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1 Johdanto 

Tein tämän insinöörityön Riihimäen kaupungille. Kaavoitus kiinnostaa minua kovasti, ja 

tartuinkin ilomielin tilaisuuteen, kun Riihimäen kaupungilla oli tarjolla insinöörityö asema-

kaavoituksesta. Kaavoitusta ei ole vielä ehditty aloittaa, vaan asemakaava oli suunniteltu 

tehtäväksi vuosina 2015–2016. Työn ohjaajana toimi Riihimäen kaupungin kaavoitus-

päällikkö Raija Niemi.  

Suunnittelualueelle oli tarkoitus kaavoittaa noin 25 uutta omakotitalotonttia. Alueen ete-

läpuolella on olemassa olevia omakotitaloja, jotka jäävät ennalleen. Kaava-alueella on 

kaksi harvinaista kosteaa lehtometsäaluetta, jotka jätettiin rakentamisen ulkopuolelle. 

Alueella on myös koirien taitoharjoittelukenttä. Vanhentuneet kaavamerkinnät ja -mää-

räykset muutettiin ajanmukaisiksi. 

Insinöörityössä käsitellään asemakaavaa ja asemakaavan muutosta luonnosvaiheeseen 

asti. Työ sisältää kolme asemakaavaluonnosta määräyksineen. Luonnosten lisäksi 

työssä käsitellään myös Riihimäen kaupungin kaavoitusta ja kaavoitushistoriaa. Työssä 

kerrotaan myös MRL:n ja ympäristöministeriön määräyksiä sekä ohjeita asemakaavoi-

tuksessa, ja sitä kuinka ne tulee ottaa huomioon kaavoitusprosessissa. 
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2 Kaavoitusjärjestelmä Suomessa 

Kaavoituksella säädellään rakentamista ja alueiden käyttöä. Kaavoissa alueille osoite-

taan eri käyttötarkoitukset, joilla sitten ohjataan, mitä toimintoja alueille voidaan raken-

taa. Alueille tehdään myös erilaisia määräyksiä ja rajoituksia, joilla ohjataan rakentami-

sen määrää ja sijoittelua. Kaavoitus Suomessa jaetaan kolmeen eri kaavatasoon: maa-

kuntakaavaan, yleiskaavaan ja asemakaavaan. [1] 

Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa vahvasti kaavoitusta. Lain tavoitteena on järjestää 

alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäris-

tölle sekä edistetään kestävää kehitystä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti sekä 

kulttuurillisesti. Myös jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnit-

telun laatu ja vuorovaikutus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin tiedottaminen 

turvataan. [2]  

2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Suomessa kaavoituksen ohjaamiseksi on luotu yhteiset valtakunnalliset alueidenkäyttö-

tavoitteet. Tavoitteiden tehtävänä on tukea maankäyttö- ja rakennuslain alueidenkäytön 

suunnittelun tavoitteita, keskeisimpinä näistä ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. 

Tarkoituksena on myös turvata alueidenkäytön edellytykset valtakunnallisille hankkeille 

sekä edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa Suomessa. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jaetaan kuuteen tavoitekokonaisuuteen: 

 toimiva aluerakenne 

 eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

 kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

 toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

 Helsingin seudun erityiskysymykset 

 luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 
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Maakunta- ja kuntatason kaavoituksessa tavoitteet hoidetaan ottamalla huomioon kun-

kin alueen erityispiirteet ja huolehtimalla yhteensovittamisesta alueellisten ja paikallisten 

tavoitteiden kanssa. Maakuntakaavoitus on ensisijainen muoto valtakunnallisten aluei-

denkäyttötavoitteiden konkretisoinnissa. Valtion ympäristöhallinto seuraa tavoitteiden to-

teutumista kaavoituksen yhteydessä. Maakuntakaavat ja kuntien yhteiset yleiskaavat 

menevät ympäristöministeriön vahvistettavaksi, jolloin ministeriö arvioi valtakunnannal-

listen alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisen. ELY-keskukset valvovat taas, että 

kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa alueidenkäytössä otetaan tavoitteet huomi-

oon. [3; 4.]  

2.2 Maakuntakaava 

Maakuntakaava on yleispiirteisin kolmesta kaavatasosta. Maakuntakaava ohjaa kuntien 

kaavoitusta ja muuta alueiden käytön suunnittelua, ja siinä esitetään alueiden käytön ja 

yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan kehittämistä tarvitsevia alueita maa-

kunnan kannalta. Kaava esitetään kartalla, jossa näkyy myös kaavamerkinnät ja -mää-

räykset. Työhön liittyy myös selostus, jossa kerrotaan mm. kaavan tavoitteet ja vaikutuk-

set. Maakuntakaavan suunnittelusta vastaa maakuntaliitto, ja kaavan hyväksyy liiton liit-

tovaltuusto. Lainvoiman kaava saa, kun ympäristöministeriö hyväksyy sen. Kaavaa laa-

dittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota maakunnan tarkoituksenmukaiseen yhdys-

kuntarakenteeseen, ekologiseen kestävyyteen, kestäviin liikenteen ja tekniikan huollon 

järjestelyihin, vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön, maakunnan elinkeinoelä-

män toimintaedellytyksiin, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen 

sekä virkistysalueiden riittävyyteen. [5; 6.] 

2.3 Yleiskaava 

Yleiskaava on keskimmäinen kaavatasoista. Kuntien laatimien yleiskaavojen tarkoituk-

sena on sovittaa yhteen ja ohjata yksityiskohtaisempia asemakaavoja, ja yleiskaavan 

täytyy myös noudattaa maakuntakaavaa ja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. 

Yleiskaavalla ohjataan kaava-alueen käyttöä yleispiirteisesti määrittelemällä mm. asuin-

, virkistys- ja työpaikka- ja palvelualueiden sekä liikenneväylien sijainti. Yleiskaava esi-

tetään selostuksena ja kaavakartalla määräyksineen ja merkintöineen. Kaavan hyväksyy 

kunnan- tai kaupunginvaltuusto. [7] 
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Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai vain tiettyä osa-aluetta, jolloin se on osayleis-

kaava. Luonteeltaan yleiskaava voi olla hyvinkin yleispiirteinen ja maakuntakaavamai-

nen. Toisaalta se voidaan myös laatia tarkaksi ja suoraan rakentamista ohjaavaksi esim. 

ranta- ja kyläalueille. [7] 

2.4 Asemakaava 

Asemakaava on kaavajärjestelmämme yksityiskohtaisin kaava. Asemakaavan tarkoitus 

on ohjata rakentamista ja osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten. Laajuudel-

taan asemakaava voidaan luoda esim. kokonaiselle asuntoalueelle tai vain jopa yhdelle 

tontille. Asemakaavoitusta tehdään sekä rakennettujen alueiden tiivistämiseksi että uu-

sien alueiden luomiseksi. Asemakaavan tekemisestä vastaa kunta ja kaavan hyväksyy 

kunnan- tai kaupunginvaltuusto, mutta muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien kaavo-

jen osalta valtuuston päätösvaltaa voidaan siirtää kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. 

[8; 9.] 

Asemakaava esitetään kartalla, jossa osoitetaan kaava-alueen rajat, eri käyttötarkoitus-

ten rajat, rakentamisen määrä sekä rakennuksen korkeutta, sijoittamista ja rakentamis-

tapaa koskevat periaatteet. Asemakaavaa laadittaessa on otettava huomioon maakun-

takaava ja voimassa oleva yleiskaava. Kaavat ovat aina laadittava siten, että luodaan 

edellytykset turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle eikä rakennettua ympäristöä tule 

turmella eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja hävittää. [8; 9.] 
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3 Kaavoitus Riihimäen kaupungissa 

Riihimäki on noin 29 000 asukkaan kaupunki Etelä-Suomessa, noin 70 km Helsingistä 

pohjoiseen (kuva 1). Helsinki-Hämeenlinna- sekä Riihimäki-Pietari-ratojen valmistumi-

nen 1800-luvun puolivälin jälkeen vaikutti vahvasti kaupungin syntyyn. Vuonna 1922 pe-

rustettiin Riihimäen kauppala, josta vuonna 1960 tuli kaupunki. [11; 30.] 

Päätöksentekoa varten asukkaat valitsevat Riihimäelle kaupunginvaltuuston aina nel-

jäksi vuodeksi kerrallaan. Valtuusto vastaa mm. kunnan toiminnasta ja taloudesta. Sel-

västi suurimpina valtuustossa edustavat Kokoomus sekä SDP. Kristillisdemokraattien 

listoilla on myös kansanedustaja Päivi Räsänen. 

 

Kuva 1. Riihimäki sijaitsee Etelä-Suomessa. (Kuva Fonecta) 

3.1 Kaavoitusyksikkö 

Riihimäellä kaavoitusyksikkö on osa kaupungin tekniikan ja ympäristön toimialaa. Kaa-

voitusyksikössä työntekijöitä on yhteensä 8: kaksi kaavoitusavustajaa, kaavasuunnitte-

lija, suunnittelija, kaavoitusarkkitehti, kaavoitusinsinööri, yleiskaava-arkkitehti sekä kaa-

voituspäällikkö. Asemakaavojen piirtämisestä vastaa neljä ja yleiskaavahankkeista kaksi 

asiantuntijaa. Asemakaava-alueen ulkopuolisista alueista vastaa kaavoitusinsinööri. 



6 

  

Kaavoituspäällikkö vastaa kaavoitusyksikön johdosta ja maankäytön suunnittelun liitty-

vien asioiden esittelystä teknisessä lautakunnassa. [10] 

Kaavoitusyksikkö julkaisee joka vuosi tulevalle vuodelle MRL:n vaatiman kaavoituskat-

sauksen, jossa kerrotaan lyhyesti ajankohtaisista maankäytön suunnitteluhankkeista. 

Kun kaupunginhallitus hyväksyy kaavoitusohjelman, se tekee myös samalla päätöksen 

niistä ohjelman kohteista, joista päätöstä ei ole vielä tehty. Tarkoituksena kaavoituskat-

sauksella on tiedottaa kaupunkilaisille sen vuoden vireillä olevista kaavahankkeista sekä 

seuraaville vuosille suunnitelluista hankkeista. Uusi ja kaikki vanhemmat kaavoituskat-

saukset ovat nähtävissä kaupungin internetsivuilta. Katsaus on myös luettavissa kau-

punginkirjaston lehtilukusalissa sekä kaavoitusyksikön palvelupisteessä Yritystalolla, 

osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2. [10] 

Kaupunginhallitus valitsee aina toimikautensa alussa vapaaehtoisen nimistötoimikun-

nan. Nimistötoimikunta nimeää asemakaavojen kadut ja muut yleiset alueet. Toimikun-

nassa jäseninä ovat kaupungin kaavoituspäällikkö sekä kaupungingeodeetti. Lisäksi toi-

mikuntaan nimetään neljä luottamusmiesjäsentä. [10] 

Kaupungilla on aina useita asemakaavoja työn alla. Vuoden 2014 katsauksessa vireillä 

on 21 asemakaavahanketta ja 17 vuosille 2015–2016 suunniteltua hanketta. Vuonna 

2013 uusia asemakaavoja tai asemakaavamuutoksia saatiin valmiiksi 3 kappaletta. [10; 

12.] 

3.2 Historia 

3.2.1 Ensimmäinen asemakaava 

Vuonna 1915 riihimäkeläiset anoivat kuvernööriltä, että osasta Hausjärveä muodostet-

taisiin Riihimäen taajaväkinen yhdyskunta. Kuvernööri suhtautui anomukseen myöntei-

sesti ja asetti Hausjärven kunnan toimikunnan viemään asiaa eteenpäin. Asetettu toimi-

kunta ryhtyi toimeen, ja tilasi arkkitehti Harald Andersinilta ensimmäisen asemakaavan, 

joka valmistui tammikuussa 1916. Asemakaava julkaistiin Riihimäen Sanomissa, jotta 

kaikki pystyivät tutustumaan siihen. Harald Andersin valmistui arkkitehdiksi Suomen Po-

lyteknillisestä Opistosta vuonna 1907. Andersinin ensimmäiseen asemakaavaan voi tu-

tustua kaupungintalon tietotuvassa, osoitteessa Kalevankatu 1. (Kuva 2.) [13] 
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Kuva 2. Ote Harald Andersinin ensimmäisestä asemakaavasta vuodelta 1916 [13]. 

3.2.2 Toinen asemakaava 

Andersinin ensimmäisen kaavan todettiin kuitenkin olevan soveltumaton nopeasti muut-

tuviin olosuhteisiin. Kaupungin järjestyslautakunta tekikin sopimuksen professori Otto-

Iivari Meurmanin kanssa uutta kaavaa varten. Marraskuussa 1921 asemakaavaluonnos 

saatiin valmiiksi riihimäkeläisten tarkasteltavaksi. Monien muutosten takia asemakaavan 

valmistuminen venyi. Lopulta asemakaava vahvistettiin sisäasianministeriön toimesta 

huhtikuussa 1925. Meurman myöhemmin julkaisi myös alan ensimmäisen suomalaisen 

oppikirjan Asemakaavaoppi vuonna 1947. Meurmanin laatiman asemakaavan pienois-

malli on nähtävillä kaupunginmuseossa. Asemakaavan alkuperäisiä asiakirjoja säilyte-

tään myös Riihimäen kaupunginmuseossa. (Kuva 3.) [13] 
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Kuva 3. Ote Otto-Iivari Meurmanin asemakaavasta vuodelta 1925 [13].  

3.3 Maapoliittinen ohjelma 

Riihimäen kaupunki pyrkii kaupoissaan aina ensisijaisesti vapaaehtoisiin kauppoihin. Jos 

vapaaehtoiset kaupat eivät ole mahdollisia, on käytettävä lunastusta. Lunastuksessa 

maanomistaja saa täyden käyvän hinnan maastaan. Maan hankinnassa on otettava tar-

kasti huomioon ympäristönsuojelulliset näkökohdat, maaperän pilaantuneisuus sekä ra-

kennettavuus. Kaupunki hankki kaudella 2003–2009 raakamaata yksityisiltä omistajilta 

yhteensä 280 hehtaaria. Kaupungilla on omistuksessaan omakoti- ja rivitalotontteja lu-

kuun ottamatta kuitenkin melko hyvä kaavoitettu tonttireservi. Kaudella 2004–2009 kau-

punki käytti maan hankintaan rahaa yhteensä noin 6,7 miljoona euroa ja maan luovutuk-

sesta kaupunki sai rahaa noin 12,4 miljoonaa euroa. [28] 

Riihimäen väestönkasvu vuonna 2014 oli 0,19 % ja vuonna 2013 0,38 %. Kasvavassa 

kaupungissa kestävä maankäytön ohjaustarve korostuu. Riihimäki kasvaa koko ajan, jo-

ten uusille tonteille ja alueille on tarvetta. Vuosina 2013–2014 kokonaistarjonta Riihimä-

ellä oli noin 50 tonttia. Uusilla alueilla kaupunki myy tontteja yksityistalouksille, jotka eivät 

ole saaneet tonttia viimeisen 5 vuoden aikana. Yli 2 vuotta kaupungin tarjonnassa olevia 

tontteja kaupunki myy myös yrityksille. [12; 31; 32.] 
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3.4 Asemakaavaprosessi 

Kun päätös kaavan laatimisesta kaupunginhallitukselta tulee, ilmoitetaan sen vireilletu-

losta kuulutuksella. Vireilletulon jälkeen laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

(OAS). Siinä määritellään kaavan tavoitteet, osalliset, työn suunniteltu eteneminen ja 

tarvittavat selvitykset. OAS asetetaan nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. 

Nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja ilmoitustaululla. 

Osalliset voivat esittää kaavoitusyksikölle mielipiteitä ja täydennysehdotuksia osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelmasta. OAS:n ajantasainen versio on myös nähtävänä kaupun-

gin kotisivuilla. [12; 14.] 

Asemakaavan luonnos asetetaan kaikkien nähtäville kaupungin ilmoituslehdissä ja ilmoi-

tustauluilla. Riihimäellä asemakaavaluonnokset pidetään esillä normaalisti kahden viikon 

ajan mielipiteiden ilmaisua varten. Luonnoksesta voi esittää mielipiteensä kirjallisesti tai 

suullisesti. Lisäksi alueen naapuruston tai muutosalueen maanomistajille tiedotetaan 

asiasta kirjallisesti. Luonnosvaiheessa myös tyypillisesti järjestetään esittely- ja keskus-

telutilaisuus. [12; 14.] 

Luonnosvaiheen pohjalta laaditaan jo lähes valmis kaavaehdotus. Kaava on nähtävillä 

joko 14 tai 30 päivää kaavan merkittävyydestä riippuen. Nähtäville asettamisesta kuulu-

tetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja ilmoitustaululla. Lisäksi ulkopaikkakuntalaisille 

maanomistajille lähetetään kirjalliset ilmoitukset nähtäville asettamisesta. Osalliset ja 

kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Kaupunginhallitus 

pyytää ympäristölautakunnalta ja terveysvalvonnalta tarpeelliset lausunnat kaavasta eh-

dotusvaiheessa. [12] 

Seuraava vaihe kaavahankkeessa on sen hyväksyminen. Kaavakartat ja muut asiakirjat 

täydennetään palautteiden pohjalta. Jos kaavaehdotuksessa ei ole tarvetta muutoksille, 

se on valmiina hyväksyttäväksi. Riihimäellä kaupunginvaltuusto hyväksyy vaikutuksel-

taan merkittävät asemakaavat, kaupunginhallitus vaikutukseltaan vähäisemmät kaavat. 

Hyväksymispäätöksen jälkeen on 30 päivän valitusaika hallinto-oikeuteen. Asemakaava 

tulee lainvoimaiseksi, kun 30 päivän valitusoikeus on umpeutunut. Vahvistumisesta il-

moitetaan kuulutuksella. [12] 

Riihimäellä kaavoitustyö kuuluu tekniselle lautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle. 

Kaavasuunnitelmat käsitellään teknisessä lautakunnassa ennen kaupunginhallituksen 
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käsittelyä. Kaavat hyväksytään kaupunginvaltuustossa, mutta lain mukaan on myös 

mahdollista siirtää oikeus kaupunginhallitukselle. Kaavaprosessin kesto Riihimäellä on 

normaalisti noin 7–8 kuukautta. Asemakaavahanke etenee Riihimäellä kahdella eri ta-

valla (kuva 4). Valtaosa kaavoitushankkeista kuuluu vaikutukseltaan merkittäviin hank-

keisiin. Pienemmät muutokset (esim. korttelin sisäiset vähäiset muutokset) etenevät vai-

kutukseltaan vähäisten hankkeiden kaavion mukaan. [12] 

 

Kuva 4. Kaavoitusprosessin kaksi eri tapaa Riihimäellä [15].  

Viranomaisneuvottelu on tarpeen kaikissa maakuntakaavaa koskevissa suunnitelmissa. 

ELY-keskukseen on oltava yhteydessä yleis- tai asemakaavaa valmisteltaessa, jos ne 

koskevat valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita tai ovat muutoin 

valtion viranomaisten kannalta tärkeitä. Viranomaisneuvotteluun on kutsuttava ne viran-

omaiset, joita kaava saattaa koskea. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähe-

tetään ELY-keskukselle, jonka jälkeen sovitaan viranomaisneuvottelun tarpeellisuu-

desta. Neuvottelutarpeesta voidaan keskustella myös kehittämiskeskusteluissa. [26; 27.]  
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4 Lehtiniityn suunnittelualueen lähtötiedot 

4.1 Sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Riihimäen keskustasta (kuva 5) 

ja rautatieasemasta, Juppalan kaupunginosassa (kuva 6), Untolantien ja Lehtiniityntien 

ympäristössä. Valtatie 3 sijaitsee alueesta noin 3 kilometrin päässä. 

 

Kuva 5. Suunnittelualueen sijainti Riihimäellä [17]. 
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Kuva 6. Kaava-alue Juppalan kaupunginosassa [17]. 

4.2 Asutus ja ympäristö 

Suunnittelualueen rakennuskanta on hyvin vaihtelevaa. Alue on painottunut täysin oma-

kotitalorakentamiseen. Pääosin talot ovat 1970-luvun matalia yksikerroksisia omakotita-

loja, mutta mukaan mahtuu myös kaksikerroksisia sekä vanhempia ja uudempia omako-

titaloja. Tonttien koot vaihtelevat noin 600 neliöstä aina noin 2 000 neliöön saakka. Ta-

lojen verhoilussa on käytetty sekä puuta että tiiltä. (Kuva 7.) 

Alueen maisema on suunnittelualueella vaihteleva. Maisema koostuu olemassa olevasta 

asutuksesta suunnittelualueen eteläpuolella, metsäisistä alueista Untolantien länsipuo-

lella ja Lehtiniityntien jatkeen pohjoispuolella. Puusto alueella on melko nuorta seka-

puustoa. Suunnittelualueen keskellä on myös iso nurmikenttä, joka toimii koirien koulu-

tuskenttänä. Puiston ja alueen kiertää pieni hiekkapäällysteinen ajopolku. 
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Kuva 7. Alueen asuintalot ovat pääosin matalia 1970- ja 1980-luvun omakotitaloja.  
 (Kuva Riku Latvamäki) 

Juppalan lampi sijaitsee Untolantien länsipuolella. Lammesta irtautuu suunnittelualueelle 

suurehko oja. Oja viettää kuitenkin poispäin alueesta, joten ojan voi täyttää ja siirtää 

toiseen paikkaan. Noin 1,5 hehtaarin kokoinen lampi on ainoa pintavesikohde suunnitte-

lualueen lähistöllä. Juppalan lammesta vedet laskevat Punkajokeen. Lampi on ollut 

aiemmin virkistyskäytössä, mutta nykyisin lammella on vain lähinnä maisemallista arvoa 

mahdollisten pumppaamon ylivuotovesien valumisen takia. Lammen ympäristö on pää-

asiassa hakamaiseksi harvennettua koivikkoa. Alueella ei ole pohjavesialueita. Lähim-

mät pohjavesialueet ovat noin 3,5 kilometrin päässä. 

Tiedot alueen eläimistöstä ovat niukkoja. Alueella ei kuitenkaan ole liito-oraville soveli-

asta elinympäristöä. Linnustoselvitystä ei alueelle ole tehty, mutta kaikki alueella havaitut 

lajit ovat Suomessa hyvin yleisiä. Myös maalla liikkuvat eläimet ovat todennäköisesti ta-

vanomaista perusnisäkäslajistoa. Suunnittelualueen pohjoispuolella esiintyy Riihimäen 

lepakkoselvityksen mukaan pohjanlepakkoa, joka on tiukasti suojeltu myös luonnonsuo-

jelualueiden ulkopuolella. Lepakoiden esiintymisalueet rajautuvat kuitenkin Sammaliston 

metsikkö 1:n pohjoispuolelle (kuva 8), eivätkä haittaa kaavoittamista millään tavalla. 
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Lehtiniityn selvitysalue soveltuu pääosin hyvin rakentamiseen ja muuhun maankäyttöön. 

Alueella ei havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja. Metsissä kuitenkin löydettiin 

harvinaista luontotyyppiä, kosteaa runsasravinteista lehtoa. Luontoselvityksen mukaan 

maankäytön ulkopuolelle suositellaan jätettäväksi nämä arvokkaat luontokohteet ”Sam-

maliston metsikkö 1 ja 2” sekä ”Juppalan lammen reunametsä”. (Kuva 8.) [16] 

 

Kuva 8. Lehtiniitty, arvokkaat metsät osoitettu vihreällä [16]. 

4.3 Maaperä 

Kaupunki tilasi Ramboll Oy:ltä vuonna 2012 rakennettavuusselvityksen, jossa paino-

kairauksia tehtiin yhteensä 25 pisteessä ja siipikairauksia 4 pisteessä. Häiriintyneitä 

maanäytteitä otettiin kuudesta tutkimuspisteestä yhteensä 26 kappaletta. Näytteistä 

määritettiin vesipitoisuus, 11 näytteestä rakeisuus sekä maalaji silmämääräisesti. Alu-

eelle asennettiin myös 6 väliaikaista pohjavesiputkea. [18] 

Tutkimuksissa todettiin, että maa kestää pääosin hyvin rakentamista. Maan pinnassa on 

koko alueella kovasta savesta koostuva kuivakuorikerros, jonka paksuus vaihtelee alu-

een eri osissa 1,5 metristä aina 10 metriin asti. Koirien temppukentän alueella on noin 

puoli metriä paksu kerros hiekkaista täyttömaata. Muualla suunnittelualueella täyttö-

maata ei ole. Kovan kerroksen alla koko tutkimusalueella on pehmeämpi savikerros. 
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Alueelle 1 (kuva 9) voidaan rakentaa 1–2-kerroksisia asuinrakennuksia maanvaraisten 

anturaperustusten varaan. Alue 2 soveltuu yksikerroksisten asuintalojen rakentamiseen 

maanvaraisten anturaperustusten varaan. Suurin osa suunnittelualueesta kuuluu siis 

alueeseen 2, jolloin vain yksikerroksiset rakennukset ovat mahdollisia. Koko alueella ra-

kennuksiin ei suositella rakennettavaksi maanalaista kellaria orsivesipintojen korkeuden 

vuoksi. Koska alueen savi on heikosti vettä läpäisevää, rakennukset salaojitetaan lattia-

rakenteen alle ja salaojitukseen liittyen tulee tehdä vähintään 30 cm paksu kapillaarikat-

kokerros. Molemmilla alueilla pihat, kadut ja putkijohtolinjat voidaan perustaa maanva-

raisesti. Koska alueen maaperä on savea, se läpäisee radonia huonosti. Rakennuksiin 

ei tarvita erillistä radoninpoistoa, ellei rakennusten alle rakenneta yli metrin paksuista 

täyttösorakerrosta. [18] 

 

Kuva 9. Lehtiniitty, alue 1 näkyy keltaisella, alue 2 sinisellä [18].  
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4.4 Palvelut 

Suunnittelualue on keskittynyt vain omakotitaloasumiseen, joten kauppoja tai muita pal-

veluita alueella ei varsinaisesti ole. Untolantien jatkeella on suuri koirien koulutuskenttä, 

joka palvelee koirien kouluttajia kesäisin. Tällaiset suuret koulutuskentät ovat Suomessa 

melko harvinaisia.  

Uimahalli, palloilukenttä ja kuntorata sijaitsevat keskustan tuntumassa noin 2 kilometrin 

päässä. Lähin päivittäistavarakauppa sijaitsee myös noin 2 kilometrin päässä kaavoitus-

alueesta. Juppalan pohjoispuolella sijaitsee Haapahuhdan koulu ja päiväkoti, joihin mat-

kaa on noin 1,5 kilometriä. Keskustassa on myös toinen koulu aivan uimahallin ja pallo-

kentän vieressä. Riihimäen juna-asema sijaitsee noin 3,5 kilometrin päässä. Juppalan 

alue on rauhallista omakotitalopainotteista asutusaluetta, jossa palvelut ovat jo suhteel-

lisen lähellä. Uusi kaavamuutos sekä uudet asukkaat eivät anna aihetta rakentaa esi-

merkiksi uutta päivittäistavarakauppaa alueelle. 

4.5 Kunnallistekniikka 

Tärkeässä osassa alueen suunnittelussa on kunnallistekniikka. Vesijohto- ja viemäriver-

koston suunnittelu olisi hyvä tehdä alueen kaavoituksen kanssa samanaikaisesti esim. 

paikallisen vesihuoltoyhtiön kanssa. Asemakaavaan on hyvä varata tilaa kunnallisteknii-

kalle, esim. erillisille pumppaamoille. Jos vesijohtoverkostoa ei voida sijoittaa katualu-

eelle, tulee niille perustaa rasite kaavaan.  

Asemakaavalla on myös merkittävä vaikutus alueen rakennuskustannuksiin. Jos alue on 

tiiviisti kaavoitettu ja asutettu, yhdyskuntatekniikan verkkoa joudutaan rakentamaan vä-

hemmän ja kustannuksissa säästetään. Tehottoman omakotitaloasutuksen vesijohtover-

kon kustannukset voivat nousta moninkertaisiksi kerrostaloasutukseen verrattuna asu-

kasta kohden laskettuna.  

Kaupungilla on kuitenkin jo varauduttu tähän uuteen asuinalueeseen. Riihimäen Veden 

vuosikertomuksessa 2013 uusi rakennettava alue tuli vesi-, viemäri- sekä hulevesiver-

koston piiriin. Vielä vuonna 2012 uusi suunnittelualue oli verkoston ulkopuolella. Uusille 

tonteille tulee rakentaa vain liittymät kaupungin runkoverkkoon, joka nopeuttaa rakenta-

misprosessia huomattavasti. (Kuva 10.) [24; 29.] 
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Alueen halki kulkee 20 kilovoltin sähkökaapeli ilmassa. Kaapeli on tarkoitus poistaa, 

koska se kulkee keskellä suunnittelualuetta. Sähkökaapelit siirretään maan alle. Näin 

alueen kaavoitus ja maankäyttö vapautuu ja helpottuu sekä sähköjohdot saadaan nyky-

aikaisiksi. Televerkko tulisi rakentaa uudella valokuitukaapeloinnilla. Kunnallistekniikan 

rakentamisen osalta tilannetta helpottaa se, että alue tulee lähelle vanhaa asutusta ja 

alueen rakentamiseen on varauduttu jo etukäteen. [17; 24; 25.] 

 

Kuva 10. Vesi- ja jätevesiverkoston toiminta-alue [29].   
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5 Lehtiniityn alueen asemakaava ja asemakaavamuutos 

5.1 Vireilletulo 

Kaupunginhallitus päätti 2.6.2014 kaavoituskatsauksessa ja -ohjelmassa 2014, että Leh-

tiniityn alueen asemakaavan laatiminen ja muutos tulee vireille vuosina 2015–2016. Kun 

päätös asemakaavan laatimisesta tehdään, laitetaan kaavoitusprosessi vireille. Vireille-

tulosta tulee ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti sillä tavoin, että osal-

lisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arvi-

ointimenettelystä. Ilmoitus vireilletulosta tulee myöhemmin esille Riihimäen kaupungin 

ilmoitustaululle, internetsivuille sekä paikallislehteen. 

5.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville Maankäyttö- ja raken-

nuslain pykälän 63 § ja Maankäyttö- ja rakennusasetuksen pykälän 30 § mukaisesti. 

Osalliset voivat esittää mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Nähtäville 

asettamisesta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla sekä ilmoituslehdissä. Ajantasai-

nen versio tulee myös nähtäville kaupungin verkkosivuille. Osalliset voivat myös ennen 

kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Hämeen ELY-keskukselle neu-

vottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. ELY-keskus jär-

jestää tarvittaessa asiasta neuvottelut kaupungin kanssa, jonne myös osallinen kutsu-

taan mukaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupungilla julkaistaan 

nähtäville tavallisesti aina ensimmäisenä ennen kaavaluonnoksia. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön ei ole tarkkoja määritelmiä, ja sen suurin 

ongelma onkin usein sen sisältämän tiedon riittävyys. Ympäristöministeriö on kuitenkin 

linjannut, että osallistumis- ja arviointisuunnitelman tulisi sisältää perustiedot kaavahank-

keesta, vuorovaikutusmenettelyn, selvitykset, kaavaprosessin etenemisen, kaavoittajan 

yhteystiedot, vaikutusten arvioinnin sekä tiedot palautteen antamisesta. [19] 



19 

  

5.3 Maakuntakaava 

Kanta-Hämeen ensimmäisen maakuntakaavan valmistelu alkoi vuonna 2000. Varsinai-

nen valmistelu saatiin päätökseen vuonna 2004. Valitusten jälkeen Kanta-Hämeen maa-

kuntakaava sai lainvoiman 28.12.2007. Maakuntakaavan uudistetun version, Kanta-Hä-

meen 1. vaihemaakuntakaavan (kuva 11), ympäristöministeriö hyväksyi 2.4.2014. 1. vai-

hemaakuntakaava keskittyy alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, asumisen ja elinkeinotoi-

mintojen sekä liikennejärjestelmän ja teknisen huollon palvelujen kehittämiseen. Kaa-

vassa ei käsitellä kaikkia maankäytön kysymyksiä, vaan se täydentää vuoden 2006 ko-

konaismaakuntakaavaa. Kanta-Hämeen 2. maakuntakaavan uudistaminen laitettiin 

käyntiin 28.11.2011. Kaavan ehdotus ja siihen perustuvat maakuntakaavojen muutokset 

on tarkoitus käsitellä keväällä 2015. Maakuntakaavassa Lehtiniityn suunnittelualue on 

kokonaan osoitettu asuntoalueeksi merkinnällä A. Näitä asuinalueita on tarkoitus tiivistää 

ja täydentää eheän, kestävän ja edullisen yhdyskuntarakenteen tavoittamiseksi. Uusi 

asemakaava ja asemakaavan muutos toteuttaakin tätä maakuntakaavan ohjetta loista-

vasti. [20] 

 

Kuva 11. Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava. 
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5.4 Yleiskaava 

Suunnittelualueella on 9.6.1997 voimaan tullut Riihimäen yleiskaava 2010 (kuva 12). 

Yleiskaava on oikeusvaikutukseton. Suunnittelualueen eteläpuolella oleva asutus on 

osoitettu kaavassa asuntoalueeksi merkinnällä A. Suurin osa uudesta kaava-alueesta 

on osoitettu lähivirkistysalueena kaavamerkinnällä VL. Pohjoisosa on osittain varattu 

yleiseen retkeily- ja ulkoilutoimintaan kaavamerkinnällä VR. [12; 21.] 

Riihimäen kaupunki on valmistelemassa koko kaupungin kattavaa uutta Riihimäki 2035 

yleiskaavaa. Uutta kaavaa suunnitellaan viidessä vaiheessa. Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma julkaistiin vuonna 2013. Asemakaavaluonnos on tarkoitus julkaista nähtä-

ville vuonna 2015.  Asemakaavan ehdotus sekä hyväksyminen on molemmat kaavailtu 

vuodelle 2016. Uusi yleiskaava sisältää tulevaisuuden suunnitelmia, millaiseksi Riihimäki 

kasvaa ja kehittyy vuoteen 2035 mennessä. Tulevaisuuden Riihimäkeä tutkitaan seitse-

män eri teeman kautta: 

 Riihimäen seutu 

 Tiivistyvä kaupunki 

 Kehityskäytävät 

 Kestävän liikkumisen kaupunki 

 Elävä vihreä kaupunki 

 Asumisen kaupunki 

 Visio 2050. [22] 

Nykyinen yleiskaava on siis tulevan asemakaavamuutoksen ja uuden asemakaavan 

vastainen. Uuden alueen vieressä olevat vanhat asukkaat voivat nousta kaavaa vastaan, 

jos he kokevat sen olevan liikaa ristiriidassa yleiskaavan kanssa ja häiritsevän heidän 

rauhaansa. Koska yleiskaava on oikeusvaikutukseton, se on lähinnä vain kunnan oma 

kehittämispoliittinen ja strateginen suunnitelma eikä välttämättä ole liikaa ristiriidassa 

asemakaavan kanssa. Riihimäen uusi yleiskaava 2035 tulee nähtäville luonnoksena 

vasta tänä vuonna 2015. Tilanne voidaan korjata uuteen yleiskaavaan. Uuden yleiskaa-

van hyväksymisen myötä vuonna 2016 asemakaavaprosessikin kulkee sujuvammin, jos 

uudessa yleiskaavassa alue on varattu asumista varten. 
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Kuva 12. Riihimäki 2010 -yleiskaava. [21] 

5.5 Asemakaava 

Asemakaavoitettua aluetta Riihimäellä vuoden 2013 lopussa oli 2469,91 hehtaaria. 

Vuonna 2013 uusia asemakaavoja tai asemakaavan muutoksia valmistui yhteensä 3 kpl. 

Vireillä asemakaavoja vuoden 2013 aikana oli yhteensä 20 kpl. [18] 

Suunnittelualueella voimassa oleva kaava on hyväksytty sisäasiainministeriössä 

16.10.1962 (kuva 13). Nykyisessä asemakaavassa vanha asutus on merkitty erillispien-

talojen korttelialueeksi AO, jonne voidaan rakentaa omakotitaloja tai enintään kahden 

perheen taloja. Alueella on asemakaavassa myös 1950-luvulta varaus jätevedenpuhdis-

tamolle merkinnällä YT. Puhdistamoa ei ole tarkoitus enää rakentaa, eikä varausta enää 

uudessa asemakaavassa tarvita. Jätevedenpuhdistamon varauksen etelä- ja itäpuolella 

viheralueet on merkitty puistoalueeksi P. Alueen pohjoisosassa uusi alue laajenee 

kaava-alueen ulkopuolelle, joten asemakaavamuutoksen lisäksi tarvitaan myös uusi 

asemakaava. Kaava-alueelle näin muodostuu kaavamuutoksen ja uuden asemakaavan 

jälkeen yksi yhteinen asemakaava, jolloin aluetta ohjaavat yhteiset kaavamääräykset. 

[18; 23.] 
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Kuva 13. Lehtiniityn asemakaava vuodelta 1962 [23].  

5.6 Maanomistus 

Onnistunut vuorovaikutus edellyttää kaavoituksen aloitusvaiheessa kiinteistöjen omista-

jien selvitystä, jotta tiedottaminen ja vuorovaikutus osallisten kanssa onnistuisi mallik-

kaasti. Kiinteistönomistus selvitettiin Riihimäen kaupungin karttapalvelusta. Suunnittelu-

alueella on yhteensä 45 yksityisessä omistuksessa olevaa kiinteistöä ja loput alueesta 

on kaupungin omistuksessa (kuva 14). Alueen pohjoisosassa on vain kaksi kiinteistöä, 

jotka kaupungin tulisi ostaa kaavoitusta ja myöhemmin rakentajille myyntiä varten. Riihi-

mäen maapoliittisen ohjelman mukaan kaupunki kaavoittaa pääsääntöisesti vain kau-

pungin omistuksessa olevia maita. Kaupunki hankkii raakamaita yksityisiltä omistajilta 

ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin. Ellei näin pystytä menettelemään, käyttää kaupunki 

MRL:n mukaista lunastusta ympäristöministeriön lupaan perustuen. Maanomistajat saa-

vat myydessään täyden käyvän hinnan korvauksena lunastettavasta omaisuudesta. [18] 
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Kuva 14. Valkoisella yksityisessä ja harmaalla kaupungin omistuksessa olevat kiinteistöt [17].   
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6 Asemakaavan luonnokset 

6.1 Kaavaluonnosten tekeminen 

Asemakaavan suunnittelu aloitettiin maastokatselmuksella. Katselmuksen ja valoku-

vauksen avulla suunnittelualueesta sai kokonaisvaltaisemman kuvan. Mm. alueen kor-

keuserot, vanha rakennuskanta ja metsäalueiden sijainti ja tiheys selvisivät tarkemmin 

vasta paikan päällä. 

Suunnitelmien ja piirrosten laatiminen alkoi luonnostelemalla Paint-ohjelmalla eri värein 

ja merkein alueelle erilaisia suunnitelmia. Koska alue on laaja ja maastoltaan tasainen 

ja maaperä kantava, oli suunnitteluun suhteellisen vapaat kädet. Tämä toikin aluksi on-

gelmia päättää kymmenistä hahmotelmista, mikä olisi toimivin. Kun luonnosta oli tar-

peeksi hiottu ja sopiva löytyi, aloitin kaavan piirtämisen Bentleyn Stella Map -ohjelmalla. 

Pohjakarttana käytin kaupungilta saatua dwg-muotoista kaavakarttaa Lehtiniityn suun-

nittelualueesta. Luonnoksia ohjasi vahvasti kaksi metsäaluetta, jotka luontoselvityksen 

pohjalta suositeltiin jätettäväksi ennalleen. Näin alueen keskelle jäi hyvä tila suunnitella 

asutusta. 

Piirtämisen aloitin rajaamalla suunnittelualueen punaisella ja rajaamalla ensimmäisiä 

käyttötarkoitusalueita. Käyttötarkoitusalueet luodaan piirtämällä käyttötarkoitusviivat alu-

een rajaamiseksi ja täyttämällä sitten alue esim. virkistysalueena, eli vihreällä värillä. 

Tonttien väliin luodaan viivat tontin rajana ja valutetaan sitten käyttötarkoitusalue kortte-

leittain. Näin yhdelle korttelille saadaan käyttötarkoitus ja pinta-ala. Tonttien rakennus-

alat on sijoitettu neljän metrin päähän tontin rajoista. Rakennusaloja rajattiin tonteissa 

pienemmiksi, jotta tonteissa rakennukset sijoitetaan yhteneväisesti toisiinsa nähden 

sekä kaavan kannalta oikein. Korttelin käyttötarkoituksen lisäksi määrättiin korttelilla 

korttelinumero, sallittu rakennusoikeus sekä kerroslukumäärä. Kerroslukua ohjasivat 

vahvasti maaperätutkimuksissa saadut tiedot sekä ohjeet siitä millaisia taloja eri alueille 

voisi rakentaa.  
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6.2 Kaavaluonnosvaihtoehdot 

Asemakaavasta ja sen muutoksesta laadittiin kolme luonnosta. Kaikissa luonnosvaihto-

ehdoissa harvinaiset kosteat lehtometsät jätettiin rauhaan ja rakentamatta. Tonteista py-

rittiin tekemään mahdollisimman samankokoisia noin 1 000 neliön tontteja. Kaikille ton-

teille määrättiin maksimissaan 200 neliön rakennusoikeus. Rakennusalan ulkopuolelle 

saa tarvittaessa rakentaa pienen ulkorakennuksen, esim. puuvajan, pyöräkatoksen tai 

muun kevyen rakennelman. Kaikki asuinrakennukset tulevat olemaan yksikerroksisia ra-

kennettavuusselvitykseen perustuen. Kaikissa luonnoksissa alueen olemassa oleva 

Lehtiniityntie katkaistaan autoilta umpikujaksi nykyiseen asutukseen saakka. Tie on 

pitkä, ja asukkaita tien varressa on paljon, joten uudet asukkaat ja läpikulkuliikenne on 

parempi jakaa muille teille. 

Kevyt liikenne kulkee jatkossakin teiden sivussa eikä omia kevyen liikenteen väyliä tar-

vita. Alue päättyy umpikujaan, jossa autoliikennettä tapahtuu vain asukkaiden osalta. 

Kaikissa luonnoksessa aluetta kiertävä pieni hiekkapäällysteinen tie on määrä purkaa. 

Tie on kapea ja ”luonnollisessa” muodossa, joten uusi tie vanhan paikalle tarvitsisi kui-

tenkin uudet kunnolliset perustukset ja pohjatyöt. Uusille kaduille tullaan varaamaan 10 

metriä leveä tila. Rakennuksille paikat on osoitettu tonteilla yleisesti pohjoisosaan tonttia, 

jotta pihat olisivat päivisin ja iltaisin aurinkoisemmalla puolella. Muutoin rakennusten si-

joittelussa pyritään myös ottamaan huomioon vanha asutus ja seuraamaan tätä. 

Luonnoksista A on valittu ykkösvaihtoehdoksi. A:n hyvinä puolina on sen muoto ja viih-

tyisyys. Silmukka asutuksen keskellä tuo vaihtelevuutta ja yhteisöllisyyttä elämiseen. 

Huonona puolena voidaan pitää sen laajaa kunnallistekniikan verkkoa verrattuna muihin. 

Tien ja vesi- ja sähköverkon rakentaminen maksaisi enemmän kuin luonnoksissa B ja C. 

A:ssa tontteja on kuitenkin enemmän kuin muissa, joten kaupunki saa myös rahaa tont-

tien myymisestä. A:ssa positiivista on myös autoliikenne. Liikenne kulkee vain Untolan-

tieltä alueelle, jolloin muut tiet saadaan umpikujaksi ja vähemmän vanhoja asukkaita 

saadaan vastustamaan uutta kaavaa. Luonnos B edustaa tiivistä rakentamista, jossa 

tontit on sijoitettu lähekkäin koirapuiston säilyttämiseksi. Läheisyyden takia viheralueita 

on kuitenkin vähemmän lähellä tontteja verrattuna muihin luonnoksiin. 
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6.2.1 Luonnos A 

Uusia tontteja alueelle tulee yhteensä 26 (kuva 15). Tonttien keskikoko on noin 1000 

neliötä. Kulku kaikkiin tontteihin tapahtuu jatkamalla Untolantietä pohjoiseen. Untolantie 

tekee silmukan nykyisen koirapuiston paikalla, joka poistetaan. Jatkettu Untolantie pysyy 

samannimisenä myös silmukan osalta. Untolantiestä myös eriytyy erillinen pieni pihakatu 

seitsemään tonttiin. Pieni umpikuja seitsemälle tontille saa nimen Untolankuja. Untolan-

tielle varataan tilaa leveyssuunnassa 10 metriä, jotta itse tie ja ojat mahtuvat varauksen 

sisään. Untolankuja on leveydeltään 8,5 metriä. Muille tonteille kulku tapahtuu Untolan-

tieltä. Nykyinen Paavolantie pysyy entisellään umpikujana. Tien päästä jatkuu kuitenkin 

pieni kävelypolku, joka liittyy Untolantien silmukkaan sekä itäpuolella olevaan Lehtinii-

tyntiehen. Myös Lehtiniityntie katkaistaan umpikujaksi autoille. Untolantie kulkureittinä 

uusille tonteille valikoitui vanhojen tonttien perusteella. Sen varressa tontteja on hieman 

vähemmän kuin Lehtiniityntiellä. Vanhat asukkaat eivät varmasti pidä läpiajoliikenteestä 

uudelle alueelle, joten sitä tulee vähentää kaikin keinoin. Suunnittelualueen länsiosaan 

jätetään kulkuväylä Juppalan lammelle. 

Suuret kosteat lehtometsät alueen koillis- ja eteläosassa pysyvät ennallaan luontoselvi-

tyksen ohjeeseen pohjautuen. Myös länsireunassa oleva viheralue merkinnällä VL pysyy 

metsäisenä luonnollisena virkistysalueena. Muu viheralue VP rakennetaan puisto-

maiseksi. Silmukan ja kahden tontin väliin alueen vasempaan reunaan tehtiin myös va-

raus leikkipuistolle merkinnällä VK. 
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Kuva 15. Lehtiniityn alueen kaavaluonnos A. 

6.2.2 Luonnos B 

Alueen kiertävä hiekkapäällysteinen tie puretaan. Ensimmäisessä luonnoksessa pois-

tettu koirapuisto jää tässä luonnoksessa paikalleen hieman supistetun kokoisena (kuva 

16). Koirien taitokenttiä ei ole montaa edes Suomen mittakaavassa, joten mahdollisuus 

sen säilyttämiseen oli hyvä olla olemassa yhdessä luonnoksessa. Ajo koirapuistoon ja 

yhteentoista tonttiin tapahtuu Untolantieltä, jota jatketaan olemassa olevasta Untolan-

tiestä ja joka päättyy umpikujana koirapuiston parkkipaikalle. Kentälle pääsee myös hy-

vin jo olemassa olevalta asuinalueelta uusia kävelyväyliä pitkin. Koirapuisto tulee palve-

lemaan myös Riihimäen ulkopuolelta tulevia koiraharrastajia. Alue aidataan, jotta naa-

pureille ei esiinny minkäänlaista haittaa. Koirapuisto tulee merkinnällä VU. 

Toinen kulkureitti tonteille on Paavolantie. Tietä jatketaan, ja se tekee lopussa mutkan, 

joka päättyy umpikujana. Paavolantien vanhoja asukkaita on kuultava, koska tie on al-

kuperäisesti tarkoitettu umpikujaksi. Uuden kaavan myötä läpiajoliikenne voi joissain ta-
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pauksissa vaivata vanhoja asukkaita. Paavolantien varrelle tulee uusia omakotitalotont-

teja 12. Yhteensä tontteja kaavoitetaan siis 23. Tonttien keskikoko on noin 1000 neliötä, 

osassa hieman vähemmän. Suuret kosteat lehtometsäalueet säilytetään myös tässä 

luonnoksessa. VP-merkinnällä olevat alueet luodaan puistomaisiksi. VL-alueet pysyvät 

lähes luonnollisessa muodossaan metsäisenä virkistysalueena. Nykyinen Lehtiniityntie 

katkaistaan umpikujaksi. Sieltä on kuitenkin kävely-yhteys koirapuistoon sekä muualle 

uudelle asuinalueelle. Suunnittelualueen länsiosaan jätetään myös kävely-yhteys Jup-

palan lammelle. 

 

Kuva 16. Lehtiniityn alueen kaavaluonnos B. 

6.2.3 Luonnos C 

Kolmannessa luonnoksessa toteutetaan perinteisempää umpikujamallia (kuva 17). Un-

tolantietä on jatkettu pohjoiseen, joka päättyy umpikujana. Untolantie säilyttää vanhan 

nimensä. Kadun varteen sijoitetaan 7 tonttia, kaksi kadun varteen ja loput viisi liittyy ka-

tuun kääntyvän umpikujan alueelta. Myös Paavolantie jatkuu nykyisestä sijainnistaan 

pohjoiseen. Paavolantie jatkuu suoraan ja päättyy umpikujana. Kadun varressa uusia 
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tontteja on kuusi. Paavolantiestä lähtee myös erillinen, lyhyt umpikuja Paavolankuja. 

Paavolankujalla tontteja on 10, jolloin kokonaismäärä tonteissa on yhteensä 24. Keski-

määräinen tonttien koko on noin 1 000 neliötä. 

Alueella sijaitsevat koirapuisto sekä hiekkapäällysteinen tie poistetaan. Jokaisen tontin 

ympärillä on paljon viheraluetta, jotta asukkailla olisi väljää ja omaa rauhaa ympärillään.  

Alueen kiertää kävelypolku ulkoilua ja virkistäytymistä varten. Alueet ovat puistomaisia 

ja hoidettuja viheralueita merkinnällä VP. Vain harvinaiset lehtometsät ovat merkinnällä 

VL. 

 

Kuva 17. Lehtiniityn alueen kaavaluonnos C. 
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7 Yhteenveto 

Riihimäki on kasvava ja muuttovoittoinen kaupunki hyvien yhteyksien varrella. Uusia 

omakotitaloalueita tarvitaan jatkuvasti. Juppalan asuinalue sijaitsee lähellä Riihimäen 

keskustaa ja palveluita, jolloin paikkana Juppala on erinomainen uudelle omakotitaloalu-

eelle. 

Juppalan asemakaavassa vuodelta 1962 alueelle on kaavoitettu omakotitaloasumiseen. 

Tontit ovat kaikki nyt asuttuina. Asutuksen pohjoispuolella sijaitsee suuri koirien koulu-

tuskenttä sekä aluetta ympäröi muutenkin viheraluetta sekä metsää. Uuden asemakaa-

van tarkoituksena on tiivistää asutusta olemassa olevan alueen pohjoispuolelle. Raken-

taminen tulee halvemmaksi tiivistämällä kuin rakentamalla kokonaan uudelle alueelle, 

koska vanhalla alueella on jo olemassa kaikki yhdyskuntatekniset ratkaisut. Alueelle kul-

kee myös valmiiksi monta tieyhteyttä, joita jatkamalla uusi aluekin rakentuu. Uusi kaava 

tekee alueesta kokonaisvaltaisemman, koska nyt alueen kiertäneen pienen hiekkapääl-

lysteisen tien varrella ei ole ollut muuta kuin koirapuisto. 

Uusi asemakaava ja asemakaavan muutos ovat kaupungissa suunnitteilla toteutetta-

vaksi vuosina 2015–2016. Yleiskaavan vastaisuuden takia uusi Riihimäen yleiskaava 

2035, joka tulee alustavasti voimaan vuonna 2016, korjaa luultavasti tämän ongelman ja 

prosessin saa vietyä paremmin läpi ilman asukkaiden vastahakoisuutta. 
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