
 

     MUISTIO 
 
Aihe: Riihikallion kyläilta 
 
Aika: 10.3.2010 klo 18.00- 19.45 
 
Paikka: Riihikallion koulu 
 
Läsnä: valtuuston puheenjohtaja Merja Kuusisto (pj) 

valtuuston 1. varapuheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja Janne 
Leivo 

 valtuuston 2. varapuheenjohtaja Mikko Koistinaho 
 yhteistoimintajohtaja Matti J. Arola 
 kaava-arkkitehti Asko Honkanen 
 tekninen johtaja Olli Lappalainen 
 va. hallintojohtaja Tuula Hyttinen (siht.) 
 
1. Tilaisuuden avaus 
 

Valtuuston puheenjohtaja Merja Kuusisto toivotti osallistujat tervetulleiksi ja 
kertoi illan ohjelman. 

 
2. Riihikallion palvelukeskushanke  
 

Yhteistoimintajohtaja Matti J. Arola kertoi, että Riihikallion 
palvelukeskuksen yhteydessä rakennetaan uusi päiväkoti, jonka 
valmistumisen jälkeen vanha puretaan. Päiväkodin yhteyteen on suunniteltu 
tiloja myös perhekeskukselle (korvaa nykyisen Sokuri-kerhon tilat), 
koululaisten iltapäivätoiminnalle ja seurakunnan lapsityölle. Ratkaisut 
tarkentuvat jatkosuunnittelun yhteydessä. Suunnittelun lähtökohtana on tilojen 
monipuolinen yhteiskäyttö. Uusi nuorisotila tulee lähelle koulua ja kirjasto 
palvelukeskuksen rakennukseen. Alueella on lisäksi varaus liikuntahallille.  
 
Riihikallion palvelukeskushanke käsittää 50-60 esteetöntä asuntoa ja 28-32 
asuntoa tehostettu palveluasumista varten. Lisäksi hankkeeseen sisältyy 
seurakunnan tilat, liikunta- ja nuorisotilat, päiväkoti, kirjasto, valmistuskeittiö, 
saunatila ja liiketila. 
Rakennustöiden suunniteltu aloittamisajankohta on v. 2011-2013. 
I vaiheessa rakennetaan palveluosio ja päiväkoti, II vaiheessa puretaan 
ostoskeskus ja  
III vaiheessa rakennetaan loput seniori-asunnot. 
 
Kaavaehdotus on valmisteilla ja sitä on tarkoitus käsitellä 
kaavoituslautakunnassa huhtikuussa 2010. Suunnitellun aikataulun mukaan I-
rakennusvaihe eli päiväkoti kerhotiloineen on rakenteilla v. 2011, 
palvelukeskus myös v. 2011, viisi asuinkerrostaloa vuosina 2012-2014. 
Nykyisen ostoskeskuksen rakennukset puretaan, kun I-rakennusvaihe on 
valmis. 



 

Kaava-arkkitehti Asko Honkanen esitteli myös Riihikallion palvelukeskuksen 
suunnitelmaa ja tämän taustoja. Nykyisen ostoskeskuksen paikalle on 
suunniteltu palvelukeskusta ja asuinrakentamista. Näiden yhteyteen on 
suunniteltu uusi päiväkoti ja liikuntahalli. Samaiseen kaavahankkeeseen liittyy 
myös Pellavamäentien eteläpuolella olevan puistoalueen osittainen 
muuttaminen asuinkortteleiksi ja pysäköintialueeksi. Asuinkerrostalot ovat tällä 
hetkellä suunnitelmassa Haukantien varressa nelikerroksisia ja koirapuiston 
vierellä viisi- ja osin kuusikerroksisia. Palvelukeskus on suunniteltu 
viisikerroksiseksi. Asuinkerrostalojen ja palvelukeskuksen keskelle jäisi 
yhteinen piha-alue. Nykyinen pallokenttä tulisi osin rakentaa uudestaan, koska 
liikuntahalli sijoittuisi sen Pellavamäentien varressa olevan osan päälle. 
Rakentamisen vaiheistaminen tulee tehdä siten, että alueella on jatkuvasti 
kaupallisia palveluita ja päiväkoti toiminnassa. Siksi ensimmäisessä vaiheessa 
on tärkeää rakentaa päiväkoti ja tiloja kaupallisia palveluita varten, jotta ne 
yritykset, jotka haluavat jatkaa toimintaa Riihikallion keskustassa voisivat 
toimia, kun nykyinen ostoskeskus puretaan. Tästä johtuen, sikäli kun 
palvelukeskus rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa, tulisi 
palvelukeskuksen yhteyteen myös kaupallisia palveluita. 
 
Alustavasta palvelukeskuksen pohjapiirustuksesta voitiin todeta, että 
keskeisen aulan ympärille oli sijoitettu tärkeimmät palvelukeskuksen palvelut: 
kirjasto, monitoimi- ja kokoontumistilat, ruokailutilat ja diakoniatilat. Toiseen 
päähän rakennusta puolestaan oli sijoitettu liiketiloja ja näiden huolto. 
Ylempiin kerroksiin on suunniteltu ryhmäkodit ja asumista. Asuntoja on 
suunniteltu palvelukeskukseen varsin runsaasti. Seuraavissa neuvotteluissa 
Yrjö ja Hanna –säätiön kanssa selviää varsinainen tarve. Palvelukeskuksen 
lisäksi kortteliin on suunniteltu n. 130 asuntoa asuinkerrostaloihin.  
 
Sopivan pysäköintiratkaisun löytäminen alueella on vaikeaa. Maanalaista 
pysäköintiä tuskin voidaan rakentaa, koska pohjaveden pinta on niin korkealla, 
että se nostaisi kohtuuttomasti rakentamiskustannuksia. Kaavaluonnosta 
tehtäessä suunniteltiin pysäköintitalon rakentamista ratkaisuna ongelmaan, 
mutta tuolloin rakennuttaja piti senkin kustannuksia liian korkeina. Uusimmissa 
suunnitelmissa pysäköinti on toteutettu lähes kaikkialla korttelialueella 
tavanomaisena maantasopysäköintinä. Pellavamäentien eteläpuolelle on 
suunniteltu yleistä pysäköintialuetta. 
 
Suunnitelmat eivät ole vielä valmiita, joten muutoksia niihin tullee ennen 
kaavan hyväksymistä. 

 
3. Muut kaavahankkeet 
 

Honkanen kertoi, että Haukkaniemen täydennysrakentaminen –asemakaava 
on lainvoimainen ja että keväällä ko. alueelta myydään 9 kpl 
omakotitalotontteja. Lisäksi Ameria ja tämän taakse suunniteltua 
asuntoaluetta koskeva Bostonin kaava on hyväksytty valtuustossa, mutta 
hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Yleiskaavaa on 
ryhdytty laatimaan. Yleiskaavan tavoitteena on mm. löytää n. 30 000 uudelle 



 

asukkaalle asuinalueet, lisätä työpaikkarakentamisen alueita vähintään 1 milj. 
kem2:llä ja päättää tarvittavista liikenneratkaisuista. 
 

4. Keskustelu 

 
Arolan ja Honkasen esityksen jälkeen käydyssä keskustelussa tuotiin esille 
seuraavaa: 
 
Vastaukset etukäteen lähetettyihin kysymyksiin 
 
1. Tuleeko uuteen palvelukeskukseen lääkärin ja hammaslääkärin 
vastaanottotila tai terveyskioski? 
 
- terveyspalvelut toteutetaan Hyrylän terveysasemalla 
- kotihoidon palvelut tuotetaan asiakkaan kotiin  
 
2. Tuleeko keskukseen vammaisten ja/mielenterveyskuntoutujille asuntoja 
ja palveluja? 
 
- kunnanhallituksen kokous 2.11.09 / Avara esitti korkotukilaina- ja 
erityisryhmien avustushakemuksessa, että asunnot on tarkoitettu vanhuksille 
ja kehitysvammaisille 
 
Keskustelu 
 
Useassa puheenvuorossa esitettiin, että Riihikallioon tarvitaan lääkäri- ja 
hammaslääkäripalvelut. Alueelle tulee sijoittaa joko terveysasema tai ainakin 
terveyspalvelupiste. Vaatimusta perusteltiin mm. sillä, että muulloin kuin 
kouluaikoina bussiyhteydet Hyrylään ovat huonot, Riihikallio kasvaa, joten 
palveluita tarvitaan lisää, hammaslääkärille riittäisi potilaita esim. koulun yli 
500 oppilaasta, jolloin heitä ei tarvitsisi kuljettaa Hyrylään, terveysasema 
palvelisi koko Etelä-Tuusulaa. Useassa puheenvuorossa oltiin myös 
huolestuneita kirjastotilan riittävyydestä. 
Lisäksi keskustelun aikana esitettiin mm. seuraavaa: 
- jo 90-luvun alussa puhuttiin, että hanke toteutuu 2 vuoden päästä, 
monenkohan vuoden päästä todella toteutuu 
- onko rahoitus jo varattu? (vastaus: päiväkoti kunnan omana, 
palvelukeskuksessa mukana Yrjö ja Hanna- säätiö) 
- kehittämistoimikunta on esittänyt, että pysäköintialue tarvitaan, mutta oikea 
paikka ei ole välttämättä koulua vastapää vaan mielellään haetaan toinen 
paikka, puistoalue koulun takana pienenee, joten satsattava Kotkanpuiston 
parantamiseen 
- voitaisiinko pysäköinti järjestää maan alle? (vastaus: pohjavesi lähes maan 
tasolla joten kustannukset korkeat, myös pysäköintitalo liian kallis) 



 

- miksi liikuntahalli tänne, miksei urheilukeskukseen ja onko se tarkoitettu 
myös muiden kuin koulun käyttöön? (vastaus: liikuntahalli on tarkoitettu 
kaikkien käyttöön, ei vain koululle) 
- Riihikallion koulun liikuntasalin käyttöaste on nyt yli 100 ja kun tulee uusia 
asukkaita ja oppilaita, liikuntatila loppuu kuten myös  erikoisluokkien tilat, joten 
liikuntahalli on koulun näkökulmasta erittäin tärkeä 
- onko liiketiloille varattu riittävästi pysäköintipaikkoja? (vastaus: on varattu) 
- ei kai tule slummia? 
- jos Haukantien liikenne vilkastuu, aika vaikea tilanne 

5. Liikennehankkeet 
 

Tekninen johtaja Olli Lappalainen kertoi, ettei Tuusulan alueelle ole osoitettu 
valtion tieverkon parannusinvestointeja vv. 2011 -2014. KEHYLI-sopimuksen  
eli Keski-Uudenmaan-Hyvinkään seudun liikennejärjestelmä -suunnitelman 
mukaiset valtion tiehankkeet eivät ole toteutuneet. Teiden ruuhkaisuus ja 
liikenneturvallisuusongelmat lisääntyvät. Keski-Uudenmaan alueella. Pahin 
liikenteellinen pullonkaula Tuusulassa on Hämeentien (kantatie 45) tukkoinen 
kiertoliittymä Koskenmäellä Hyrylässä, joka ruuhkauttaa päivittäin kantatien ja 
Hyrylä – Nurmijärvi seututien liikenteen. Liikenneyhteyksien ongelmakohdat ja 
puutteet rajoittavat kunnan mahdollisuuksia valtion edellyttämään 
asuntotuotantoon. Asuntorakentaminen, uudet työpaikka-alueet ja Vuosaaren 
sataman liikennevirrat edellyttävät tieverkon kehittämistä.  
 
ELY-keskuksella on käytettävissään perustienpidon rahaa tieverkon 
kehittämiseen neljän maakunnan alueelle TTS 2011-2014:n mukaan yhteensä 
vain 1,5 – 2 M€/vuosi, eikä sillä  
ole mahdollisuutta toteuttaa seudun kasvun edellyttämiä liikenneinvestointeja 
nykyisellä rahoitustasolla. KUUMA-kuntien alueen osuutta valtion 
tiemäärärahoista tulee lisätä tai kehittämiskohteille tulee hankkia 
erillisrahoitus, jotta alueen hankkeita voidaan toteuttaa yhteiskunnan 
edellyttämiä tarpeita vastaavasti. Tulevissa talousarviokäsittelyissä 
Uudenmaan ELY-keskukselle tulee varata seudun kasvun ja 
liikennesuoritteen edellyttämä rahoitusosuus tieverkon kehittämiseksi.  
 
Ajankohtaisista hankkeista Lappalainen toi esille seuraavaa: 
 
- Sulan työpaikka-alueen ja Rykmentinpuiston alueen kaavoitukseen liittyen 
Itäisen ohikulkutien eteläosan aluevaraussuunnitelma, valmistuu keväällä 
2010 
- Kehä IV välillä Tuusulanväylä – Myllykyläntie aluevaraussuunnitelma 
osayleiskaavatyön yhteydessä ja Tuusulanväylän liittymätarkastelu 
 
Ajankohtaiset suunnitteluhankkeet: 
 
- Koskenmäen kiertoliittymän (kt 45) parannussuunnitelma 
- Lahelantien - Nahkelantien – Vaunukankaantien liittymän  
parannussuunnitelma 



 

- Hämeentie – Nummenväylän liittymän suunnittelu 
- Hämeentien (kt 45) - Lahelanorren – Hyrylän keskustan  (kauppakeskus) - 
liittymän toteuttamismahdollisuuksien selvittäminen, selvitys valmistuu  
keväällä 2010.  
- Kulomäentien (mt 152) – Haarakaaren – Pakkasraitin liittymän parantamisen 
suunnittelu ja toteutus v. 2010 
- Tuusulanjoentien uuden linjauksen suunnittelu (Stenbackan kaava) 
Raideliikenne: 
 
Kerava – Riihimäki välin lisäraiteet on toteutettava I vaiheessa välille Kerava – 
Jokela. Raidekapasiteetin riittävyys on varmistettava paikallisjunaliikenteelle 
myös Keravalta etelään. Lisäksi on varmistettava liityntäpysäköintipaikkojen 
riittävyys (myös Kehäradan yhteyteen) ja syöttöliikenteen 
toimintamahdollisuudet. Lentoradan tulee palvella esitettyä enemmän 
taajamajunaliikennettä. Tuusulan kunta esittää ratalinjausta, joka mahdollistaa 
taajamajunaliikenteen aseman toteuttamisen Rykmentinpuiston alueelle 
Hyrylän keskustan läheisyyteen. Esiselvitykseen valitut radan 
linjausvaihtoehdot ja liikenteen määritykset eivät tue uuden raideliikenteeseen 
tukeutuvan maankäytön suunnittelua Rykmentinpuiston alueelle (15 000 uutta 
asukasta Hyrylään).  
 
Lappalainen kävi vielä läpi Tuusulan itäväylän aluevaraussuunnitelmaa välillä 
Tuusulanväylä - Kulloontie ja Lentorata –esiselvityksen vaihtoehtoja. 

 
6. Keskustelu 

 
Lappalaisen esityksen jälkeen käydyssä keskustelussa todettiin mm. 
seuraavaa: 
- kuinka lisäliikenne Haukantiellä hoidetaan? (vastaus: rajoitetaan 
ajonopeuksia: tehokkailla hidasteilla, liikennevaloilla ja kiertoliittymällä) 
- kuinka Haukantien ja Pellavamäentien liittymä ratkaistaan? (vastaus: 
tehdään kiertoliittymä /varataan tila kiertoliittymälle) 
- koulun eteen tulee tehdä koroke, sillä vaikka nyt on 30 km:n nopeusrajoitus, 
on tien ylittäminen vaikeaa (vastaus: tarvitaan hidastavampi ratkaisu,  mutta 
on huomioitava kaavaratkaisut ja bussiliikenne) 

7. Tilaisuuden päättäminen 

 
Valtuuston puheenjohtaja Merja Kuusisto totesi, että nyt esitetyt toiveet kuten 
esim. toive terveyspalveluista viedään eteenpäin. Lähtökohtana on, että 
palvellaan tasapuolisesti kaikkia kuntalaisia. Tiehankkeiden osalta Kuusisto 
kertoi, että liikenneministeri Vehviläistä lobattiin vajaa kuukausi sitten tämän 
käydessä Tuusulassa, muttei lobbaus ainakaan heti tuottanut tulosta. 
Kuusisto kiitti osallistujia ja päätti tilaisuuden klo 19.45. 
 
 
Muistion laati: Tuula Hyttinen, va. hallintojohtaja  


