskaava rakentaa tietopohjaa 
asemakaavoituksen ja muun yksityiskohtaisemman 
suunnittelun tueksi. 
 
Ensimmäisen yleiskaavakauden 2013–2017 aikana 
tunnistettiin tarve paikkatiedon kokonaisvaltaiseen 
hallintaan ja on ryhdytty parantamaan tiedon kerää-
mis- ja tallentamistapoja. Seuraavalla yleiskaavakau-
della 2017-2021 tavoitteena on kehittää yleiskaavaa 
yhteisöllisenä tiedon rakentamisen välineenä. 
 
Viheralueohjelman seurannan ja tarkistamisen avulla 
voidaan nähdä yleiskaavassa määritetyn viherraken-
teen kehittämistarpeet. Yleiskaavan viherrakenteen 
tavoitteet ohjaavat vastaavasti viheralueohjelman 
toimenpideohjelmien laadintaa. 
 
Rakennetun ympäristön ohjelmassa toimenpiteitä 
voidaan sijoittaa ”hankekoreihin” samaan tapaan kuin 
viheralueohjelmassa. Tavoitteiden toteutumista tar-
kastellaan valtuustokausittain ja ohjelman päivittämi-
nen kytketään yleiskaavaprosessiin.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7. Paikkatietopohjainen yleiskaavaprosessi. 
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Lähde: Riihimäen kaupungin alueelliset väestöprojektiot 2014–2035  
(Kaupunkitutkimus TA Oy, Seppo Laakso ja Päivi Kilpeläinen) 

 
 
Kuvio. Riihimäen väestö v. 1987–2013 ja projektiovaihtoehdot 2035 

 
 
 
Kuvio. Lapset ja nuoret (0–19-v.) ikäryhmittäin Riihimäen väestöprojektiossa (0,7 % kasvu) 
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Lähde: Riihimäen kaupungin alueelliset väestöprojektiot 2014–2035  
(Kaupunkitutkimus TA Oy, Seppo Laakso ja Päivi Kilpeläinen) 

 
 
Kuvio. Työikäiset (20–64-v.) ikäryhmittäin Riihimäen väestöprojektioissa (0,7 % kasvu) 

 
 
Kuvio. Eläkeikäiset (yli 65-v.) ikäryhmittäin Riihimäen väestöprojektioissa (0,7 % kasvu) 
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Lähde: Riihimäen kaupunkiseudun liikenteen ja maankäytön kehittämisselvitys, vaihe I (Trafix Oy 2015) 

 
Kuva. Liikennemallilla lasketut nykytilanteen vuorokausiliikenteet Riihimäen keskustassa 
 

 
Kuva. Liikennemallilla lasketut ennustetilanteen 2035 vuorokausiliikenteet Riihimäen keskustassa 
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ASUINALUEIDEN NYKYTILAN KUVAUKSET JA SUUNNITTELUOHJEET 
 

 
Asuinalue 
Alue on asemakaavoitettu.  
 

Nykytilan kuvaus:  
Alueiden asemakaavat on laadittu useiden vuosikymmenten kuluessa 1920-luvulta alkaen.  
 
Suunnitteluohje: 
Alueiden täydennysrakennusmahdollisuudet tulee selvittää rakennetun ympäristön ohjelman 
laatimisen yhteydessä.  
 
 
Uusi asuinalue 
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi pääasiassa asumista varten.  
 
 
1 Varuskunta 
 
Alueen nykytilan kuvaus: 
Alue rajautuu valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön Riihimäen 
kasarmialue (RKY 2009, Museovirasto). Nykyiset lähipalvelut sijaitsevat vajaan 1 km päässä. 
Riihimäen varuskunnan alueilla järjestetään harjoituksia, joissa ammutaan rynnäkkökiväärin 
paukkupatruunoita. Alue sijaitsee osittain rautatieliikenteen melu- ja tärinäalueella. Alueen 
maasto on lounaaseen, pohjoiseen ja koilliseen suhteellisen jyrkästi viettävää rinnettä.  
 
Suunnitteluohje: 
Alueelle laaditaan asemakaava vuoteen 2035 mennessä ja palvelukysyntä kasvaa. 
Uudisrakentaminen pitää sopeuttaa ympäristöönsä arkkitehtuurin ja maisemasuunnittelun 
avulla. Alueen länsiosassa rakennusten massoittelulla ja sijoittamisella pitää estää 
rautatieliikenteestä aiheutuvan melun ja tärinän leviäminen. Tarkemman suunnittelun 
yhteydessä on huomioitava alueen rajautuminen arvokkaaseen rakennettuun 
kulttuuriympäristöön. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee selvittää Riihimäen varuskunta-
alueella pidettävistä harjoituksista aiheutuvan melun vaikutuksia. 
 
 
2 Varuskunta etelä 
 
Alueen nykytilan kuvaus: 
Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä Riihimäen 
kasarmialue (RKY 2009, Museovirasto). Nykyiset lähipalvelut sijaitsevat vajaan 1 km päässä. 
Riihimäen varuskunnan alueilla järjestetään harjoituksia, joissa ammutaan rynnäkkökiväärin 
paukkupatruunoita. 
 
Suunnitteluohje: 
Alueelle laaditaan asemakaava vuoteen 2035 mennessä ja palvelukysyntä kasvaa. 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön kohdistuvat muutokset tulee 
suunnitella paikan henkeä kunnioittaen. Uudisrakentaminen pitää sopeuttaa ympäristöönsä 
arkkitehtuurin ja maisemasuunnittelun avulla siten, että alueesta muodostuu ainutlaatuinen ja 

Ax 
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laadukas kokonaisuus. Alueella varataan tilaa lähipalveluita varten. Historiallisten rakennusten 
soveltumista asumiseen ja lähipalveluiden sijoittamista varten tulee tutkia tarkemman 
suunnittelun yhteydessä. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee selvittää Riihimäen varuskunta-
alueella pidettävistä harjoituksista aiheutuvan melun vaikutuksia. 
 
 
3 Varuskunta pohjoinen 
 
Alueen nykytilan kuvaus: 
Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä Riihimäen 
kasarmialue (RKY 2009, Museovirasto). Nykyiset lähipalvelut sijaitsevat vajaan 1 km päässä. 
Riihimäen varuskunnan alueilla järjestetään harjoituksia, joissa ammutaan rynnäkkökiväärin 
paukkupatruunoita. Alueella sijaitsee osa luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaasta 
luontokohteesta (Sairaalan lehto, LUMOS 2013). 
 
Suunnitteluohje: 
Alueelle laaditaan asemakaava vuoteen 2035 mennessä ja palvelukysyntä kasvaa. 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön kohdistuvat muutokset tulee 
suunnitella paikan henkeä kunnioittaen. Historiallisten rakennusten soveltumista asumiseen ja 
lähipalveluiden sijoittamista varten tulee tutkia tarkemman suunnittelun yhteydessä. 
Uudisrakentaminen pitää sopeuttaa ympäristöönsä arkkitehtuurin ja maisemasuunnittelun 
avulla siten, että alueesta muodostuu ainutlaatuinen ja laadukas kokonaisuus. 
Suunniteltaessa asemakaavaa tai muita toimenpiteitä tulee selvittää luontokohteen rajaus ja 
arvot sekä ratkaista kohteen suojelun toteuttamistarve – ja tavat siten, että luontoarvojen 
säilyminen turvataan. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee selvittää Riihimäen varuskunta-
alueella pidettävistä harjoituksista aiheutuvan melun vaikutuksia. 
 
 
4 Ampumarata 
 
Alueen nykytilan kuvaus: 
Alueen eteläosassa on aiemmin toiminut Räiskylän ampumarata. Lännessä alue rajautuu 
valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön Riihimäen kasarmialue 
(RKY 2009, Museovirasto). Nykyiset lähipalvelut sijaitsevat vajaan 1 km päässä. Riihimäen 
varuskunnan alueilla järjestetään harjoituksia, joissa ammutaan rynnäkkökiväärin 
paukkupatruunoita. Pilaantuneet maamassat entisen ampumarata-alueen osalta on 
puhdistettu ja maisemoitu ampumaratatoiminnan loppumisen myötä. Pohjoisosa alueesta on 
yhtenäistä metsäaluetta, joka on maastonmuodoiltaan kumpuilevaa, osittain jyrkkärinteistä 
vaihtelevaa talousmetsää. Se kuuluu linnustollisesti tärkeään alueeseen. Alueen 
pohjoisosassa sijaitsee kuntopolkuja, jotka yhdistyvät laajempaan reitistöön.  
 
Suunnitteluohje: 
Alueelle laaditaan asemakaava vuoteen 2035 mennessä ja palvelukysyntä kasvaa. 
Tarkemman suunnittelun yhteydessä on huomioitava alueen rajautuminen arvokkaaseen 
rakennettuun kulttuuriympäristöön. Uudisrakentaminen pitää sopeuttaa ympäristöönsä 
arkkitehtuurin ja maisemasuunnittelun avulla. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee 
ottaa huomioon paikan merkitys linnustolle. Lisäksi tulee huomioida ulkoilureittien toimivuus ja 
saavutettavuus myös alueen ulkopuolelta. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee selvittää 
Riihimäen varuskunta-alueella pidettävistä harjoituksista aiheutuvan melun vaikutuksia. 
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5 Huhtimonmäki 
 
Alueen nykytilan kuvaus: 
Alue on rakentamaton. Alueelle on tekeillä asemakaava ja asemakaavan muutos, jossa sinne 
osoitetaan pientaloasumista. Alueella on voimassa vuonna 1955 ja 2006 vahvistetut 
asemakaavat. Niissä alueelle on osoitettu puistoaluetta, yhdyskuntateknistä huoltoa 
palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET), suojaviheraluetta (EV) sekä katualuetta. 
Nykyiset lähipalvelut sijaitsevat reilun 1 km päässä. Alue on metsäistä ja maastonmuodoiltaan 
hyvin vaihtelevaa. Riihimäen varuskunnan alueilla järjestetään harjoituksia, joissa ammutaan 
rynnäkkökiväärin paukkupatruunoita. 
 
Suunnitteluohje: 
Alueelle laaditaan asemakaava vuoteen 2035 mennessä ja palvelukysyntä kasvaa. Alueen 
suunnittelussa huomioidaan liito-oravareviirien välisten kulkureittien riittävyys. Alueella 
noudatetaan Huhtimonmäen asemakaavan merkintöjen ja määräyksien ohella alueelle 
laadittua rakennustapaohjetta. Riihimäen varuskunnan alueilla järjestetään harjoituksia, joissa 
ammutaan rynnäkkökiväärin paukkupatruunoita. 
 
 
6 Kokko pohjoinen 
 
Alueen nykytilan kuvaus: 
Alueen itäosassa sijaitsevan Hiihtomajantien varrella on pääosin 50-luvulla rakennettua 
omakotitaloasutusta, jonka rakenteessa on täydennysrakennusmahdollisuuksia. Muilta osin 
alue on rakentamatonta, maastonmuodoiltaan hyvin vaihtelevaa sekametsää. Nykyiset 
lähipalvelut sijaitsevat noin 1,5–2 km päässä. Hiihtomajantien eteläosa ympäristöineen on 
lepakkojen ruokailualuetta (III-luokan lepakkoalue). Riihimäen varuskunnan alueilla 
järjestetään harjoituksia, joissa ammutaan rynnäkkökiväärin paukkupatruunoita. 
 
Suunnitteluohje: 
Alueelle laaditaan asemakaava vuoteen 2035 mennessä ja palvelukysyntä kasvaa. 
Hiihtomajantien varren täydennysrakentamismahdollisuuksia tutkitaan. Tarkemman 
suunnittelun yhteydessä pitää arvioida alueen rakentamisen vaikutus III-luokan 
lepakkoalueeseen. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee selvittää Riihimäen varuskunta-
alueella pidettävistä harjoituksista aiheutuvan melun vaikutuksia. 
 
 
 
7 Kokko etelä   
 
Alueen nykytilan kuvaus: 
Puolet alueesta on sotien jälkeen vuosikymmenten kuluessa tiivistynyttä omakotitaloasutusta, 
jonka rakenteessa on täydennysrakennusmahdollisuuksia. Hyppyritien länsipuolella sijaitseva 
mäki on metsäinen, mutta sen rinteessä on kaksi pienimuotoista maa-aineisten ottopaikkaa. 
Alueen itäosat ovat pääasiassa viljeltyjä peltoja. Alueen lounaisosassa on täytettyjä 
savenottolampia, jotka erottuvat ympäristöstään. Nykyiset lähipalvelut sijaitsevat vajaan1–
1,5 km päässä. Hiihtomajantien ympäristö on lepakkojen ruokailualuetta (III-luokan 
lepakkoalue). Riihimäen varuskunnan alueilla järjestetään harjoituksia, joissa ammutaan 
rynnäkkökiväärin paukkupatruunoita. 
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Suunnitteluohje: 
Alueelle laaditaan asemakaava vuoteen 2035 mennessä ja palvelukysyntä kasvaa. 
Täydennysrakentamismahdollisuuksia tulee tutkia. Mahdollisen peltoalueelle osoitettavan 
uudisrakentamisen osalta, on tarpeen korostaa pihasuunnittelun merkitystä. Alueen 
suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon ympäristön merkitys lepakoille 
Hiihtomajantien läheisyydessä. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee selvittää Riihimäen 
varuskunta-alueella pidettävistä harjoituksista aiheutuvan melun vaikutuksia. 
 
 
8 Taipale 
 
Alueen nykytilan kuvaus: 
Alue on pääasiassa rakentamatonta, metsäistä pohjoiseen, itään ja kaakkoon viettävää 
rinnettä sekä kumpuilevaa lakialuetta. Puusto on havupuuvaltaista. Alueen eteläosassa 
Karhintien varressa on kolme omakotitaloa. Nykyiset lähipalvelut sijaitsevat vajaan 1 km 
päässä.  
 
Suunnitteluohje: 
Alueelle laaditaan asemakaava vuoteen 2035 mennessä ja palvelukysyntä kasvaa. 
 
 
9 Metsäpirtintie 
 
Alueen nykytilan kuvaus: 
Metsäpirtintien varrella on seitsemän pientaloa. Alue on pinta-alaltaan noin 8,6 ha, josta osa 
on peltoa. Sen etelä- ja länsipuolella on olemassa olevaa omakotitaloasutusta. Nykyiset 
lähipalvelut sijaitsevat noin 2 km päässä. Alue on maastonmuodoiltaan suhteellisen tasaista.  
 
Suunnitteluohje: 
Alueelle laaditaan asemakaava vuoteen 2035 mennessä ja rakentaminen kasvattaa 
palvelukysyntää. Täydennysrakentamismahdollisuuksia tulee tutkia. Peltoalueelle osoitettavan 
uudisrakentamisen osalta on tarpeen korostaa pihasuunnittelun merkitystä. 

 
 
 
10 Lehtiniitty 
 
Alueen nykytilan kuvaus: 
Alue on rakentamaton. Suurimmalla osalla alueesta on voimassa asemakaava vuodelta 1962, 
jossa on osoitettu korttelialue vedenottamoa varten (Y-tontti) ja lähivirkistysaluetta. Alue 
rajautuu idässä ja etelässä olemassa olevaan omakotitaloalueeseen. Nykyiset lähipalvelut 
sijaitsevat vajaan 2 km päässä.  Alue on osin täyttömaata ja maastonmuodoiltaan tasaista. Se 
rajautuu pohjoisessa luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaaseen luontokohteeseen 
(Sammaliston metsikkö, LUMOS 2004).  

 
Suunnitteluohje: 
Alueelle laaditaan asemakaava vuoteen 2035 mennessä ja rakentaminen kasvattaa 
palvelukysyntää. Tarkemman suunnittelun yhteydessä on huomioitava alueen liittyminen 
olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Alueella on täyttömaata, joten maaperä on 
tutkittava tarkemman suunnittelun yhteydessä. Suunniteltaessa asemakaavaa tai muita 
toimenpiteitä tulee selvittää luontokohteen rajaus ja arvot sekä ratkaista kohteen suojelun 
toteuttamistarve – ja tavat siten, että luontoarvojen säilyminen turvataan.  
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11 Sähkölinja 
 
Alueen nykytilan kuvaus: 
Alue on rakentamaton. Alueen halki johti aiemmin itä-länsisuuntainen sähkölinja 
(Rautarouva). Se rajautuu pohjoisessa olemassa olevaan pientaloasutukseen ja etelässä 
Oravankatuun. Nykyiset lähipalvelut sijaitsevat noin 1,5 km päässä. Alue on 
maastonmuodoiltaan tasaista. 
 
Suunnitteluohje: 
Alueelle laaditaan asemakaava vuoteen 2035 mennessä ja rakentaminen kasvattaa 
palvelukysyntää. Tarkemman suunnittelun yhteydessä on huomioitava alueen liittyminen 
olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. 
 
 
12 Suojala 
 
Alueen nykytilan kuvaus: 
Alue on rakentamatonta, tasaista peltoa. Se rajautuu pohjoisessa Oravankatuun ja lännessä 
Uramonkatuun. Alueen itäpuolella on etelä-pohjoissuuntainen lähivirkistysaluetta sekä kevyen 
liikenteen väylä. Alueen eteläpuolella on omakotitaloasustusta. Nykyiset lähipalvelut 
sijaitsevat reilun 0,5–1 km päässä. Alue on maastonmuodoiltaan tasaista. 
 
Suunnitteluohje: 
Alueelle laaditaan asemakaava vuoteen 2035 mennessä ja rakentaminen kasvattaa 
palvelukysyntää. Tarkemman suunnittelun yhteydessä on huomioitava alueen liittyminen 
olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. 
 
 
13 Juurevantie 
 
Alueen nykytilan kuvaus: 
Alueeseen kuuluu Juurevankadun ja Risteyskadun katualuetta sekä Risteyskadun jatkeena 
etelään johtava kevyen liikenteen väylä. Muilta osin se on rakentamatonta ajantasakaavan 
mukaista lähivirkistysaluetta. Alue on maastonmuodoiltaan tasaista ja osittain avointa. 
Risteyskadun länsireunan tuntumassa on maakaasulinja. Nykyiset lähipalvelut sijaitsevat noin 
1–1,5 km päässä. Alue on maastonmuodoiltaan tasaista. Juurevantien eteläpuoli on osa 
laajempaa lepakkojen ruokailualuetta (III-luokan lepakkoalue). Alueen keskivaiheilla on 
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas luontokohde (Metsäkuvio 79, LUMOS 2004). 
 
Suunnitteluohje: 
Alueelle laaditaan asemakaava vuoteen 2035 mennessä ja rakentaminen kasvattaa 
palvelukysyntää. Asemakaavan laadinnan yhteydessä läpiajomahdollisuus Oravankadulta 
Risteyskadun, Juurevantien, Laakatien ja Nurmelantien kautta Uramonkadulle poistetaan. 
Tarkemman suunnittelun yhteydessä pitää arvioida alueen rakentamisen vaikutus III-luokan 
lepakkoalueeseen. Suunniteltaessa asemakaavaa tai muita toimenpiteitä tulee selvittää 
luontokohteen rajaus ja arvot sekä ratkaista kohteen suojelun toteuttamistarve – ja tavat siten, 
että luontoarvojen säilyminen turvataan. 
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14 Laukkasenkuja 
 
Alueen nykytilan kuvaus: 
Alue rajautuu sekä idässä että lännessä omakotitaloalueisiin. Pohjoispuolella on kt 54. 
Laukkasenkujan varrella on kolme omakotitaloa pihapiireineen. Alueen länsireunalla on 
kuusivaltainen, länteen viettävä rinne. Muilta osin maasto on suhteellisen tasaista. 
Laukkasenkujan eteläpuolella on pieni peltoaukea. Nykyiset lähipalvelut sijaitsevat noin 
vajaan 1 km päässä 
 
Suunnitteluohje: 
Alueelle laaditaan asemakaava vuoteen 2035 mennessä ja rakentaminen kasvattaa 
palvelukysyntää. Tarkemman suunnittelun yhteydessä on huomioitava alueen liittyminen 
olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön.  
 
 
15 Uramo 
 
Alueen nykytilan kuvaus: 
Alueella on yksi omakotitalo. Alue on suurimmaksi osaksi kuusivaltaista etelään viettävää 
rinnettä. Aivan alueen eteläosassa on entistä peltoa, jolla kasvaa lehtipuita ja pensaikkoa. 
Entinen peltoalue on osa laajempaa lepakkojen ruokailualuetta (III-luokan lepakkoalue). 
Nykyiset lähipalvelut sijaitsevat noin vajaan 0,5–1 km päässä. 
 
Suunnitteluohje: 
Alueelle laaditaan asemakaava vuoteen 2035 mennessä ja rakentaminen kasvattaa 
palvelukysyntää. Tarkemman suunnittelun yhteydessä on huomioitava alueen liittyminen 
olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Tarkemman suunnittelun yhteydessä pitää 
arvioida alueen rakentamisen vaikutus III-luokan lepakkoalueeseen. Suunniteltaessa 
asemakaavaa tai muita toimenpiteitä tulee selvittää luontokohteen rajaus ja arvot sekä 
ratkaista kohteen suojelun toteuttamistarve – ja tavat siten, että luontoarvojen säilyminen 
turvataan. 
 
 
16 Herajoki 
 
Alueen nykytilan kuvaus: 
Alue kuuluu Herajoen kylän historialliseen rakenteeseen. Alueella on olemassa olevaa 
asutusta laajoine pihapiireineen, Herajoen koulu (alakoulu), Uusi Herajoentie ja peltoaluetta. 
Alueella on useita maankäytön suunnittelussa huomioitavia tekijöitä, kuten pirstaleinen 
maanomistus, sijainti pohjavesi- ja liikennemelualueella sekä olemassa oleva ja suunniteltu 
maakaasuputkisto. Nykyiset lähipalvelut sijaitsevat alueella ja noin 1,0 km päässä. 
 
Suunnitteluohje: 
Alueelle laaditaan asemakaava vuoteen 2035 mennessä ja rakentaminen kasvattaa 
palvelukysyntää. Asemakaavan laadinnan yhteydessä tulee määritellä Herajoen koulun 
tilantarve sekä varautua koulun laajentumiseen. Suunnittelussa pitää ratkaista uusi katuyhteys 
välille maantie 130 – Uusi Herajoentie. Tarkemmassa suunnittelussa on huomioitava alueen 
sijainti pohjavesialueella, liikenteen aiheuttama melu sekä alueen liittyminen olemassa 
olevaan arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
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17 Kalmu 
 
Alueen nykytilan kuvaus: 
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kalmun osayleiskaava (KV 16.1.2012 § 4). 
 
Suunnitteluohje: 
Alueelle laaditaan asemakaava vuoteen 2035 mennessä ja palvelukysyntä kasvaa. Kalmun 
osayleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. 
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KOHDELUETTELOT 
 
 

 

Luonnonsuojelualueet 
Nro Nimi 
1 Vahteristo 
2 Korttionmäen lehmusalueet 
3 Epranoja 
4 Pojansillan lehmusalue 
5 Kolisevanmaa 
6 Hirvijärven Lintunokan lehmusalue 
7 Hirvijärven Suntinniemen jalopuumetsikkö 
8 Hirvijärven Keinusaaren lehmusalue 
9 Kannistonmetsän luonnonsuojelualue 
10 MiikaRock 
11 Vatsia 
12 Hatlamminsuo ja Hatlamminmäki 
13 Pojansilta 
  

  Uudet luonnonsuojelualueet 
Nro Nimi 
14 Arolampi 
15 Suolijärven pohjoisrannan 

rauhoittamattomat osat  
16 Paalijoen kanjoni 

    
Arvokkaat geologinen muodostumat 
Nro Nimi 
17 Usminkallio-Paalijoen kalliot 
18 Mikkolankallio 
19 Kavonkallio 
20 Mustikkamäki 
21 Hiirenkallio 
22 Siivosenharju 
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KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMINEN                  
 
KOHDELUETTELOT 
 
 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut 
kulttuuriympäristöt (Lähde:Museovirasto 2009) 
RKY1 Riihimäen asema ja rautatienpuisto 
RKY2 Riihimäen keskusliikekatu 
RKY3 Riihimäen Lasin tehdasalue 
RKY4 Riihimäen kasarmialue 
RKY5 Riihimäen vankila 
RKY6 Riihimäen urheilupuisto 
 

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut 
kulttuuriympäristöt 
(Lähde Rakennettu Häme 2003, Hämeen liitto) 
numerointi viittaa selvitykseen 

1 Rautatienpuisto ja Maantienvarsi 

2 
Riihimäen rautatieasema, VR:n 
veturitallit, konepaja, Turun kasarmi 

3 Riihimäen kirkko 

4 
Hämeenkadun, Kauppakadun ja 
Keskuskadun liikerakennukset 

5 Paloheimonkadun katunäkymä 
6 Allinna, Koulukatu 14 

7 
Vesilinna ja urheilupuisto, 
Salpausseläntie 11 

8 Kansalaisopisto, Puistikko 5 
9 Koivistonmäki, III kaupunginosa 

10 Hirsimäen eteläosan pientaloalue 
11 Työväentalomuseo, Peltosaari 
12 Asevelitalot, Aseveljentie 9-25 
13  Petsamon ja Juppalan pientaloalueet 
14 Sako Oy:n teollisuusalue 
15 Riihimäen Lasin alue ja Hyttikortteli 
16 Suomen lasimuseo 
17 Kappelikirkko, hautausmaa 
18 Riihimäen keskusvankila 
19 Riihimäen varuskunta-alue 

20 
Riihiviidan kartano ja kulttuurimaisema, 
Ryttylä 

21 Herajoen kylä ja kulttuurimaisema 
22 Herajoen työväentalon ympäristö 
23 Hiivolan kulttuurimaisema 

24 
Isolan kartano ja kulttuurimaisema, 
Arolampi 

25 Arolammin kylä 
26 Rauhasaari, Arolampi 
27 Pitkäsenkulma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muinaismuistokohteet 
Lähde: Museoviraston paikkatietoaineisto 11/2016 

Nro Nimi
Muinaisjäännös-
tunnus

001 Suolijärvi Kypärlahti 694500001
002 Pirttilä 1 694010002
003 Pirttilä 2 694010003
004 Hautapelto N 694010004
005 Kynnys 1 694010005
006 Kynnys 2 694010006
007 Sinivuokkoniemi A-E 694010007
008 Silmäkeneva E A - E 694010008
009 Silmäkenevan saari 1 A-C 694010009
010 Silmäkenevan saari 2 A - C 694010010
011 Silmäkenevan saari 3 A-C 694010011
012 Silmäkenevan saari 4 A - C 694010012
013 Silmäkenevan saari 5 A-B 694010013
014 Parma S 694010014
016 Kavonkallio 694010016
017 Szolnokinpuisto 694010017
018 Perttula 694010018
019 Jusula 694010019
020 Pietilä 1 694010020
303 Herajoki Parmala 1000011303
305 Herajoki Mäkelä 1000011305
321 Lähdekorpi 1000003321
498 Toivola 1000000498
554 Vahteristo 1000011554
000555 Jusula S 1000000555
623 Sammalisto 1000014623
750 Hiirenkallio 1000008750
751 Epranoja 1000008751
769 Takala 1000026769
773 Lastenkoti 1000026773
789 Retkiojantie-Kynttilätie 1000019789
010001 Penninmäki 694010001
011555 Uusi-Keipilä 1 1000011555  

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 
Lähde: Kanta-Hämeen maisemainventointi 
2016, ehdotus (Hämeen liitto) 
Kormun-Vantaanjoen kulttuurimaisemat 
 
Silmäkenevan muinaisjärvi 
Lähde: Riihimäen maisemaselvitys. Riihimäen 
kaupunki, Tekninen keskus, Kaavoitusyksikkö. 
31.1.2013. 

Erityislainsäädännön nojalla suojeltujen rakennusten ja kiinteiden muinaismuistojen osalta on tarkistettava 
ajantasainen tilanne. 




