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ALKUSANAT

Kiinnostukseni aiheeseen heräsi työskennellessäni Riihimäen kaupungin kaavoituspalveluissa 
vuosina 2008 ja 2009. Linja-autoaseman ja kauppatorin korttelin tulevaisuus nousi 
ajankohtaiseksi, kun Riihimäelle, rautatieaseman viereen, päätettiin rakentaa uusi 
matkakeskus. Seurasin sivusta keskustelua linja-autoaseman ja koko korttelin tulevaisuudesta. 
Olinkin huomaamattani rakennellut siitä mielessäni erilaisia ajatuksia ja visioita. Kun viimein 
näin ensimmäisiä luonnosvaihtoehtoja korttelin uudeksi asemakaavaksi, huomasin, etteivät 
ne vastanneet omia ajatuksiani korttelin tulevaisuudesta. Näin syntyi idea tästä diplomityön 
aiheesta esittää kaupungin suunnitelmista poikkeava ehdotus korttelin tulevaisuudesta. 
Kaavoituspalveluissa työskennellessäni seurasin myös muita Riihimäen keskusta-alueen 
kaupunkitilan kehittämiseen liittyviä projekteja ja työskentelinkin niiden parissa. Samaan aikaan 
Riihimäelle valmistui huomattavan laajuisia uusia tiloja kaupalle ja toimistoille. Kaupungin 
keskustan rooli on murroksessa. Aloin pohtia linja-autoaseman korttelin tulevaisuutta osana 
tätä murrosta ja sen roolia kaupungissa.
Haluan kiittää Riihimäen kaupungin kaavoituspalvelujen henkilökuntaa avusta ja materiaalista, 
jota olen saanut käyttööni. Erityiskiitos ohjauksesta Ilmari Lahdelmalle sekä tuesta Ilarille ja 
vanhemmilleni.

Hämeenlinnassa 25.9.2009

Anniina Korkeamäki
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JOHDANTO

Riihimäki sijaitsee Kanta-Hämeen maakunnan eteläreunalla rajautuen Hausjärven, 
Lopen ja Janakkalan kuntiin sekä etelässä Hyvinkään kaupunkiin. Se sijaitsee 66 km 
Helsingistä pohjoiseen, 34 km päässä Hämeenlinnasta ja 60 km:n päässä Lahdesta.  

Riihimäki on kasvava yli 28000 asukkaan kaupunki. Vuonna 2008 sen väestönkasvu 
oli 1,9%. Riihimäki muodostaa talousalueen yhdessä Pohjois-Uudellamaalla sijaitsevan 
Hyvinkään kanssa. Kaupungin saavutettavuus on erittäin hyvä sen sijaitessa sekä Helsinki-
Tampere moottoritien että pääradan varressa. Kaupungin pohjoisosaa halkoo kantatie 54 
Hollolasta Tammelaan. Riihimäki on raideliikenteen solmukohta ja VR:n paikallisjunaliikenteen 
pääteasema, missä päärata haarautuu kohti itää eli Lahden suuntaan. Risteysasemana 
Riihimäki on tosin menettänyt merkitystään Lahden oikoradan valmistuttua vuonna 2006. 
Rautateillä ja niihin liittyvillä toiminnoilla on ollut ja on edelleen tärkeä merkitys kaupungille. 
Vuonna 2009 Riihimäelle valmistui matkakeskus vanhan rautatieaseman viereen. Runsas 
vuosi aikaisemmin matkakeskuksen viereen avattiin uusi Atomin kauppakeskus. Riihimäen 
kaupallisen keskustan painopiste onkin siirtynyt voimakkaasti rautatieaseman suuntaan. 

Riihimäen kaupunki on rakenteeltaan vielä melko tiivis. Yli 90% asukkaista asuu alle 3 km:n 
etäisyydellä rautatieasemasta. Kaupunki on aikanaan rakentunut soisen maaston ympäröimälle 
ylängölle. Kaupunki on kasvanut lännessä kiinni moottoritiehen ja idässä Hausjärven rajaan. 
Etelässä taajaman kasvua rajoittaa Silmäkenevan suoalue ja pohjoisessa kantatie 54. 
Väestönkasvu on jo aiheuttanut painetta laajentua näiden rajaavien elementtien ulkopuolelle. 
Parhaillaan kartoitetaan kaupungin mahdollisia laajenemissuuntia, jotka kaikki sijaitsevat 
selvästi irrallaan olemassa olevasta taajamasta. Samaan aikaan kaupungin keskusta taistelee 
yrityksistä ja asiakasvirroista, tänä ja viime vuonna valmistuneiden, matkakeskuksen, Atomin 
kauppakeskuksen sekä moottoritieliittymän ABC-aseman kanssa. Linja-autoasematoimintojen 
siirryttyä uuteen Matkakeskukseen, uhkaa vanhaa asemarakennusta purkutuomio. Linja-
autoaseman toimintojen siirtyminen muualle saattaa olla kuolinisku myös Riihimäen jo 
ennestään hiljaiselle toritoiminnalle. Kauppatori sijaitsee entisen linja-autoasemarakennuksen 
vieressä.
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ILMAKUVA RIIHIMÄEN KESKUSTASTA. 
Kuvassa näkyy suunnittelualueen sijainti suhteessa 
Riihimäen keskustaan, rautatieasemaan ja uuteen 
kauppakeskukseen.



Ylin kuva: Riihimäen väestön keskittyminen.  
Yli 905 väestöstä asuu alle 3 km päässä rautatieasemalta.  

Kuvat: Riihimäen kaupungin kaavoituspalvelut

Kaupungin korkokuvat.
Riihimäen kaupungin kaavoituspalvelut
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I TAAJAMA

AIHE JA TAVOITTEET

Diplomityössäni tarkastelen yleisesti mahdollisia 
täydennysrakennuspaikkoja nykyisen kaupunkiraken-
teen sisältä. Näiden joukosta valittuun kortteliin, 
entiseen linja-autoaseman kortteliin, esitän muutos- ja 
täydennysrakennussuunnitelman. Tarkastelen valitun 
korttelin suhdetta ympäröivään kaupunkirakenteeseen 
sekä sen roolia osana kaupungin keskusta-aluetta. 
Pohdin myös miten arkkitehtuurin ja rakentamisen 
keinoin voitaisiin aktivoida tätä jo ennestään 
vajaakäytössä ollutta ja yhä edelleen hiljenevää korttelia.  

Diplomityöni etenee laajasta koko kaupungin mittakaavasta 
tarkentuen yhteen kortteliin ja sen toimintoihin. Etsin aukkoja 
ja väljästi rakennettuja tontteja koko taajama-alueelta. 
Sen jälkeen esitän täydennysrakennussuunnitelman 
valittavaan kortteliin. Korttelisuunnitelman tarkoituksena 
on esittää suunnittelualueelle toimintoja, joille olisi tällä 
hetkellä kaupungissa tarvetta ja jotka yhdessä luovat 
korttelille uuden aktiivisemman ja tunnistettavan luonteen 
kaupunkirakenteessa. Sivuan työssäni niin kaupunki-, 
rakennus- kuin asuntosuunnitteluakin. Näitä osa-alueita 
esittelen siinä laajuudessa kuin se kokonaissuunnitelman 
uskottavuuden ja hahmotettavuuden kannalta on 
välttämätöntä. Työn pääpaino on korttelin toiminnoissa, 
kokonaisuudessa ja sen roolissa osana keskusta-aluetta. 
Rajaan työni ulkopuolelle yksityiskohtaisen perehtymisen 
rakennus- ja asuntosuunnittelun osa-alueisiin.

Lähempään tarkasteluun valittu linja-autoaseman ja 
kauppatorin kortteli sijaitsee kaupallisen ydinkeskustan 
välittömässä läheisyydessä n. 600 metrin päässä 
rautatieasemalta. Korttelissa sijaitsevat kaupungin 
kutomon ja entisen linja-autoaseman rakennukset 
sekä kauppatori. Kortteliin valmistellaan parhaillaan 
asemakaavamuutosta linja-autoaseman toimintojen 
siirryttyä keväällä 2009 uuteen Matkakeskukseen 
rautatieaseman läheisyyteen. Rakennusliikkeelle ollaan 
kaavoittamassa n. 5000-6000 kem2 lisärakennusoikeutta 
linja-autoaseman ja kutomorakennuksen väliin. Samalla 
asemakaavalla olisi tarkoitus suojella linja-autoaseman 
rakennus sekä entinen maidontarkastamo. Kaupungin 
tekninen lautakunta äänesti olemassa olevat rakennukset 
säilyttävän kaavaehdotuksen kumoon syksyllä 2009. 
Kaavamuutosprosessi on kesken.
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RIIHIMÄEN HISTORIAA

Suomen ensimmäinen rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan valmistui vuonna 1862. Nykyisen 
Riihimäen seutu kuului silloin vielä Hausjärven kunnan Karan kylään. Paikalla ei ollut juurikaan 
asutusta. Karan kartanon riihen mukaan uusi asema sai nimen Riihimäki. Tätä voidaan pitää 
Riihimäen syntyhetkenä. Riihimäen kaupungiksi kehittymisen historiassa vielä tärkeämpi 
päivämäärä oli kuitenkin syyskuun 11. päivänä vuonna 1870, jolloin avattiin Pietarin rata 
ja Riihimäestä tuli maan ensimmäinen rautateiden risteysasema. Riihimäen ensimmäiset 
pyrkimykset paikkakunnan kaupungiksi muuttamisesta olivat jo vuonna 1908. Hanke 
epäonnistui, mutta vuonna 1919 Riihimäestä muodostettiin taajaväkinen yhdyskunta, jolla oli 
oma valtuusto ja oikeus asettaa virkamiehiä ja toimikuntia. Vuonna 1922 Riihimäestä tehtiin 
7700 asukkaan kauppala, josta tuli kaupunki vuonna 1960. 

Paitsi rautateistä, Riihimäki on tunnettu myös lasista ja varuskunnasta. Riihimäellä 1900-luvulla 
toiminut lasiteollisuus synnytti käsitteen Riihimäen lasista. 1960-luvulla Riihimäkeä kutsuttiin 
kristallikaupungiksi, sillä lasiteollisuus oli kaupungin tärkein toimiala. Vuonna 1990 toimintansa 
lopettaneesta Riihimäen Lasista ja 1985 lopettaneesta Kumelan lasitehtaasta on jäljellä vanha 
teollisuusmiljöö hyttikortteleineen. Kaupungissa toimii myös lasimuseo.

Riihimäen ensimmäisen asemakaavan laati arkkitehti Harald Andersin vuonna 1916. Kaavan 
toteutuksessa ei päästy alkua pidemmälle, kun sen jo huomattiin nopeasti muuttuvissa 
olosuhteissa vanhentuneen. Vuonna 1922 valmistui Riihimäen toinen asemakaava O. I. 
Meurmanin toimesta. Riihimäen yhdyskunta oli siihen asti muotoutunut melko vapaasti. 
Meurmanin laatiessa asemakaavaansa, Riihimäki oli jo raideliikenteen solmukohta, missä 
Viipurin rata kohtasi Helsingin-Hämeenlinnan radan ja mistä oli myös yksityinen kapearaiteinen 
rautatieyhteys Lopelle. Asutus oli keskittynyt lähinnä Helsingin-Hämeenlinnan radan 
länsipuolelle, Erkylän tien vieressä sijaitsevaa Sammaltehtaan mäen asuinaluetta lukuun 
ottamatta. Muuten pääradan itäpuoli ja Viipurin radan eteläpuoli olivat tasaista peltoa. Radan 
länsipuoli jakaantui eteläiseen ja pohjoiseen tasankoalueeseen, joita erotti rautatieaseman 
kohdalta länttä kohden kiemurteleva mäkialue, joka suurelta osaltaan kuului rautateille. 
Aluetta kutsutaan nykyisin Rautatienpuistoksi. Pohjoinen tasankoalue rajautui pohjoisessa 
hiekkaharjuun, jonka toiselta puolelta alkoivat tasaiset peltomaat. Kun paikkakunnalle 
vähitellen alkoi muuttaa muidenkin alojen edustajia, kuten käsityöläisiä ja kauppiaita, asutus 
levisi rautateiden omistamien maa-alueiden ulkopuolelle Lopen maantien varteen. Tämän 
paikkakunnan päätien varteen muodostui ensimmäinen liike-elämän keskus, jossa sijaitsivat 
kauppatori, palokunnan talo ja kansakoulu. 

Taajaman väkiluvun kasvaessa tällä suunnalla alkoi tulla pulaa tonttimaasta ja asutuksen oli 
hypättävä rautateiden hallussa olevan harjanteen yli pohjoiselle tasankoalueelle, jonne oli 
1910-luvulla kasvanut uusi keskus. Uutta ja vanhaa keskustaa yhdistämään on myöhemmin 
rakennettu Riihimäen nykyinen pääkatu, Hämeenkatu. Uusi ja vanha asuinalue ovat 
kasvaneet toisiaan kohti ja lopulta yhdistyneet. Uudemman alueen keskustassa katuverkko 
on muodostettu suorakulmaisen katusysteemin mukaan yhdensuuntaiseksi ja kohtisuoraksi 
pääkatua vastaan. 

Viereisen sivun kuvat Elävä Riihimäki -julkaisusta vuodelta 1964.
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Vuoden 1938 topografiakartasta näkyy, että tori on sijainnut jo silloin nykyisellä paikallaan. Torikatua ei vielä ollut 
olemassa.

Torin korttelin sijainti uudemmalla kartalla.
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KAUPUNKIRAKENNE

Kaupunkirakenteen tiivistämismahdollisuudet
 
Kuten johdannossa jo todettiin, rajaa Riihimäen taajama-alueen kasvua joka ilmansuunnassa 
jokin este. Lännessä ja pohjoisessa esteenä on tieverkko, etelässä suoalue ja idässä kunnan raja 
sekä osaltaan varuskunnan ampumaradan melualue. Kasvua estävien tekijöiden vuoksi kaupunki 
uhkaa laajentua moottoritien länsipuolelle irralleen olemassa olevasta kaupunkirakenteesta. 
Riihimäen kaupungin kaavoituspalveluissa tehdään pohjatyötä uutta yleiskaavaa varten. 
Työskentelin kesällä 2009 Riihimäen kaupungin kaavoituspalveluissa kartoittaen näitä 
tiivistämismahdollisuuksia ja käyttämätöntä rakennusoikeutta asemakaavoitetun alueen sisällä.  
 
Kesällä tekemäni selvityksen perusteella pelkästään asemakaava-alueella olevien tonttien 
käyttämättömän rakennusoikeuden hyödyntäminen mahdollistaisi asuntojen rakentamisen 
n. 10 700 asukkaalle (kts. Liite 1). Tästä aineistosta on jo karsittu sellaiset tontit, joiden 
täydennysrakentaminen alkuperäistä asuinrakennusta purkamatta olisi mahdotonta. Tämän 
kapasiteetin lisäksi täydennettäviä alueita löytyisi niin sanotuilta Y-tonteilta eli julkista 
tarkoitusta varten kaavoitetuilta, mutta käyttämättä jääneiltä alueilta. Oman kokonaisuutensa 
tulevaisuudessa muodostavat toimintojen mahdollisesti poistuessa tai siirtyessä vapautuvat 
alueet. Näistä esimerkkeinä voisivat olla raviradan alue sekä varuskunnan ampumaradan 
melualueella sijaitsevat, muuten rakennuskelpoiset alueet. Tällaiseksi voitaisiin lukea myös 
keskustan eteläpuoliset teollisuusalueet, joiden tilalle voitaisiin tulevaisuudessa mahdollisesti 
sijoittaa myös asumista. Lähempään tarkasteluun valittu linja-autoaseman ja kauppatorin 
kortteli kuuluu myös tähän ryhmään, siellä linja-autoasematoimintojen siirtyessä muualle, 
kortteli vapautuu muuhun käyttöön. 

Toiminnot ja kauppapaikat

Riihimäen kaupalliset toiminnot ovat tällä hetkellä jakautuneet pääsääntöisesti neljään eri 
paikkaan: keskustaan, rautatieaseman eteläpuolelle matkakeskukseen ja uuteen Atomin 
kauppakeskukseen, moottoritien pohjoisen liittymän ABC-liikenneasemalle sekä eteläisen 
liittymän Merkoksen alueelle. Näistä ABC-asema sekä rautatien eteläpuoliset uudet tilat 
ovat valmistuneet viimeisten kahden vuoden aikana. Kaupungin keskusta taistelee yrittäjistä 
ja asiakkaista näiden uusien liikepaikkojen kanssa. Monet keskustan erikoisliikkeistä ovat 
muuttaneet Atomin kauppakeskukseen uuden Prisman yhteyteen rautatieaseman tuntumaan. 
Tässä uudessa asetelmassa diplomityöni suunnittelualueelle ei mielestäni ole järkevää sijoittaa 
suuria määriä liiketilaa, vaan alueelle pitäisi löytää jokin muu rooli kaupungissa.
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Rakeisuus, keskusta-alue.Suunnittelualueen ympäristön katuverkko.

























Suunnittelualueen ympäristön rakennusten käyttötarkoituksia.
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II KESKUSTA

KORTTELIRAKENNE

Riihimäen keskustan rakenne on sekoitus kaupunkimaista ruutukaavaa ja maantieverkoston 
muodostamaa vapaamuotoisempaa korttelikudosta. Tämä tekee kaupungista ainakin 
ulkopaikkakuntalaisen näkökulmasta melko vaikeasti hahmotettavan. Koko keskustan 
lävistää lounaasta koilliseen pääkatu, Hämeenkatu. Sen kaupallisesti aktiivisin osa muodostuu 
Hämeenkadun ja Keskuskadun risteyksen tuntumaan. Lounaaseen päin kuljettaessa 
poikkikatujen tiheys harvenee. Hämeenkatu päättyy lounaassa Hämeenaukioon, jota rajaavien 
talojen katutasoissa on myös liiketilaa. Hämeenaukio on suorakaiteen muotoinen liikenneaukio, 
joka on vinottain Hämeenkatuun nähden. Hämeenaukiota on suunniteltu muutettavan 
oleskelupainotteisemmaksi kaupunkitilaksi, mutta suunnitelmat odottavat toteutumistaan. 
Hämeenkadun ja sen poikkikatujen ulkopuolella korttelirakenne on sattumanvaraisempaa. 

Suunnittelualue sijoittuu Hämeenaukion eteläpuolelle ruutukaavakortteleihin. Tätä ruutukaava-
aluetta rajaa sekä itä- ja länsipuolilta vapaamuotoiset vanhat puutaloalueet. Suunnittelualueen 
luoteispuolella sijaitseva Hämeenaukio on mielenkiintoinen piste kaupungissa, missä neljä 
erilaista korttelirakennetta yhdistyvät. Suorakulmaisen Hämeenaukion jokaiseen nurkkaan 
yhdistyy katu viistosti aukion muotoon nähden. Aukion lounaiskulmaan yhdistyvä Lopentie 
antaa oman leimansa myös suunnittelukortteliin. Tie tai oikeastaan sen rajaama tontti leikkaa 
muuten suorakulmaisesta suunnittelukorttelista pois luoteisen kulman.

KAUPUNKIKUVA

Riihimäen tärkeimmät perinteiset maamerkit ovat Vesilinna, Allinna, kirkko, Paloheimon 
entinen sähkölaitos sekä rautatieaseman veturitalit. Uutena kerrostumana ja 
laajuudeltaan huomattavina rakennuksina voidaan mainita vuonna 2007 avattu 
Atomin kauppakeskus aivan rautatieaseman lähistöllä sekä tänä vuonna valmistunut 
matkakeskus nykyisen asemarakennuksen ja Atomin kauppakeskuksen välissä.  

Riihimäen kaupunkikuvalle tyypillisiä piirteitä ovat rakennuskannan sijoittuminen mäille 
vehmaiden pihojen keskelle, yhtenäiset omakotialueet, keskustan inhimillinen mittakaava 
ja rautatie kaupungin keskellä. Taajama-alue sijoittuu moreeniselänteiden väliin jäävään 
tasankolaaksoon Salpausselän reunamuodostuman ympärille. Harju sekä useat pienet 
moreenimäet jäsentävät aluetta. Varsinainen vanha keskusta, asettuu tasaiselle maalle 
pienten mäkien ja reunamuodostumien välille ja on selvästi tiiviimpää ja yhtenäisempää ja 
sen rakennusmassat ovat suurempia kuin ympäröivillä alueilla. Tähän tekee poikkeuksen 
viime vuosina valmistuneet matkakeskus ja Atomin kauppakeskus. Julkiset toiminnot 
eivät liity kaupalliseen alueeseen, vaan ne sijoittuvat kehämäisesti keskustan ympärille. 
Suurin osa rakennuskannasta on asuinrakennuksia, näistä kerrosalaltaan eniten on 
kerrostaloja ja kappalemääräisesti eniten pientaloja. Peltosaaren kerrostaloalue radan 
itäpuolella muodostaa nimensä mukaisesti oman irrallisen saarekkeensa pellolle.  
 
Riihimäellä tori ja puistot ovat melko kaukana toiminnallisesta keskustasta, jolloin aluetta 
tai tilaa, jolla on selvä pysähtymisen ja oleskelun houkutus, ei juuri ole. Tällaisiksi voidaan 
kuitenkin laskea vuonna 2006 valmistuneen Ragnar Granitin aukio ja Hämeenkadun varrella 
kirkon edustalla sijaitseva puisto. Riihimäen kaupunki suunnitteli Hämeenkadun tai osan 
siitä muuttamista kävelykaduksi, mutta hanke kaatui loppumetreillä keskustan yrittäjien 
vastustukseen. Laadin kesällä 2008 Riihimäen kaupungin palveluksessa suunnitelmia 
myös Hämeenkadun lounaisosan, kadun päätteenä olevan Hämeen aukion ja siitä jatkuvan 
Torikadun ympäristön kohentamiseksi, mutta projekti odottaa edelleen toteutumistaan. Nämä 
kesällä 2008 tekemäni suunnitelmat näkyvät diplomityösuunnitelmani pohjakartalla, vaikka 
eivät kuulukaan varsinaiseen diplomityön suunnittelualueeseen. Rakeisuus, keskusta-alue.
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Rakeisuus ja pohjakartta, keskusta-alue 1/6000
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Rakeisuus ja pohjakartta, keskusta-alue 1/6000 Korttelirakenne, keskusta-alue 1/6000
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Kuvia torilta eri aikakausina.
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III SUUNNITTELUALUE

SIJAINTI
Linja-autoasema ja kauppatori sijaitsevat suhteellisen tasaisella alueella aivan keskustan 
harjumuodostelman etelälaidassa. Maasto kohoaa torilta Hämeenaukiolle ja kirkolle päin.
Suunnittelualuetta rajaa koillisessa Torikatu, kaakossa Hallikuja ja lounaassa sekä luoteessa 
Torikuja. Suunnittelualue sijaitsee linnuntietä n. 500 metriä lounaaseen Riihimäen keskipisteeksi 
mielletystä Hämeenkadun ja Keskuskadun risteyksestä ja suunnilleen saman matkan päässä 
rautatieasemasta. Tästä huolimatta se on selvästi varsinaisen kaupallisen keskusta-alueen 
ulkopuolella. Tällä hetkellä suunnittelualueella sijaitsee kauppatori, entinen linja-autoasema 
ja kaupungin kutomo eli entinen lihan ja maidon tarkastamon rakennus. Linja-autoaseman 
toimintojen siirryttyä alkuvuonna uuteen matkakeskukseen rautatieaseman viereen, linja-
autoaseman rakennus on nykyisin vajaakäytössä. Rakennuksen Torikadun puoleisessa 
päädyssä on R-kioski, mutta entiset Matkahuollon tilat ovat tyhjillään. 
Suunniteltavaan alueeseen rajautuvat rakennukset sijaitsevat pääsääntöisesti kiinni 
tonttinsa kadun puoleisessa rajassa. Aluetta eteläsivulta rajaavan Hallikujan varressa 
on myös rakennuksia joiden pääty on kadulle päin ja joiden sijoittuminen on enemmän 
lähiömäistä kuin kaupunkimaista. Samalla kohdalla Hallikujan eteläreunalla on pistetaloja, 
joten suunnittelualueelta Hallikujaa lounaaseen jatkettaessa, katutila ei ole kaupunkimaisesti 
rajautunut. 

HISTORIAA 
Riihimäen toriyhdistys perustettiin 1880-luvun alussa ja se sai luvan kerran kuussa 
pidettäviä markkinoita varten vuonna 1881. Vuonna 1888 toriyhdistys sai Hausjärven kunnan 
vastustuksesta huolimatta luvan toiseen kuukausittaiseen markkinapäivään. Myöhemmin 
palattiin kuitenkin takaisin yhteen markkinapäivään kuukaudessa. Toripaikaksi oli vakiintunut 
kenttä valtion maiden rajalla. Paikka on hyvin lähellä nykyistä kauppatoria Maantien ja 
Rajapolun risteyksessä. Uusi suurempi toripaikka lunastettiin Karan kartanolta heinäkuussa 
vuonna 1902 ja vuonna 1925 toriyhdistys luovutti sen kauppalalle. Tällä paikalla kauppatori 
sijaitsee edelleen, tosin puolta alkuperäistä pienempänä, koska Torikadun varteen rakennettiin 
linja-autoasema 1950-luvulla. 

Markkinoita pidettiin aikanaan huliganismin, kortin peluun ja juopottelun tyyssijana ja siksi 
kuukausittaiset markkinat korvattiin viikoittaisilla toripäivillä vuonna 1913. Torikauppaa käytiin 
tämän jälkeen joka torstai ja myynnissä oli pelkästään kotiteollisuus- ja maalaistuotteita. 
Koska Riihimäellä ei ollut muita avoimia kenttiä, palveli tori 1950-luvulle saakka myös 
urheilukenttänä. Siellä harrastettiin ainakin jalkapalloa, yleisurheilua, voimistelua ja pesäpalloa. 
Urheilun lisäksi tori on toiminut erilaisten paraatien ja juhlien pitopaikkana niin puolustusvoimille 
kuin erilaisille yhdistyksille ja järjestöillekin. Talvisodan aikana tori oli monelle turvapaikka, sillä 
entisen maidontarkastamon rakennuksen kellari toimi silloin pommisuojana.( Hoffrén, s. 390)

NYKYTILANNE
Nykyisin toritoiminta on hiljentynyt ja toripäivinä paikalla on yleensä vain kahdesta kolmeen 
myyjää, jotka kiertävät eri viikonpäivinä seudun eri toreilla. Riihimäen toripäivistä ei mistään 
tunnu löytyvän varmaa tietoa, mutta tutuilta paikkakuntalaisilta kysymällä selvisi, että 
toripäivät ovat tiistaisin ja torstaisin. Sunnuntaimarkkinoita torilla on tänä vuonna järjestetty 
Internetistä löytämäni tapahtumakalenterin mukaan välillä huhti-lokakuu seitsemän kertaa 
eri yhdistysten ja seurojen vetämänä. (http://lisa.hyrinet.fi/kalenteri/riihimaki/). Jokaisen 
kuun ensimmäisenä keskiviikkona pidetään toripäivää keskustassa, uudella Ragnar Granitin 
aukiolla, missä järjestetään säännöllisesti myös kirpputoreja ja muita tapahtumia. Keskusta-
aukiolla on esiintymislava, jossa järjestetään pieniä konsertteja ja muita tapahtumia. Hieman 

15



Valokuva hiljentyneen linja-autoaseman pihalta Torikadun suuntaan.

Kuva Hallikujan suuntaisesti torin kulmalta länteen.

Linja-autoasema vielä toiminnassa kesällä 2008. Taustalla häämöttää kirkon torni.

Tori pohjoisesta katsottuna.
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syrjässä sijaitsevalla vanhalla kauppatorilla voisi siis olla selvästi keskusta-aukiosta poikkeava 
rooli.

Entisen linja-autoaseman kortteliin suunnitellaan kaavoitettavan n. 5000 kem2 rakennusoikeutta 
pääosin asuinkäyttöön. Viimeisimpien asemakaavaluonnosten mukaan linja-autoaseman ja 
entisen lihan ja maidon tarkastamon rakennukset säilyisivät ja uusi rakennusoikeus sijoittuisi 
kolmeen 5-6-kerroksiseen pistetaloon. Pistetalot sijoittuisivat entiselle linja-autoaseman 
asfalttikentälle asemarakennuksen ja kutomon väliin, yksi rakennus Torikadun varteen ja 
kaksi uuden tontin torin puoleiselle sivulle. Tori jäisi entiselle paikalleen. Torikauppiaille on 
tarjottu mahdollista siirtää myyntinsä vuonna 2006 valmistuneelle Ragnar Granitin aukiolle 
kaupalliseen ydinkeskustaan. Torikauppiaat eivät kuitenkaan ole halunneet siirtyä uudelle 
aukiolle. 

Mielestäni konsultin luonnostelema asemakaavaratkaisu olisi vaarassa päättää nyt jo suurissa 
vaikeuksissa olevan toritoiminnan sen perinteisellä paikalla. Suunnitelmien toteutuessa torin 
alkuperäisestikin syrjäinen sijainti korostuisi ja yhteys Torikatuun, jonka varteen tori on aikanaan 
perustettu, katkeaisi lopullisesti. Toria ympäröiviin rakennuksiin ei jäisi ainoatakaan liiketilaa 
ja toria rajaavien kerrostalojen maanpäälliset kellarit ympäröisivät tilaa. Ainoa liiketila olisi 
Hallikujan ja Välittäjän risteyksessä oleva autojen varaosaliike, joka sekin on torilta katsottuna 
kadun vastakkaisella puolella. 

Kuvia uudelta linja-autoasemalta 1950-luvulta.
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Linja-autoasema, syksyllä 2009.
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RAKENNUKSET
Linja-autoasema
Linja-autoasema on rakennettu vuonna 1956 professori Martti Jaatisen suunnitelmien 
mukaan. Rakennuksen salitilat avautuvat sisäänkäyntiterassille rytmikkäästi jaotellun 
lasiseinämän kautta. Terassi on n. 1,5 metriä ympäröivää maanpintaa ylempänä. Ulokkeena 
julkisivupinnasta työntyvä katos korostaa pääsisäänkäyntiä. Rakennuksen länsipäätyyn on 
myöhemmin rakennettu katos rahtitoimintoja varten. Rakennus edustaa linjakasta aikansa 
julkista liikennerakentamista. Rakennuksella on merkitystä osana Riihimäelle toteutettujen 
arkkitehti Martti Jaatisen suunnittelemien rakennusten sarjaa.
Ehdotan suunnitelmassani rakennuksen säilyttämistä. Rakennukselle on myös löydettävissä 
uusia käyttötarkoituksia ja se on luonteva osa uutta korttelisuunnitelmaa. Riihimäen kaupunki 
omistaa 31 prosenttia linja-autoaseman tiloista. Loppuosan omistavat Matkahuolto ja Rautakirja. 
Tämän vuoden lopussa rakennus siirtyy kokonaan kaupungin omistukseen. Kaupungin 
omistavat tilat ovat olleet tähänkin mennessä tyhjillään, mutta muut kuin kaupungin omistavat 
liikehuoneistot ovat vuokrattuina. Kaupunki ei kertomansa mukaan ole keksinyt rakennukselle 
käyttöä eikä löytänyt sopivaa vuokralaista. Kaupunki kuitenkin vuokraa tiloja ulkopuolisilta 
vuosittain lähes 23 000 neliön edestä. (Hämeen Sanomat, 19.8.2009 s.3 ) Rakennuksen 
kellarikerros on osittain rakennettu väestönsuojaksi, jonka purkaminen on työlästä ja kallista.
Linja-autoaseman korttelin asemakaavamuutos oli Riihimäen teknisen lautakunnan 
käsittelyssä elokuussa 2009 ja tekninen lautakunta äänesti linja-autoaseman säilyttävää 
asemakaavaluonnosta vastaan. 

Kaupungin kutomo:
Linja-autoaseman eteläpuolella sijaitseva nykyinen kaupungin kutomo, rakennettiin 
1920-30-lukujen vaihteessa lihantarkastamoksi. Rakennusta laajennettiin 1937-
38 maidontarkastamolla. Rakennuksessa on myös maanalainen kellarikerros, 
jota käytettiin Talvisodan aikaan pommisuojana. (Airisto. s. 22) Vaalea, sileäksi 
rapattu rakennus on aumakattoiselta keskiosaltaan kaksikerroksinen. Ulkoasun 
muotokielessä on nähtävissä siirtyminen 1920-luvun klassismista funktionalismiin.  
Museovirasto on esittänyt molempia rakennuksia suojeltavaksi.

Entisen liha- ja maidontarkastamon rekennus.
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Suunnitelma: näkymä Hallikujaa pitkin länteen.

Suunnitelma viistosti ylhäältä. Kuvassa vasemmalla näkyy Rautatienpuiston alue ja takana uusi Atomin kauppakeskus.
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IV SUUNNITELMA
 
KORTTELISUUNNITELMA
Koko korttelisuunnitelma perustuu tilojen avaamiseen mahdollisimman monen kaupunkilaisen 
käyttöön. Suunnitelman tarkoituksena on muuttaa uinuva kaupunkitila eloisaksi ja viihtyisäksi 
kaupunkilaisten oleskelutilaksi, joka ei lähistön uusien ostoskeskusten tapaan sulkeudu 
iltayhdeksältä. Kaikkia korttelin toimintoja leimaa pyrkimys mahdollisimman tehokkaaseen 
tilojen päällekkäiskäyttöön. Näin selvitään pienemmällä neliömäärällä käyttäjää kohden ja 
tuodaan kortteliin elämää eri vuorokauden aikoina. Tilojen yhteiskäyttö tuo myös joustavuutta, 
kun kaikkiin tulevaisuuden tilatarpeisiin ei tarvitse etukäteen varautua, vaan tiloja voidaan 
vuokrata joustavasti tarpeen mukaan.

Korttelisuunnitelma jakautuu viiteen osaa: toriin, puistoon, linja-autoaseman rakennukseen ja 
laajennusosaan, maidontarkastamorakennukseen ja laajennusosaan sekä asuinkortteliin. Alla 
suunnitelman osa-alueet esitellään yksi kerrallaan yllä mainitussa järjestyksessä.

TORI
Suunnitelmassa kauppatori siirretään takaisin Torikadun varteen, mihin se on aikanaan 
perustettukin. Korttelin Torikadun puoleisella reunalla torille on paremmat toimintaedellytykset 
kuin nykyisellä paikallaan. Torikadun varrella on jo ennestään liiketiloja ja ihmisvirtoja 
toritoimintaa tukemaan. Samalla korttelin olemassa olevat rakennukset yhdessä uusien 
laajennusosien kanssa rajaavat luontevasti tilaa. Torin koko myös pienenee hieman eikä 
tila vaikuta autiolta, vaikka paikalla olisi toripäivinäkin vain muutama myyntikoju. Silti tori on 
suunnilleen kaksi kertaa keskustan kaupunkiaukiota suurempi. Näin erilaisia tapahtumia voi 
järjestää aina tilaisuuden luonteeseen ja arvioituun osallistujamäärään parhaiten sopivassa 
paikassa. 

Museovirasto on lausunnossaan suositellut korttelin olemassa olevien rakennusten säilyttämistä 
sekä entisen linja-autoaseman laiturialueen säilyttämistä rakentamattomana, jotta korttelin 
historia säilyisi luettavana muutoksista huolimatta. Diplomityösuunnitelma on Museoviraston 
lausunnon mukainen.

Toria voidaan käyttää torikaupan lisäksi moniin muihinkin tarkoituksiin. Siellä voidaan järjestää 
erilaisia tapahtumia, etenkin kulttuuritapahtumien järjestämiseen on erinomaiset edellytykset 
kun alan toimijoiden työtilat kootaan torin ympärille. Siitä tulee siis luonteva paikka erilaisille 
kulttuuritapahtumille. Tori voi myös toimia pelikenttänä, kuten se on aiemminkin tehnyt aina 
1950-luvulle saakka. Siellä voidaan järjestää esimerkiksi katukoripallo- ja katusählyturnauksia. 
Tori muodostaa yhdessä viereisen puiston kanssa kaivattua ei-kaupallista ja viihtyisää 
oleskelutilaa kaupungin keskustan tuntumaan. 

PUISTO
Puisto on suunnitelmassa sijoitettu torin ja asuinkorttelin väliin. Näin voidaan hyödyntää 
nykyisen kauppatorin ja entisen linja-autoaseman välissä olevat suurikokoiset puut. 
Asemarakennuksen laajennussiipi erottaa puiston osittain torista, mutta uudisrakennuksen 
eteläpuolella avoimet kaupunkitilat yhdistyvät. Näin myös näkymä Torikadulta länteen säilyy 
vehreänä. Edes uudisrakennuksen kohdalla puisto ei rajaudu kovin voimakkaasti irti torista, 
koska paviljonkimainen kahvila- ja näyttelyrakennus on luonteeltaan kevyt ja läpäisevä.

Puiston ja asuinkorttelin välissä kulkee kevyen liikenteen väylä. Tämä Välittäjä nimisen kadun 
linjaa noudattava väylä on mainittu jo O. I. Meurmanin vuoden 1922 asemakaavaselostuksessa. 
Nyt sen toteuttaminen olisi hyvinkin ajankohtaista, kun uuden väylän eteläpäähän 
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Suunnitelma: näkymiä asuinkorttelin sisäpihalta.
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suunnitellaan uutta Piikinmäen asuinaluetta 600-700 asukkaalle. Tästä linjasta tulisi kevyen 
liikenteen pääväylä saavuttaessa etelän suunnasta keskustaan. Väylä saisi myös arvoisensa 
huipennuksen ja portin keskustaan saavuttaessa, kun Hämeenaukion miljöösuunnitelmat 
joskus tulevaisuudessa toteutetaan. Suunnittelualueen etelän puoleisessa korttelissa kevyen 
liikenteen väylää sijoitetaan toisella ajoneuvokaistalle eli katu muuttuu ajoneuvoliikenteen 
osalta yksisuuntaiseksi.

Puistoa halkoo etelä-pohjoissuunnassa kaksi varsinaista kulkuväylää. Hämeenaukiolta päin 
saavuttaessa suoraan etelään laskeva väylä on edellä mainittu kevyen liikenteen pääväylä. 
Hieman vasemmalle kaartuva reitti puolestaan kaartaa uuden kahvilarakennuksen seinänviertä 
torille. Näiden kahden väylän välissä kiemurtelee kolmas hitaan kulkemisen ja oleskelun väylä, 
jonka varteen on sijoitettu penkkejä ja pieniä oleskeluaukioita.

LINJA-AUTOASEMA JA LAAJENNUSOSA

Linja-autoasema

Riihimäellä on pulaa taiteilijoiden ja käsityöläisten työtiloista ja kohtaamispaikoista. 
Riihimäkeläisille tärkeän Allinnan rakennuksen siirryttyä kaupungilta yksityisen yrityksen 
käyttöön, hävisivät myös kahvila-ravintolan yhteydessä olleet näyttelytilat. Riihimäellä toimiva 
lasten ja nuorten kuvataidekoulu kaipaa myös uusia, nykyisiä sokkeloisia ja ahtaita tiloja 
käytännöllisempiä, opetustiloja. 

Korttelin muutossuunnitelmassa vanhaan linja-autoaseman rakennukseen on sijoitettu 
työtiloja taiteilijoille ja käsityöläisille sekä lasten- ja nuorten kuvataidekoululle. Myös nykyisin 
aukion vastakkaisella reunalla toimivalle kaupungin kutomolle on osoitettu tilat entisestä 
asemarakennuksesta.  Rakennuksen Torikadun puoleisessa päädyssä olevat tilat jäävät 
nykyiseen käyttöönsä eli liiketiloiksi. Rakennuksen julkisivu säilytetään ennallaan lukuun 
ottamatta sisäänkäyntitasanteen eteen rakennettavaa luiskaa. Rakennuksen pääkerroksen 
lattiataso on n. 1500 mm ympäröivää maanpintaa korkeammalla, joten esteettömän kulun 
mahdollistamiseksi rakennukseen on lisättävä luiska.

Kokoamalla eri kulttuurialojen toimijoita ja tekijöitä yhteen paikkaan saavutetaan paljon 
etuja. Ensinnäkin tiloja voidaan osittain jakaa eri toimijoiden kesken eri vuorokaudenaikoina, 
jolloin yhteenlaskettu tilantarve pienenee. Taiteilijana ja käsityöläisinä elantonsa hankkivat 
käyttävät tiloja päivisin ja kuvataidekoululaiset iltaisin. Kansalaisopiston ylläpitämä kutomo 
työllistää tälläkin hetkellä yhden henkilön, joka on paikalla arkipäivisin antamassa neuvoja 
kudontaan. Ehkä tämä henkilö voisi valvoa tai avata tarpeen mukaan käyttäjille myös muita 
tiloja. Eri toimijoiden kokoaminen samoihin tiloihin luo myös luontevan paikan luovien ihmisten 
kohtaamisille. Tämä olisi varmasti omiaan myös vilkastamaan paikallista kulttuuritoimintaa.

Alla on yhteenveto eri toimijoiden käytössä olevista tiloista. 
Kuvataidekoulun tilat
Kuvataidekoululla on rakennuksessa omia tiloja n. 82 m2 ja lisäksi alakerrassa yli 200 neliötä 
tiloja, joita kuvataidekoulu voi käyttää tarpeen mukaan. Lisäksi kuvataidekoulun käytössä on 
myös muut yhteiset oleskelu-, näyttely- ja taukotilat.

Taiteilijoiden työhuoneet
Taiteilijoille on osoitettu yksityisiä työhuoneita 83,2 m2 verran. Lisäksi käytössä on erilaisia yh-
teiskäytettäviä työpajatiloja lähes 300 m2. Näiden lisäksi yhteisiä tiloja ovat keittiö- ja taukotila, 
oleskelu- ja näyttelyaula sekä wc-tilat. Lisää näyttelytiloja on viereisessä kahvilarakennuk-
sessa.
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Kutomon tilat
Entisessä lihan- ja maidontarkastamon rakennuksessa kutomolla oli käytössään n. 218 huo-
neisto-m2 tiloja, mutta varsinaisia kutomiseen liittyviä tiloja niistä oli n. 149 m2. Entiseen linja-
autoaseman rakennukseen on sijoitettu n. 140 m2 kutomon omia tiloja. Uusien tilojen neliö-
määrä on huomattavasti pienempi kuin entisissä tiloissa, mutta uudet tilat ovat selkeämmät 
ja avarammat ja niitä voidaan sen vuoksi käyttää vanhoja sokkeloisia tiloja tehokkaammin. 
Lisäksi oleskelutilat, wc:t ja keittiötilat ovat kaikkien käyttäjien yhteisiä, jolloin tiloja tarvitaan 
käyttäjäryhmää kohden vähemmän. Tämä on paitsi taloudellisesti ja ekologisesti järkevää, niin 
se synnyttää myös hedelmällistä kanssakäymistä ja kohtaamisia muiden taiteesta tai käsitöis-
tä elantonsa saavien sekä alojen harrastajien kesken.

Laajennusosa 
Vanhan rakennuksen päätyyn, uutta toria rajaamaan, sijoitetaan uusi paviljonkimainen 
rakennus. Nimitän rakennusta linja-autoaseman laajennukseksi, koska yhdessä nämä 
kaksi rakennusta muodostavat kokonaisuuden, vaikkei niiden välillä ole sisäyhteyttä eivätkä 
ne rakennu toisiinsa kiinni. Molempien rakennusten lastaustilat sijoittuvat uuden ja vanhan 
osan väliin, pohjoisen puolelle. Uuteen paviljonkirakennukseen sijoitetaan kahvila, näyttely- 
ja myymälätilaa sekä toimintojen tarvitsemat apu- ja varastotilat. Rakennukseen on kaksi 
sisäänkäyntiä, joista toinen on torin puolella ja toinen esteetön sisäänkäynti puiston puolelta 
myymälätilaan.

Rakennuksen pohjoispäädyssä on n. 108 m2 varasto ja aputiloja. Sinne sijoitetaan myös 
henkilökunnan sosiaalitilat. Etelään päin liikuttaessa seuraava tila on suunnilleen saman 
laajuinen myynti- ja palvelutiskitila. Siinä sijaitsee käsityötuotteiden myymälä ja kahvilan 
palvelutiski.  Rakennuksen eteläosassa 150 mm edellisiä tiloja alempana on kahvilasali 
sekä näyttelytilat. Lasiseinäistä tilaa jakamaan on suunniteltu sattumanvaraisesti sijoiteltuja 
betonisia seiniä ja seinäkkeitä taiteen ripustamista varten. Kahvilasalin laajuus on noin 265 
m2.

LIHAN- JA MAIDONTARKASTAMO JA LAAJENNNUSOSA

Nykyisin rakennus toimii kaupungin kutomona. Suunnitelmissa kutomon tilat siirtyvät torin 
pohjoislaidalle linja-autoaseman rakennukseen ja entisen tarkastamorakennuksen yhteyteen 
sijoitetaan laajennusosa.  Vanha ja uusi osa yhdessä muodostavat tilat ravintolalle siten, että 
ravintolasali sijoitetaan vanhaan rakennukseen ja keittiötilat uuteen osaan. Lisäksi vanhan 
osan yläkertaan sijoitetaan ravintolahenkilökunnan sosiaalitiloja sekä kellariin torimyyjien 
sosiaalitilat. Laajennusosaan sijoitetaan myös wc-tiloja, seurusteluravintola ja terassi. 

Rakennuksen pääsisäänkäynti säilyy nykyisellä paikallaan Torikadun suuntaan, katoksen 
alla. Sisäänkäynnin yhteyteen olemassa olevan katoksen alle sijoitetaan uusi luiska, jotta 
rakennukseen on esteetön käynti. Rakennuksen sisään sijoitetaan myös hissi, jonka kautta on 
esteetön kulku sekä 2. kerroksen että kellarin sosiaalitiloihin. Kellariin sijoitettuihin torimyyjien 
sosiaalitiloihin on käynti portaita pitkin myös suoraan torilta.

Uudisosaan on yhteys sisäkautta suoraan vanhasta rakennuksesta. Uudisosaan saavuttaessa 
vasemmalla on asiakasvessat ja yksi invamitoitettu wc. Wc-tilojen takana on kylmiö, johon 
on käynti suoraan vieressä sijaitsevasta keittiöstä. Kylmiön takana on jätehuone. Keittiön 
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kulmasta on lohkaistu tila seurusteluravintolan baaritiskille. Baaritiskin ja seurusteluravintolan 
osan voi hiljaisina aikoina eristää muista ravintolatiloista. Seurusteluravintolaosan lasiseinät 
voi myös kesäkaudella avata, jolloin tila muuttuu katetuksi kesäterassiksi.

ASUMINEN
Tilastokeskuksen asunto- ja asuinolotietojen mukaan Suomessa oli vuoden 2008 lopussa 2 
768 000 asuntoa, joista 45 prosenttia oli yksiöitä tai kaksioita. Vakinaisesti asuttuja asuntoja 
eli asuntokuntia oli 2 499 000. Näistä asuntokunnista suurin osa oli pieniä yhden tai kahden 
henkilön asuntokuntia. Tällaisia pienasuntokuntia oli 73 prosenttia kaikista asuntokunnista 
eli 1 838 000 kappaletta ja näistä yli miljoonassa asui vain yksi henkilö. Joka neljännessä 
asuntokunnassa eli 26 prosentissa kaikista asuntokunnista oli vähintään kolme henkilöä. 
Asuntokunnan keskikoko oli 2,09 henkilöä. Vielä vuonna 1970 keskikoko oli kolme henkilöä. 
Silti edelleen monen suomalaisen toiveasunto on omakotitalossa. 

Korttelisuunnitelman asunto-osuudessa olen halunnut esittää pikkukaupungin keskustaan 
sopivaa pientalomaista, mutta tiivistä asumista. Asuinkorttelin kantavana ajatuksena on 
muiden osioiden tapaan tilojen päällekkäis- ja yhteiskäyttö. Tämä mahdollistaa myös 
yksin- ja kaksinasujille perinteistä keskustan kerrostaloasuntoa paremmat mahdollisuudet 
harrastustilojen ja muiden ns. ylimääräisten tilojen käyttöön. Pyykki-, askartelu-, sauna-, työ- 
ja juhlatilat ovat käytettävissä joustavasti tarpeen mukaan, eikä kaikkia mahdollisia harvoin 
käytettäviä tiloja tarvitse sovittaa asunnon sisään. Näin neliöitä asukasta kohden voi olla 
vähemmän, mutta silti käytössä on monipuolisesti ja joustavasti kaikki tarvittavat tilat. Tilojen 
jakaminen luo myös puitteet ihmisten kohtaamisille ja sosiaalisille kontakteille. 

Asuinkorttelin julkisimmat tilat sijaitsevat Välittäjän varrella. Syvemmälle kortteliin käytäessä 
tilat muuttuvat yhä yksityisemmiksi, joista yksityisin tila on asunto. Välittäjän varressa on 
kaksi sisäänkäyntiä kortteliin, joista myös huoltoajo korttelin yhteispihalle on mahdollista. 
Pohjoisimman rakennusosan katutasossa on asukkaiden kerho- ja juhlatilat, jotka avautuvat 
sekä kevyen liikenteen väylälle että yhteispihalle. Tämän osan yläpuolella on kaksikerroksisia 
perheasuntoja, joiden pihaterassit ovat kerhotilan yläpuolella. Asuinosan alle, kerhotilojen 
viereen pimeimpään osaan on sijoitettu irtain- ja pyörävarastoja. Yhteispihan ja puiston väliin 
jäävässä yksikerroksisessa massassa on molemmissa päissä jätehuoneet kulkuväylien varsilla. 
Väliin jäävässä osassa on kaikkien kaupunkilaisten vuokrattavissa olevia työhuoneita tai pieniä 
toimistoja. Eteläisimmässä nurkassa Välittäjän ja Hallikujan risteyksessä on rakennuksen 
katutasossa varsinaista liiketilaa. Tilasta on järjestettävissä käynti myös suoraan takana 
olevalle sisäpihalle, jonka ympärillä on vanhuksille tarkoitettuja asuntoja. Liiketilan yläpuolella, 
vanhusten asuntojen yläkerroissa on asuntoja, joille on käynti vanhusten asuntopihalta 
portaita pitkin katolle ja sieltä terassin kautta asuntoon. Liiketilan ja yläkerran asunnon voi 
myös tarvittaessa yhdistää suoraan sisäportailla.

Kortteliin sisään mentäessä saavutaan ensin yhteiselle korttelipihalle. Pihan ympärille on koottu 
erilaisia asukkaiden yhteiskäytössä olevia tiloja, kuten pyykkitupa, askartelutila, leikkihuone, 
saunaosastot, sekä vanhusten- ja nuorisoasuntokortteleiden yhteiskeittiöt ja oleskelutilat. 
Yhteispiha nousee pohjoista kohti mentäessä. Kaksi eteläisintä pienkorttelia on n. 1,5 metriä 
muita asuinkortteleita alempana. kahdenkeskimmäisen pienkorttelin eli pienperhekorttelin ja 
nuorisoasuntokorttelin alla on pysäköintihalli 35 autolle. Pysäköintihallista on sekä hissi että 
porrasyhteys korttelin yhteispihalle pienperheasunto- ja nuorisoasuntokortteleiden välistä.

Korttelin yhteispihalta on käynti 5 pienkortteliin. Pienkortteleiden sisäpihoilta kuljetaan 
edelleen asuntoihin. Jokaiseen asuntoon on käynti suoraan pihalta oman terassin kautta 
tai 2. kerroksen yksikerroksisiin asuntoihin oman parvekkeen tai kattoterassin kautta. 
Asunnon edessä oleva yksityinen vyöhyke tarjoaa haluttaessa myös suojaa naapureiden 
katseilta esimerkiksi pergolarakenteiden tai aidakkeiden avulla. Alakerran yksikerroksiset 
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asunnot, kaikki korttelin yhteistilat ja ulkotilat ovat esteettömiä. Myös osaan 2. kerroksen 
perheasunnoista sekä nuorisoasunnoista voidaan järjestää esteetön käynti kattotasolta, jonne 
kuljetaan pysäköintihallista tai korttelipihalta hissillä. Kaikki vanhuksille suunnatut asunnot 
ovat yksikerroksisia ja sijaitsevat maantasossa. 

Asuinrakennusten runkosyvyyden ulkomitta on n. 5 metriä ja kerroskorkeus 3,5 metriä. 
Rakennusmassat ovat pääsääntöisesti 2-kerroksisia, mutta pienkortteleiden etelä- tai 
länsisivuilta on aina yksi kerroksen korkuinen massa, jotta sisäpiha olisi valoisa. Asunnot 
avautuvat pääsääntöisesti yhteen suuntaan, mutta monin paikoin esimerkiksi yläikkunoita on 
avattu myös rungon vastakkaiselle puolelle. Kahteen suuntaan avautuvia asuntoja on erityisesti 
Hallikujan varressa, missä ikkunoita voidaan avata etelään, kadun puolelle. Asuintilojen lattia 
on n. 1200 mm katutason yläpuolella, mikä suojaa asuntojen yksityisyyttä kadulla kulkijoiden 
katseilta.

Asuinkorttelin laajuustiedot:
Kokonaislaajuus ( ilman pysäköintihallia) 3060 kem2
Kokonaislaajuus pysäköintihallin kanssa 4060 kem2
Pysäköintihalli n. 1000 kem2
Asuntoja n. 2150 kem2
Yhteistiloja n. 870 kem2

Muut uudisrakennukset:
Paviljonkikahvila n. 480 kem2
Ravintolan laajennusosa 315 kem2

Koko korttelin uudisrakentamisen laajuus (olemassa olevia rakennuksia ei ole laskettu):
n. 4900 kem2

Suunnitelma: näkymä puistosta torin suuntaan.
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Diplomityön aiheena on Riihimäen kaupungissa sijaitsevan korttelin uudelleenkäyttösuunnitelma. 
Korttelissa on sijainnut linja-autoasema ja kauppatori. Linja-autoaseman toimintojen siirryttyä 
uuteen Matkakeskukseen keväällä 2009 on kortteli jäänyt vajaakäyttöön.  Kortteliin on tekeillä 
kaavamuutos. Diplomityössä esitän erään vaihtoehdon korttelin tulevaisuudesta ja sen roolista 
osana keskusta-aluetta. 

Työ etenee laajemmasta koko kaupungin mittakaavasta kohti suunnittelukorttelia. Itse 
suunnitteluosuudessa esitetään kortteliin sijoitettavia toimintoja asumisesta julkiseen 
kaupunkitilaan, kahviloihin ja ravintoloihin. Korttelisuunnitelman osa-alueet on esitetty siinä 
tarkkuudessa kun ne kokonaissuunnitelman ymmärtämisen ja hahmottamisen kannalta on 
ollut välttämätöntä. Työn pääpaino on suunnittelukorttelin aktiivisemman ja tunnistettavamman 
roolin kehittäminen muuttuvassa pikkukaupungin keskustassa.  
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ABSTRACT

TAMPEREEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Master’s Degree Programme in Architecture
KORKEAMÄKI, ANNIINA: Re-planning a city block in the town of Riihimäki
Master of Architecture Thesis, 29 pages, 8 Appendix pages
October 2009 
Examiner: Professor Ilmari Lahdelma
Keywords: re-planning city block, market place, bus station, small town centre, public urban 
space, housing design, shared spaces

The thesis subject is re-planning a city block in the town of Riihimäki. Town bus station used to 
situate in the block until it moved to a new travel centre in the spring 2009. The block still hosts 
town market place. Currently the block is been underused and quiet. The thesis project is one 
possible proposition for the future role of the study site.

The thesis starts from the whole town scale and goes on towards the chosen city block. The 
site plan introduces different intended usages for the study block from residential buildings to 
public city spaces and restaurants and cafes. Different parts of the overall plan are shown to 
the scale that is enough to make the whole concept understandable.  The main goal of the 
thesis is to come up with ideas and intended uses that suits the site and make it more active 
and recognizable. 
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UUSI PIIKINMÄEN
ASUINALUE 600-700
ASUKKAALLE

ATOMIN
KAUPPAKESKUS

RAUTATIE-
ASEMA

MATKAKESKUS
SUUNNITELTAVA
KORTTELI

RIIHIMÄEN
KESKUSTAN
KAUPALLINEN
PAINOPISTE

RAUTATIEN
PUISTO

SAHATEOLLISUUTTA

HÄMEENAUKIO

RAGNAR
GRANITIN
AUKIO

JOHDANTO

Riihimäki sijaitsee Kanta-Hämeen maakunnan eteläreunalla rajautuen 
Hausjärven, Lopen ja Janakkalan kuntiin sekä etelässä Hyvinkään kau-
punkiin. Se sijaitsee 66 km Helsingistä pohjoiseen, 34 km päässä Hämeen-
linnasta ja 60 km:n päässä Lahdesta. 

Riihimäki on kasvava yli 28000 asukkaan kaupunki. Vuonna 2008 sen 
väestönkasvu oli 1,9%. Riihimäki muodostaa talousalueen yhdessä Poh-
jois-Uudellamaalla sijaitsevan Hyvinkään kanssa. Kaupungin saavutetta-
vuus on erittäin hyvä sen sijaitessa sekä Helsinki-Tampere moottoritien 
että pääradan varressa. Kaupungin pohjoisosaa halkoo kantatie 54 Hol-
lolasta Tammelaan. Riihimäki on raideliikenteen solmukohta ja VR:n 
paikallisjunaliikenteen pääteasema, missä päärata haarautuu kohti itää eli 
Lahden suuntaan. Risteysasemana Riihimäki on tosin menettänyt merkit-
ystään Lahden oikoradan valmistuttua vuonna 2006. Rautateillä ja niihin 
liittyvillä toiminnoilla on ollut ja on edelleen tärkeä merkitys kaupungille. 
Vuonna 2009 Riihimäelle valmistui matkakeskus vanhan rautatieaseman 
viereen. Runsas vuosi aikaisemmin matkakeskuksen viereen avattiin uusi 
Atomin kauppakeskus. Riihimäen kaupallisen keskustan painopiste onkin 
siirtynyt voimakkaasti rautatieaseman suuntaan. 

Riihimäen kaupunki on rakenteeltaan vielä melko tiivis. Yli 90% asukkai-
sta asuu alle 3 km:n etäisyydellä rautatieasemasta. Kaupunki on aikanaan 
rakentunut soisen maaston ympäröimälle ylängölle. Kaupunki on kasva-
nut lännessä kiinni moottoritiehen ja idässä Hausjärven rajaan. Etelässä 
taajaman kasvua rajoittaa Silmäkenevan suoalue ja pohjoisessa kantatie 
54. Väestönkasvu on jo aiheuttanut painetta laajentua näiden rajaavien 
elementtien ulkopuolelle. Parhaillaan kartoitetaan kaupungin mahdollisia 
laajenemissuuntia, jotka kaikki sijaitsevat selvästi irrallaan olemassa ol-
evasta taajamasta. Samaan aikaan kaupungin keskusta taistelee yrityksistä 
ja asiakasvirroista, tänä ja viime vuonna valmistuneiden, matkakeskuksen, 
Atomin kauppakeskuksen sekä moottoritieliittymän ABC-aseman kanssa. 
Linja-autoasematoimintojen siirryttyä uuteen Matkakeskukseen, uhkaa 
vanhaa asemarakennusta purkutuomio. Linja-autoaseman toimintojen si-
irtyminen muualle saattaa olla kuolinisku myös Riihimäen jo ennestään 
hiljaiselle toritoiminnalle. Kauppatori sijaitsee entisen linja-autoasemar-
akennuksen vieressä.

 
I TAAJAMA

AIHE JA TAVOITTEET

Diplomityössäni tarkastelen yleisluontoisesti mahdollisia täydennysrak-
ennuspaikkoja nykyisen kaupunkirakenteen sisältä. Näiden joukosta valit-
tuun kortteliin, entiseen linja-autoaseman kortteliin, esitän muutos- ja 
täydennysrakennussuunnitelman. Tarkastelen valitun korttelin suhdetta 
ympäröivään kaupunkirakenteeseen sekä sen roolia osana kaupungin kes-
kusta-aluetta. Pohdin myös miten arkkitehtuurin ja rakentamisen keinoin 
voitaisiin aktivoida tätä jo ennestään vajaakäytössä ollutta ja yhä edelleen 
hiljenevää korttelia. 

Diplomityöni etenee laajasta koko kaupungin mittakaavasta tarkentuen 
yhteen kortteliin ja sen toimintoihin. Etsin aukkoja ja väljästi rakennettuja 
tontteja koko taajama-alueelta. Sen jälkeen esitän täydennysrakennussu-
unnitelman valittavaan kortteliin. Korttelisuunnitelman tarkoituksena on 
esittää suunnittelualueelle toimintoja, joille olisi tällä hetkellä kaupungissa 
tarvetta ja jotka yhdessä luovat korttelille uuden aktiivisemman ja tunnis-
tettavan luonteen kaupunkirakenteessa. Sivuan työssäni niin kaupunki-, 
rakennus- kuin asuntosuunnitteluakin. Näitä osa-alueita esittelen siinä laa-
juudessa kuin se kokonaissuunnitelman uskottavuuden ja hahmotettavu-
uden kannalta on välttämätöntä. Työn pääpaino on korttelin toiminnoissa, 
kokonaisuudessa ja sen roolissa osana keskusta-aluetta. Rajaan työni ulko-
puolelle yksityiskohtaisen perehtymisen rakennus- ja asuntosuunnittelun 
osa-alueisiin.

Lähempään tarkasteluun valittu linja-autoaseman ja kauppatorin kortte-
li sijaitsee kaupallisen ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä n. 600 
metrin päässä rautatieasemalta. Korttelissa sijaitsevat kaupungin kutomon 
ja entisen linja-autoaseman rakennukset sekä kauppatori. Kortteliin valm-
istellaan parhaillaan asemakaavamuutosta linja-autoaseman toimintojen 
siirryttyä keväällä 2009 uuteen Matkakeskukseen rautatieaseman lähe-
isyyteen. Rakennusliikkeelle ollaan kaavoittamassa n. 5000-6000 kem2 
lisärakennusoikeutta linja-autoaseman ja kutomorakennuksen väliin. 
Samalla asemakaavalla olisi tarkoitus suojella linja-autoaseman raken-
nus sekä entinen maidontarkastamo. Kaupungin tekninen lautakunta ää-
nesti olemassa olevat rakennukset säilyttävän kaavaehdotuksen kumoon 
syksyllä 2009. Kaavamuutosprosessi on kesken.

RIIHIMÄEN HISTORIAA

Suomen ensimmäinen rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan valmistui 
vuonna 1862. Nykyisen Riihimäen seutu kuului silloin vielä Hausjärven 
kunnan Karan kylään. Paikalla ei ollut juurikaan asutusta. Karan kartanon 
riihen mukaan uusi asema sai nimen Riihimäki. Tätä voidaan pitää Rii-
himäen syntyhetkenä. Riihimäen kaupungiksi kehittymisen historiassa 
vielä tärkeämpi päivämäärä oli kuitenkin syyskuun 11. päivänä vuonna 
1870, jolloin avattiin Pietarin rata ja Riihimäestä tuli maan ensimmäinen 
rautateiden risteysasema. Riihimäen ensimmäiset pyrkimykset paikkakun-
nan kaupungiksi muuttamisesta olivat jo vuonna 1908. Hanke epäonnistui, 
mutta vuonna 1919 Riihimäestä muodostettiin taajaväkinen yhdyskunta, 
jolla oli oma valtuusto ja oikeus asettaa virkamiehiä ja toimikuntia. Vuon-
na 1922 Riihimäestä tehtiin 7700 asukkaan kauppala, josta tuli kaupunki 
vuonna 1960. 

Paitsi rautateistä, Riihimäki on tunnettu myös lasista ja varuskunnasta. Rii-
himäellä 1900-luvulla toiminut lasiteollisuus synnytti käsitteen Riihimäen 
lasista. 1960-luvulla Riihimäkeä kutsuttiin kristallikaupungiksi, sillä lasi-
teollisuus oli kaupungin tärkein toimiala. Vuonna 1990 toimintansa lopet-
taneesta Riihimäen Lasista ja 1985 lopettaneesta Kumelan lasitehtaasta 
on jäljellä vanha teollisuusmiljöö hyttikortteleineen. Kaupungissa toimii 
myös lasimuseo.

Riihimäen ensimmäisen asemakaavan laati arkkitehti Harald Andersin 
vuonna 1916. Kaavan toteutuksessa ei päästy alkua pidemmälle, kun sen 
jo huomattiin nopeasti muuttuvissa olosuhteissa vanhentuneen. Vuonna 
1922 valmistui Riihimäen toinen asemakaava O. I. Meurmanin toimesta. 
Riihimäen yhdyskunta oli siihen asti muotoutunut melko vapaasti. Meur-
manin laatiessa asemakaavaansa, Riihimäki oli jo raideliikenteen solmu-
kohta, missä Viipurin rata kohtasi Helsingin-Hämeenlinnan radan ja mistä 
oli myös yksityinen kapearaiteinen rautatieyhteys Lopelle. Asutus oli kes-
kittynyt lähinnä Helsingin-Hämeenlinnan radan länsipuolelle, Erkylän tien 
vieressä sijaitsevaa Sammaltehtaan mäen asuinaluetta lukuun ottamatta. 
Muuten pääradan itäpuoli ja Viipurin radan eteläpuoli olivat tasaista pel-
toa. Radan länsipuoli jakaantui eteläiseen ja pohjoiseen tasankoalueeseen, 
joita erotti rautatieaseman kohdalta länttä kohden kiemurteleva mäkialue, 
joka suurelta osaltaan kuului rautateille. Aluetta kutsutaan nykyisin Rauta-
tienpuistoksi. Pohjoinen tasankoalue rajautui pohjoisessa hiekkaharjuun, 
jonka toiselta puolelta alkoivat tasaiset peltomaat. Kun paikkakunnalle 
vähitellen alkoi muuttaa muidenkin alojen edustajia, kuten käsityöläisiä 
ja kauppiaita, asutus levisi rautateiden omistamien maa-alueiden ulko-
puolelle Lopen maantien varteen. Tämän paikkakunnan päätien varteen 
muodostui ensimmäinen liike-elämän keskus, jossa sijaitsivat kauppatori, 
palokunnan talo ja kansakoulu. 

Taajaman väkiluvun kasvaessa tällä suunnalla alkoi tulla pulaa tontti-
maasta ja asutuksen oli hypättävä rautateiden hallussa olevan harjanteen 
yli pohjoiselle tasankoalueelle, jonne oli 1910-luvulla kasvanut uusi kes-
kus. Uutta ja vanhaa keskustaa yhdistämään on myöhemmin rakennettu 
Riihimäen nykyinen pääkatu, Hämeenkatu. Uusi ja vanha asuinalue ovat 
kasvaneet toisiaan kohti ja lopulta yhdistyneet. Uudemman alueen keskus-
tassa katuverkko on muodostettu suorakulmaisen katusysteemin mukaan 
yhdensuuntaiseksi ja kohtisuoraksi pääkatua vastaan. 

VUODEN 1938 TOPOGRAFIAKARTASTA NÄKYY, ETTÄ TORI ON SIJAINNUT JO SILLOIN NYKYISELLÄ PAIKALLAAN. 
TORIKATUA EI VIELÄ OLLUT OLEMASSA.

LINJA-AUTOASEMA PIAN VALMISTUMISENSA JÄLKEEN 1950-LUVULLA.

NS. RITYTALO RIIHIMÄEN KESKUSTASSA ON LINJA-AUTOASEMAN TAPAAN ARKKITEHTI MARTTI JAA-
TISEN SUUNNITTELEMA. RITY TALON HÄN SUUNNITTELI YHDESSÄ VAIMONSA MARJATAN KANSSA.

LASINPUHALTAJAPATSAS

TORI TOIMI 1950-LUVULLE SAAKKA MYÖS URHEILUKENTTÄNÄ.

RIIHIMÄEN LINJA-AUTOASEMAN JA KAUPPATORIN KORTTELIN MUUTOS JA TÄYDENNYSRAKENTAMINEN  DIPLOMITYÖ ANNIINA HANNELE KORKEAMÄKI TTY - ARKKITEHTUURIN KOULUTUSOHJELMA TARKASTAJA: PROFESSORI ILMARI LAHDELMA ESITTELYPÄIVÄMÄÄRÄ 28.10.20091.

RIIHIMÄEN KAUPPALA VUONNA 1939, VALOKUVIA KAUPPALAN PIENOISMALLISTA . TORI KUVASSA ETUALALLA.
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- KESKUSTA JA PALVELUT LÄHELLÄ -> EKOLOGISEN 
  ASUMISEN MAHDOLLISUUS
- RAUTATIEASEMA LÄHELLÄ
- PIIKINMÄEN ALUEEN RAKENTAMINEN
- KUNNALLISTEKNIIKKA OLEMASSA
- KÄYTTÖKELPOISET, VAJAAKÄYTTÖISET RAKENNUKSET 

- SIVUSSA KAUPALLISESTA KESKUSTASTA
- AUTIO
- VAJAAKÄYTÖSSÄ
- EPÄVIIHTYISÄ YMPÄRISTÖ
- TORITOIMINTA HIIPUMASSA
- EPÄVARMA TULEVAISUUS
- LIIKETILOJA VAIN TORIKADUN VARRESSA 
- YMPÄRÖIVISSÄ RAKENNUSTEN MAANPÄÄLISTEN 
   KELLAREIDEN PASSIVOIVA VAIKUTUS

- KORTTELISTA UINUVAN KAUPUNGINOSAN AKTIVOIJA
- OLESKELUTILAA KAUPUNKILAISILLE
- KAIVATTUJA TILOJA TAITEELLE JA KULTTUURILLE
- UUSI KAIVATTU PUISTO ALUEELLE
- PIIKINMÄEN UUDEN ASUINALUEEN AKTIVOIVA VAIKUTUS
- OLEMASSA OLEVIEN RAKENNUSTEN AKTIVOIMINEN
- ALUEELLA MAHDOLLISTA ELÄÄ AUTOTTOMASTI
- ALUEEN AKTIVOINNIN SUOTUISA VAIKUTUS KUIHUVALLE 
  KESKUSTALLE?
- VIIHTYISÄLLÄ YMPÄRISTÖLLÄ JA UUDISTETULLA KEVYENLII-
  KENTEEN VÄYLÄLLÄ PYÖRÄILYÄ JA JALANKULKUA LISÄÄVÄ 
  VAIKUTUS
- KAUPUNKIKULTTUURIA RIIHIMÄELLE

- TORITOIMINNAN LOPPUMINEN
- JULKISEN KAUPUNKITILAN YKSITYISTÄMINEN
- “PUISTON” HÄVIÄMINEN
- “NUKKUMALÄHIÖ” 
- LINJA-AUTOASEMAN JA KUTOMON RAKENNUSTEN 
  PURKAMINEN
- NUOREN KAUPUNGIN LYHYEN HISTORIAN HÄVITTÄMINEN
- KORTTELIN ROOLIN JÄÄMINEN EPÄMÄÄRÄISEKSI

SUUNNITTELUALUEEN YMPÄRISTÖN KATUVERKKOA. SUUNNITTELUALUEEN YMPÄRISTÖN RAKENNUSTEN KÄYTTÖTARKOITUKSIA.

HILJENTYNYT LINJA-AUTOASEMAN PIHA SYKSYLLÄ 2009.

AJATUKSIA KORTTELISTA SWOT-ANALYYSIN AVULLA.

II KESKUSTA

KORTTELIRAKENNE

Riihimäen keskustan rakenne on sekoitus kaupunkimaista ruutukaavaa ja maan-
tieverkoston muodostamaa vapaamuotoisempaa korttelikudosta. Tämä tekee kaupung-
ista ainakin ulkopaikkakuntalaisen näkökulmasta melko vaikeasti hahmotettavan. Koko 
keskustan lävistää lounaasta koilliseen pääkatu, Hämeenkatu. Sen kaupallisesti akti-
ivisin osa muodostuu Hämeenkadun ja Keskuskadun risteyksen tuntumaan. Lounaa-
seen päin kuljettaessa poikkikatujen tiheys harvenee. Hämeenkatu päättyy lounaassa 
Hämeenaukioon, jota rajaavien talojen katutasoissa on myös liiketilaa. Hämeenaukio 
on suorakaiteen muotoinen liikenneaukio, joka on vinottain Hämeenkatuun nähden. 
Hämeenaukiota on suunniteltu muutettavan oleskelupainotteisemmaksi kaupunkiti-
laksi, mutta suunnitelmat odottavat toteutumistaan. Hämeenkadun ja sen poikkikatu-
jen ulkopuolella korttelirakenne on sattumanvaraisempaa. 

Suunnittelualue sijoittuu Hämeenaukion eteläpuolelle ruutukaavakortteleihin. Tätä 
ruutukaava-aluetta rajaa sekä itä- ja länsipuolilta vapaamuotoiset vanhat puutaloal-
ueet. Suunnittelualueen luoteispuolella sijaitseva Hämeenaukio on mielenkiintoinen 
piste kaupungissa, missä neljä erilaista korttelirakennetta yhdistyvät. Suorakulmaisen 
Hämeenaukion jokaiseen nurkkaan yhdistyy katu viistosti aukion muotoon nähden. 
Aukion lounaiskulmaan yhdistyvä Lopentie antaa oman leimansa myös suunnitteluko-
rtteliin. Tie tai oikeastaan sen rajaama tontti leikkaa muuten suorakulmaisesta suunnit-
telukorttelista pois luoteisen kulman.

KAUPUNKIKUVA

Riihimäen tärkeimmät perinteiset maamerkit ovat Vesilinna, Allinna, kirkko, Palohei-
mon entinen sähkölaitos sekä rautatieaseman veturitalit. Uutena kerrostumana ja laa-
juudeltaan huomattavina rakennuksina voidaan mainita vuonna 2007 avattu Atomin 
kauppakeskus aivan rautatieaseman lähistöllä sekä tänä vuonna valmistunut matkake-
skus nykyisen asemarakennuksen ja Atomin kauppakeskuksen välissä. 

Riihimäen kaupunkikuvalle tyypillisiä piirteitä ovat rakennuskannan sijoittuminen 
mäille vehmaiden pihojen keskelle, yhtenäiset omakotialueet, keskustan inhimillinen 
mittakaava ja rautatie kaupungin keskellä. Taajama-alue sijoittuu moreeniselänteiden 
väliin jäävään tasankolaaksoon Salpausselän reunamuodostuman ympärille. Harju 
sekä useat pienet moreenimäet jäsentävät aluetta. Varsinainen vanha keskusta, aset-
tuu tasaiselle maalle pienten mäkien ja reunamuodostumien välille ja on selvästi ti-
iviimpää ja yhtenäisempää ja sen rakennusmassat ovat suurempia kuin ympäröivillä 
alueilla. Tähän tekee poikkeuksen viime vuosina valmistuneet matkakeskus ja Atomin 
kauppakeskus. Julkiset toiminnot eivät liity kaupalliseen alueeseen, vaan ne sijoittuvat 
kehämäisesti keskustan ympärille. Suurin osa rakennuskannasta on asuinrakennuksia, 
näistä kerrosalaltaan eniten on kerrostaloja ja kappalemääräisesti eniten pientaloja. 
Peltosaaren kerrostaloalue radan itäpuolella muodostaa nimensä mukaisesti oman ir-
rallisen saarekkeensa pellolle. 

Riihimäellä tori ja puistot ovat melko kaukana toiminnallisesta keskustasta, jol-
loin aluetta tai tilaa, jolla on selvä pysähtymisen ja oleskelun houkutus, ei juuri ole. 
Tällaisiksi voidaan kuitenkin laskea vuonna 2006 valmistuneen Ragnar Granitin aukio 
ja Hämeenkadun varrella kirkon edustalla sijaitseva puisto. Riihimäen kaupunki su-
unnitteli Hämeenkadun tai osan siitä muuttamista kävelykaduksi, mutta hanke kaatui 
loppumetreillä keskustan yrittäjien vastustukseen. Laadin kesällä 2008 Riihimäen kau-
pungin palveluksessa suunnitelmia myös Hämeenkadun lounaisosan, kadun päätteenä 
olevan Hämeen aukion ja siitä jatkuvan Torikadun ympäristön kohentamiseksi, mutta 
projekti odottaa edelleen toteutumistaan. Nämä kesällä 2008 tekemäni suunnitelmat 
näkyvät diplomityösuunnitelmani pohjakartalla, vaikka eivät kuulukaan varsinaiseen 
diplomityön suunnittelualueeseen. 
      
III SUUNNITTELUALUE

SIJAINTI
Linja-autoasema ja kauppatori sijaitsevat suhteellisen tasaisella alueella aivan kes-
kustan harjumuodostelman etelälaidassa. Maasto kohoaa torilta Hämeenaukiolle ja 
kirkolle päin.
Suunnittelualuetta rajaa koillisessa Torikatu, kaakossa Hallikuja ja lounaassa sekä 
luoteessa Torikuja. Suunnittelualue sijaitsee linnuntietä n. 500 metriä lounaaseen Rii-
himäen keskipisteeksi mielletystä Hämeenkadun ja Keskuskadun risteyksestä ja suun-
nilleen saman matkan päässä rautatieasemasta. Tästä huolimatta se on selvästi varsi-
naisen kaupallisen keskusta-alueen ulkopuolella. Tällä hetkellä suunnittelualueella 
sijaitsee kauppatori, entinen linja-autoasema ja kaupungin kutomo eli entinen lihan 
ja maidon tarkastamon rakennus. Linja-autoaseman toimintojen siirryttyä alkuvuonna 
uuteen matkakeskukseen rautatieaseman viereen, linja-autoaseman rakennus on nyky-
isin vajaakäytössä. Rakennuksen Torikadun puoleisessa päädyssä on R-kioski, mutta 
entiset Matkahuollon tilat ovat tyhjillään. 
Suunniteltavaan alueeseen rajautuvat rakennukset sijaitsevat pääsääntöisesti kiinni 
tonttinsa kadun puoleisessa rajassa. Aluetta eteläsivulta rajaavan Hallikujan varressa 
on myös rakennuksia joiden pääty on kadulle päin ja joiden sijoittuminen on enem-
män lähiömäistä kuin kaupunkimaista. Samalla kohdalla Hallikujan eteläreunalla on 
pistetaloja, joten suunnittelualueelta Hallikujaa lounaaseen jatkettaessa, katutila ei ole 
kaupunkimaisesti rajautunut. 

HISTORIAA 
Riihimäen toriyhdistys perustettiin 1880-luvun alussa ja se sai luvan kerran kuussa 
pidettäviä markkinoita varten vuonna 1881. Vuonna 1888 toriyhdistys sai Hausjärven 
kunnan vastustuksesta huolimatta luvan toiseen kuukausittaiseen markkinapäivään. 

Myöhemmin palattiin kuitenkin takaisin yhteen markkinapäivään kuukaudessa. Tori-
paikaksi oli vakiintunut kenttä valtion maiden rajalla. Paikka on hyvin lähellä nykyistä 
kauppatoria Maantien ja Rajapolun risteyksessä. Uusi suurempi toripaikka lunastettiin 
Karan kartanolta heinäkuussa vuonna 1902 ja vuonna 1925 toriyhdistys luovutti sen 
kauppalalle. Tällä paikalla kauppatori sijaitsee edelleen, tosin puolta alkuperäistä pien-
empänä, koska Torikadun varteen rakennettiin linja-autoasema 1950-luvulla. 

Markkinoita pidettiin aikanaan huliganismin, kortin peluun ja juopottelun tyyssijana 
ja siksi kuukausittaiset markkinat korvattiin viikoittaisilla toripäivillä vuonna 1913. 
Torikauppaa käytiin tämän jälkeen joka torstai ja myynnissä oli pelkästään kotiteol-
lisuus- ja maalaistuotteita. 
Koska Riihimäellä ei ollut muita avoimia kenttiä, palveli tori 1950-luvulle saakka myös 
urheilukenttänä. Siellä harrastettiin ainakin jalkapalloa, yleisurheilua, voimistelua ja 
pesäpalloa. Urheilun lisäksi tori on toiminut erilaisten paraatien ja juhlien pitopaikka-
na niin puolustusvoimille kuin erilaisille yhdistyksille ja järjestöillekin. Talvisodan 
aikana tori oli monelle turvapaikka, sillä entisen maidontarkastamon rakennuksen kel-
lari toimi silloin pommisuojana.( Hoffrén, s. 390)

NYKYTILANNE
Nykyisin toritoiminta on hiljentynyt ja toripäivinä paikalla on yleensä vain kahdesta 
kolmeen myyjää, jotka kiertävät eri viikonpäivinä seudun eri toreilla. Riihimäen 
toripäivistä ei mistään tunnu löytyvän varmaa tietoa, mutta tutuilta paikkakuntalaisilta 
kysymällä selvisi, että toripäivät ovat tiistaisin ja torstaisin. Sunnuntaimarkkinoita to-
rilla on tänä vuonna järjestetty Internetistä löytämäni tapahtumakalenterin mukaan vä-
lillä huhti-lokakuu seitsemän kertaa eri yhdistysten ja seurojen vetämänä. (http://lisa.
hyrinet.fi /kalenteri/riihimaki/). Jokaisen kuun ensimmäisenä keskiviikkona pidetään 
toripäivää keskustassa, uudella Ragnar Granitin aukiolla, missä järjestetään säännöl-
lisesti myös kirpputoreja ja muita tapahtumia. Keskusta-aukiolla on esiintymislava, 
jossa järjestetään pieniä konsertteja ja muita tapahtumia. Hieman syrjässä sijaitsevalla 
vanhalla kauppatorilla voisi siis olla selvästi keskusta-aukiosta poikkeava rooli.

Entisen linja-autoaseman kortteliin suunnitellaan kaavoitettavan n. 5000 kem2 rak-
ennusoikeutta pääosin asuinkäyttöön. Viimeisimpien asemakaavaluonnosten mukaan 
linja-autoaseman ja entisen lihan ja maidon tarkastamon rakennukset säilyisivät ja uusi 
rakennusoikeus sijoittuisi kolmeen 5-6-kerroksiseen pistetaloon. Pistetalot sijoittuisi-
vat entiselle linja-autoaseman asfalttikentälle asemarakennuksen ja kutomon väliin, 
yksi rakennus Torikadun varteen ja kaksi uuden tontin torin puoleiselle sivulle. Tori 
jäisi entiselle paikalleen. Torikauppiaille on tarjottu mahdollista siirtää myyntinsä 
vuonna 2006 valmistuneelle Ragnar Granitin aukiolle kaupalliseen ydinkeskustaan. 
Torikauppiaat eivät kuitenkaan ole halunneet siirtyä uudelle aukiolle. 

Mielestäni konsultin luonnostelema asemakaavaratkaisu olisi vaarassa päättää nyt jo 
suurissa vaikeuksissa olevan toritoiminnan sen perinteisellä paikalla. Suunnitelmien 
toteutuessa torin alkuperäisestikin syrjäinen sijainti korostuisi ja yhteys Torikatuun, 
jonka varteen tori on aikanaan perustettu, katkeaisi lopullisesti. Toria ympäröiviin rak-
ennuksiin ei jäisi ainoatakaan liiketilaa ja toria rajaavien kerrostalojen maanpäälliset 
kellarit ympäröisivät tilaa. Ainoa liiketila olisi Hallikujan ja Välittäjän risteyksessä ol-
eva autojen varaosaliike, joka sekin on torilta katsottuna kadun vastakkaisella puolella. 
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RAKENNUKSET
Linja-autoasema
Linja-autoasema on rakennettu vuonna 1956 professori Martti Jaatisen suun-
nitelmien mukaan. Rakennuksen salitilat avautuvat sisäänkäyntiterassille ryt-
mikkäästi jaotellun lasiseinämän kautta. Terassi on n. 1,5 metriä ympäröivää 
maanpintaa ylempänä. Ulokkeena julkisivupinnasta työntyvä katos korostaa 
pääsisäänkäyntiä. Rakennuksen länsipäätyyn on myöhemmin rakennettu katos 
rahtitoimintoja varten. Rakennus edustaa linjakasta aikansa julkista liikenner-
akentamista. Rakennuksella on merkitystä osana Riihimäelle toteutettujen ark-
kitehti Martti Jaatisen suunnittelemien rakennusten sarjaa.
Ehdotan suunnitelmassani rakennuksen säilyttämistä. 

Kaupungin kutomo:
Linja-autoaseman eteläpuolella sijaitseva nykyinen kaupungin kutomo, rak-
ennettiin 1920-30-lukujen vaihteessa lihantarkastamoksi. Rakennusta laajen-
nettiin 1937-38 maidontarkastamolla. Rakennuksessa on myös maanalainen 
kellarikerros, jota käytettiin Talvisodan aikaan pommisuojana. (Airisto. s. 22) 
Vaalea, sileäksi rapattu rakennus on aumakattoiselta keskiosaltaan kaksikerrok-
sinen. Ulkoasun muotokielessä on nähtävissä siirtyminen 1920-luvun klassis-
mista funktionalismiin. 
Museovirasto on esittänyt molempia rakennuksia suojeltavIksi.

 IV SUUNNITELMA

KORTTELISUUNNITELMA
Koko korttelisuunnitelma perustuu tilojen avaamiseen mahdollisimman mo-
nen kaupunkilaisen käyttöön. Suunnitelman tarkoituksena on muuttaa uinuva 
kaupunkitila eloisaksi ja viihtyisäksi kaupunkilaisten oleskelutilaksi, joka ei 
lähistön uusien ostoskeskusten tapaan sulkeudu iltayhdeksältä. Kaikkia kort-
telin toimintoja leimaa pyrkimys mahdollisimman tehokkaaseen tilojen päälle-
kkäiskäyttöön. Näin selvitään pienemmällä neliömäärällä käyttäjää kohden ja 
tuodaan kortteliin elämää eri vuorokauden aikoina. Tilojen yhteiskäyttö tuo 
myös joustavuutta, kun kaikkiin tulevaisuuden tilatarpeisiin ei tarvitse etukäteen 
varautua, vaan tiloja voidaan vuokrata joustavasti tarpeen mukaan.

Korttelisuunnitelma jakautuu viiteen osaa: toriin, puistoon, linja-autoaseman 
rakennukseen ja laajennusosaan, maidontarkastamorakennukseen ja laajennu-
sosaan sekä asuinkortteliin. Alla suunnitelman osa-alueet esitellään yksi kerral-
laan yllä mainitussa järjestyksessä.

TORI
Suunnitelmassa kauppatori siirretään takaisin Torikadun varteen, mihin se 
on aikanaan perustettukin. Korttelin Torikadun puoleisella reunalla torille on 
paremmat toimintaedellytykset kuin nykyisellä paikallaan. Torikadun varrella 
on jo ennestään liiketiloja ja ihmisvirtoja toritoimintaa tukemaan. Samalla kort-
telin olemassa olevat rakennukset yhdessä uusien laajennusosien kanssa rajaa-
vat luontevasti tilaa. Torin koko myös pienenee hieman eikä tila vaikuta auti-
olta, vaikka paikalla olisi toripäivinäkin vain muutama myyntikoju. Silti tori on 
suunnilleen kaksi kertaa keskustan kaupunkiaukiota suurempi. Näin erilaisia 
tapahtumia voi järjestää aina tilaisuuden luonteeseen ja arvioituun osallistu-
jamäärään parhaiten sopivassa paikassa. 

Museovirasto on lausunnossaan suositellut korttelin olemassa olevien raken-
nusten säilyttämistä sekä entisen linja-autoaseman laiturialueen säilyttämistä 
rakentamattomana, jotta korttelin historia säilyisi luettavana muutoksista huoli-
matta. Diplomityösuunnitelma on Museoviraston lausunnon mukainen.

SUUNNITELMA VIISTOSTI YLHÄÄLTÄ. KUVASSA VASEMMALLA NÄKYY RAUTATIENPUISTON ALUE JA TAKANA UUSI ATOMIN KAUPPAKESKUS.

SUUNNITELMA: NÄKYMÄ HALLIKUJAN SUUNTAISESTI LÄNTEEN.KUVIA TORILTA ERI AIKAKAUSILTA.
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ASUMINEN
Tilastokeskuksen asunto- ja asuinolotietojen mukaan Suomessa oli vuoden 2008 lopussa 2 768 000 asuntoa, 
joista 45 prosenttia oli yksiöitä tai kaksioita. Vakinaisesti asuttuja asuntoja eli asuntokuntia oli 2 499 000. 
Näistä asuntokunnista suurin osa oli pieniä yhden tai kahden henkilön asuntokuntia. Tällaisia pienasun-
tokuntia oli 73 prosenttia kaikista asuntokunnista eli 1 838 000 kappaletta ja näistä yli miljoonassa asui 
vain yksi henkilö. Joka neljännessä asuntokunnassa eli 26 prosentissa kaikista asuntokunnista oli vähintään 
kolme henkilöä. Asuntokunnan keskikoko oli 2,09 henkilöä. Vielä vuonna 1970 keskikoko oli kolme henk-
ilöä. Silti edelleen monen suomalaisen toiveasunto on omakotitalossa. 

Korttelisuunnitelman asunto-osuudessa olen halunnut esittää pikkukaupungin keskustaan sopivaa pienta-
lomaista, mutta tiivistä asumista. Asuinkorttelin kantavana ajatuksena on muiden osioiden tapaan tilojen 
päällekkäis- ja yhteiskäyttö. Tämä mahdollistaa myös yksin- ja kaksinasujille perinteistä keskustan kerrosta-
loasuntoa paremmat mahdollisuudet harrastustilojen ja muiden ns. ylimääräisten tilojen käyttöön. Pyykki-, 
askartelu-, sauna-, työ- ja juhlatilat ovat käytettävissä joustavasti tarpeen mukaan, eikä kaikkia mahdollisia 
harvoin käytettäviä tiloja tarvitse sovittaa asunnon sisään. Näin neliöitä asukasta kohden voi olla vähem-
män, mutta silti käytössä on monipuolisesti ja joustavasti kaikki tarvittavat tilat. Tilojen jakaminen luo myös 
puitteet ihmisten kohtaamisille ja sosiaalisille kontakteille. 

Asuinkorttelin julkisimmat tilat sijaitsevat Välittäjän varrella. Syvemmälle kortteliin käytäessä tilat muut-
tuvat yhä yksityisemmiksi, joista yksityisin tila on asunto. Välittäjän varressa on kaksi sisäänkäyntiä ko-
rtteliin, joista myös huoltoajo korttelin yhteispihalle on mahdollista. Pohjoisimman rakennusosan katuta-
sossa on asukkaiden kerho- ja juhlatilat, jotka avautuvat sekä kevyen liikenteen väylälle että yhteispihalle. 
Tämän osan yläpuolella on kaksikerroksisia perheasuntoja, joiden pihaterassit ovat kerhotilan yläpuolella. 
Asuinosan alle, kerhotilojen viereen pimeimpään osaan on sijoitettu irtain- ja pyörävarastoja. Yhteispihan ja 
puiston väliin jäävässä yksikerroksisessa massassa on molemmissa päissä jätehuoneet kulkuväylien varsilla. 
Väliin jäävässä osassa on kaikkien kaupunkilaisten vuokrattavissa olevia työhuoneita tai pieniä toimistoja. 
Eteläisimmässä nurkassa Välittäjän ja Hallikujan risteyksessä on rakennuksen katutasossa varsinaista li-
iketilaa. Tilasta on järjestettävissä käynti myös suoraan takana olevalle sisäpihalle, jonka ympärillä on van-
huksille tarkoitettuja asuntoja. Liiketilan yläpuolella, vanhusten asuntojen yläkerroissa on asuntoja, joille on 
käynti vanhusten asuntopihalta portaita pitkin katolle ja sieltä terassin kautta asuntoon. Liiketilan ja yläker-
ran asunnon voi myös tarvittaessa yhdistää suoraan sisäportailla.

Kortteliin sisään mentäessä saavutaan ensin yhteiselle korttelipihalle. Pihan ympärille on koottu erilaisia 
asukkaiden yhteiskäytössä olevia tiloja, kuten pyykkitupa, askartelutila, leikkihuone, saunaosastot, sekä 
vanhusten- ja nuorisoasuntokortteleiden yhteiskeittiöt ja oleskelutilat. Yhteispiha nousee pohjoista kohti 
mentäessä. Kaksi eteläisintä pienkorttelia on n. 1,5 metriä muita asuinkortteleita alempana. kahdenkeskim-
mäisen pienkorttelin eli pienperhekorttelin ja nuorisoasuntokorttelin alla on pysäköintihalli 35 autolle. 
Pysäköintihallista on sekä hissi että porrasyhteys korttelin yhteispihalle pienperheasunto- ja nuorisoasun-
tokortteleiden välistä.

Korttelin yhteispihalta on käynti 5 pienkortteliin. Pienkortteleiden sisäpihoilta kuljetaan edelleen asuntoihin. 
Jokaiseen asuntoon on käynti suoraan pihalta oman terassin kautta tai 2. kerroksen yksikerroksisiin asunto-
ihin oman parvekkeen tai kattoterassin kautta. Asunnon edessä oleva yksityinen vyöhyke tarjoaa haluttaessa 
myös suojaa naapureiden katseilta esimerkiksi pergolarakenteiden tai aidakkeiden avulla. Alakerran yksik-
erroksiset asunnot, kaikki korttelin yhteistilat ja ulkotilat ovat esteettömiä. Myös osaan 2. kerroksen perh-
easunnoista sekä nuorisoasunnoista voidaan järjestää esteetön käynti kattotasolta, jonne kuljetaan pysäköin-
tihallista tai korttelipihalta hissillä. Kaikki vanhuksille suunnatut asunnot ovat yksikerroksisia ja sijaitsevat 
maantasossa. 

Asuinrakennusten runkosyvyyden ulkomitta on n. 5 metriä ja kerroskorkeus 3,5 metriä. Rakennusmassat 
ovat pääsääntöisesti 2-kerroksisia, mutta pienkortteleiden etelä- tai länsisivuilta on aina yksi kerroksen ko-
rkuinen massa, jotta sisäpiha olisi valoisa. Asunnot avautuvat pääsääntöisesti yhteen suuntaan, mutta monin 
paikoin esimerkiksi yläikkunoita on avattu myös rungon vastakkaiselle puolelle. Kahteen suuntaan avautu-
via asuntoja on erityisesti Hallikujan varressa, missä ikkunoita voidaan avata etelään, kadun puolelle. Asuin-
tilojen lattia on n. 1200 mm katutason yläpuolella, mikä suojaa asuntojen yksityisyyttä kadulla kulkijoiden 
katseilta.

Asuinkorttelin laajuustiedot:
Kokonaislaajuus ( ilman pysäköintihallia) 3060 kem2
Kokonaislaajuus pysäköintihallin kanssa 4060 kem2
Pysäköintihalli n. 1000 kem2
Asuntoja n. 2150 kem2
Yhteistiloja n. 870 kem2

Muut uudisrakennukset:
Paviljonkikahvila n. 480 kem2
Ravintolan laajennusosa 315 kem2

Koko korttelin uudisrakentamisen laajuus (olemassa olevia rakennuksia ei ole laskettu):
n. 4900 kem2
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NÄKYMÄ ASUINKORTTELIN SISÄPIHALTA.

SUUNNITELMA: NÄKYMÄ PUISTOSTA TORIN SUUNTAAN.

JULKINEN KAUPUNKITILA
- tori
- puisto
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YKSITYISYYDEN ASTEET:

TÄYSIN YKSITYINEN PUOLIYKSITYINEN PUOLIJULKINEN TÄYSIN JULKINEN

LINJA-AUTOASEMARAKENNUS,
KÄYTTÄJIEN YHTEINEN
KOKOONTUMISTILA

RAVINTOLASALI
PAVILJONKIKAHVILA, 
KÄSITYÖMYYMÄLÄ JA 
NÄYTTELYTILAT

KANSALAISOPISTON TILAT,
KUTOMO

KUVATAIDEKOULUN 
TILAT YKSITYINEN TYÖHUONE

YHTEISKÄYTÖSSÄ OLEVAT 
TYÖPAJATILAT

KAAVIO KORTTELIN ERI TOIMINTOJEN YKSITYISYYDEN ASTEESTA.
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ASUINKORTTELIN PÄÄASIALLISENA JULKISIVUMATERIAALINA ULOSPÄIN ON MUURATTU TIILI. KOKO 
KORTTELIN YHTEISPIHAN JULKISIVU ON VAALEAA RAPPAUSTA JA PIENKORTTELIKOHTAISILLE SISÄPI-
HOILLE AVAUTUVAA JULKISIVUA PEITTÄÄ VAALEA LAUTAVERHOUS. VÄLITTÄJÄN VARRESSA OLEVAT 
JULKISEMMAT, KAIKKIEN KAUPUNKILAISTEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TILAT OVAT JULKISUVUILTAAN 
PÄÄASIASSA LASIA.

KAAVIO ASUINKORTTELISTA. SINERTÄVÄLLÄ MERKITTY PYSÄKÖINTIHALLI ON PUOLIKERROSTA MAAN 
ALLA. YHTEISPIHAA KIERTÄVÄT PUNAISELLA TÄYTTEEÄÄLLÄ MERKITYT TILAT OVAT KORTTELIN SIS-
ÄISIÄ YHTEISTILOJA. VÄLITTÄJÄN VARRESSA OLEVA LIIKETILA SEKÄ VUOKRATTAVAT TYÖHUONETILAT 
ON MERKITTY PUNAISELLA VIIVOITUKSELLA.




