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RAVIRATA-JUUREVANTIE 
Asemakaavamuutoksen esittely- ja keskustelutilaisuus 
23.11.2021 klo 17.30-n.18.30 
yhteisötalo Riksula, Eteläinen Asemakatu 2 

1. Asemakaavamuutoksen esittely
Kaavasuunnittelija Otto Mäkelä avasi tilaisuuden klo 17.30. Tilaisuudessa paikalla 
olivat myös kaavoitusarkkitehti Jari Jokivuo sekä Riihimäen Raviseura Ry:n puheen-
johtaja Ilmari Halinen. Tilaisuudessa oli noin 10 osallista.
Otto esitteli ravirata-Juurevantien asemakaavahankkeen (kaavoitusprosessi, päätök-
set, aikataulu, lähtökohdat ja tavoitteet, kaavaluonnoskartta määräyksineen).  Esiteltiin 
osallisten vaikutusmahdollisuudet hankkeen eri vaiheissa, mielipiteiden, muistutusten 
ja valitusten esittämismahdollisuutta. Keskustelun pohjaksi laadittu esitys on tämän 
muistion liitteenä.

2. Keskustelu
Ilmari Halinen kertoi, että heillä on tarve turvata alueen toiminta pitkälle tulevaisuu-
teen. Aluetta käytetään paljon muuhunkin kuin ravitoimintaan. Jalkapalloharrastajien 
toiminta ratsastuskilpailujen ja koiranäyttelyiden ohella ovat jo raviurheilua 
merkittävämpää ja eri-ikäisten kaupunkilaisten hyvinvointia tukevaa toimintaa 
alueella.

Alueen koilliskulmasta keskusteltiin. Omakotitonttia ei tulla toteuttamaan ja asema-
kaavaluonnoksessa se onkin käyttötarkoitukseltaan muutettu osaksi ravirata-aluetta. 
Ilmari Halinen kertoi, rakennettu portti tulee jatkossakin olemaan suljettu. Oravankatu 
ei kuulu asemakaavamuutosalueeseen, eikä siihen tässä yhteydessä tule muutoksia. 
Katualuetta on selkeytetty koillisessa sekä Oravankadun – Juurevantien liittymässä.

Selkeyttämiseen sisältyy Oravankadun eteläpuolisen Risteyskadun osan nimeäminen 
Juurevantieksi.

Todettiin, että paine Juurevantien katkaisulle läpiajoliikenteen takia saattaa olla tar-
peeton kun Oravankadun jatke Uramontielle toteutettiin. Joka tapauksessa lähiaikona 
tullaan toteuttamaan liikennelaskenta Juurevantiellä, jolloin läpiajoliikenteen määrä 
selviää. Laskennan ja mahdollisen palautteen perusteella tehdään ratkaisu asiassa.
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Paikalla olleet olivat tyytyväisiä siihen, että uusia omakotitontteja ei tule Juurevantien 
varrelle esitettyä kuutta enempää ja että alueen puusto säilyy pääosin. 

3. Tilaisuuden päättäminen
Lopuksi muistutettiin, että osallisilla on mahdollisuus jättää asemakaavahankkeesta
mielipide luonnoksen nähtävilläolon aikana viimeistään 14.12.2021.

Tilaisuus päättyi noin klo 18.30.

Muistion laati Jari Jokivuo 25.11.2021. 

Liitteenä: Keskustelun pohjaksi laadittu esitys 
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Päätökset
• Kaupunginhallitus on päättänyt kaavamuutokseen 

ryhtymisestä 29.4.2019 § 156
• Riihimäen kaupunki ja Riihimäen Raviseura ry ovat sopineet 

asemakaavan muuttamisesta alueen itäosaa koskien
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 20.6.2021 

(tark.15.11.2021)
• Vuoden 2021 kaavoituskatsauksessa kohde A2
• Kaavamuutos laaditaan kaupungin omana työnä



Kaavoitusprosessi
Alla on kuvattu kaavamuutoksen tavoitteellinen etenemisaikataulu, 
osallisten vaikuttamismahdollisuudet ja kaavamuutoksen arvioidut 
käsittelypäivämäärät päätöksentekoelimissä.

Mielipide Muistutus Muutoksenhaku

20.6.2021
15.11.2021 15.11.–14.12.

17.1.
24.1.–22.2.

14.3. 25.4.

KESÄKUUMAALIS-HUHTIKUUTAMMI-HELMIKUUMARRAS-JOULUKUUKESÄKUU



Lähtökohdat

• Kaava-alueen sijainti • Kaupungin maanomistus 
keltaisella



Lähtökohdat , yleiskaava
• Yleiskaavassa ravirata-alue on osoitettu pääosin 

urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU).
• Suunnittelualueen keskiosa on virkistysaluetta (V).
• Länsiosa on osoitettu uudeksi asuinalueeksi (A13).

• Merkintää koskevan suunnitteluohjeen mukaan alueelle 
laaditaan asemakaava vuoteen 2035 mennessä ja 
rakentaminen kasvattaa palvelukysyntää. Asemakaavan 
laadinnan yhteydessä läpiajomahdollisuus Oravankadulta 
Risteyskadun, Juurevantien, Laakatien ja Nurmelantien 
kautta Uramontielle 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. Ote Riihimäen yleiskaavasta 2035.

Lainvoimainen 29.5.2017.



Lähtökohdat , asemakaava
• Asemakaavassa suurin osa 

ravirata-alueesta on 
osoitettu ravi- ja moottori-
urheilualueeksi (URM).

• Suunnittelualueen länsi- ja 
keskiosat on osoitettu 
lähivirkistys- ja puistoalueiksi 
(VL, P).

• Luoteessa Risteyskadun ja 
Juurevantien katualueet.

Ote ajantasa-asemakaavasta.



Lähtökohdat , keskeisimmät  
selvi t ykset
• Luontoselvitys (2021)
• Lepakkoselvitys (2021)
• Punkanjoen valuma-alueen hulevesiselvitys (2016)



Tavoit teet
• Riihimäen raviseuran tavoitteena on parantaa 

toimintamahdollisuuksiaan alueella.
• Riihimäen kaupungin tavoitteena on tukea kaupungin strategian 

mukaista väestönkasvua mahdollistamalla alueelle pientalotontteja 
virkistysyhteydet huomioiden.

• Yleiskaavan 2035 tavoitteiden mukaisesti alueelle pyritään 
mahdollistamaan pientaloasumista ja tutkitaan läpiajomahdollisuuden 
poistamista Oravankadulta asuinalueen läpi Uramontielle.

• Luontoselvityksen ja lepakkoselvityksen perusteella on korostunut 
tavoite puuston säilyttämisestä suunnittelualueen länsiosassa sekä 
luontoarvojen huomioiminen kaavamääräyksillä.



Kaavaluonnoskart t a



Kaavaluonnosmääräykset



Kaavaluonnosmääräykset



Kaavaluonnosmääräykset
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Kaavaluonnos on nähtävillä 

15.11. - 14.12.2021.

Mielipide kaavaluonnoksesta tulee toimittaa 

nähtävilläoloaikana mieluiten kirjallisesti  

osoitteeseen:

Riihimäen kaupunki, kaavoitus

PL 125, 11101 Riihimäki

tai sähköpostitse

kirjaamo@riihimaki.fi

Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä: Virastokeskus Veturissa sekä www.riihimaki.fi/asu-
ja-rakenna/kaavoitus/asemakaavoitus/juppala-ravirata-juurevantie/
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