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1. LÄHTÖKOHDAT
SUUNNITTELUN TAUSTAA JA NYKYTILANNE

Riihivuoren laskettelu- ja matkailukeskus sijaitsee Muura-
men taajamassa Päijänteen rannalla. Korkeuseroa lasket-
telurinteillä on 120 metriä. Riihivuoren laelle sijoittuvat 
laskettelutoimintaa tukevat ravintola-, caravan- ym. tilat 
sekä loma-asuntoalue. Laelle sijoittuu myös 600-paikkai-
nen katettu kesäteatteri. Riihivuoren länsirinteelle sijoit-
tuu noin 14 ha:n suuruinen METSO-metsiensuojeluohjel-
man mukainen alue, joka on valtion omistuksessa. 

Riihivuoren laskettelukeskus on avattu vuonna 1982. Ke-
väällä 2017 Riihivuori Oy asetettiin konkurssiin ja his-
sit, lumetusjärjestelmä, rinnetarvikkeet sekä vuokraa-
mo myytiin pois huutokaupalla. Muuramen kunta käytti 
etuosto-oikeutta Riihivuori-kaupassa syksyllä 2017, kos-
ka alueelle sijoittuu kunnan kannalta merkittävää, kun-
nan strategiaa tukevaa virkistyskäyttöä. Kunnan omis-
tukseen tuli 32,4 hehtaarin maa-alue rakennuksineen. 
Alueen kehittämiseksi kunta päätti käynnistää Masterplan 
-hankkeen.

Tässä projektissa lähtökohtana on otettu huomioon maa-
kunnan strategiat, Muuramen strateginen kehittäminen, 
eri toimintojen ja toimijoiden väliset seudulliset syner-
giamahdollisuudet sekä Riihivuoren laskettelu- ja mat-
kailukeskuksen strategiset tavoitteet, omat erityispiirteet 
ja mahdollisuudet. Kokonaisuutta on kehitetty Muurame 
keskiössä.

Riihivuoren Masterplanin laatiminen käynnistettiin ke-
väällä 2018. Masterplan on laadittu yhteistyössä Muura-
men kunnan, alueen toimijoiden, keskeisten sidosryhmi-
en ja konsulttityöryhmän yhteistyönä. Suunnittelijana on 
toiminut Ramboll Finland Oy.

 

Riihivuoren laskettelu-
keskus on kiinteä osa 
Muuramen kuntaa ja 
sen keskustaajamaa.
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RIIHIVUOREN LÄHIALUE JA SAAVUTETTAVUUS

Riihivuori sijaitsee Muuramen kunnassa, Jyväskylän ku-
peessa. Riihivuori on ylivoimaisesti parhaiten/helpoiten 
saavutettavissa omalla autolla. Julkisella liikenteellä par-
haat yhteydet ovat Jyväskylästä, josta matkaa voi jat-
kaa joko Jyväskylän seudun joukkoliikenteen bussilla tai 
vuokra-autolla. Riihivuori sijaitsee Muuramen keskustaa-
jaman kupeessa, joten se on saavutettavissa myös jalan 
tai pyörällä (etäisyys 3-6 km).
 

AUTOLLA
Helsinki 3h

Seinäjoki 2h 40min
Jyväskylä 25min

Tampere 1h 45min
Kuopio 2h 10min

JUNALLA (Jyväskylään)
Helsinki 3h 30min 

Seinäjoki 3h 
Tampere 1h 30 min 

Oulu 6h 10min
Kuopio 1h 40min

BUSSILLA (Jyväskylästä)
Bussi 25min - kävely 40min 

RIIHIVUOREN LASKETTELUKESKUKSEN
SAAVUTETTAVUUS
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2. TAVOITTEET
Riihivuoren Masterplan on strateginen suunnitelma, jon-
ka tarkoituksena on ohjata alueen maankäytöllistä ja toi-
minnallista kehittämistä. Suunnitelman tavoitevuosi on 
2030. Suunnitelmassa käsitellään pitkän tähtäimen ta-
voitteita ja visioita. 

Tavoitteena on esittää alueelle menestyksekäs konsepti, 
joka perustuu vakiintuneeseen ja kannattavaan liiketoi-
mintaan, ympärivuotisen toiminnan kehittämiseen, moni-
puoliseen asiakaskuntaan sekä alueen toimintojen täysi-
määräiseen hyödyntämiseen. Laskettelutoiminnan lisäksi 
tarkastellaan eri lajien harrastusmahdollisuuksia, alueen 
saavutettavuutta, erilaisia ulkoilureitistöjä, Päijänteen 
hyödyntämistä, luontomatkailua, alueella järjestettäviä 
tapahtumia, vapaa-ajan asumista sekä alueen kytkemis-
tä Keski-Suomen muuhun palvelu- ja matkailutarjontaan.

Master Planin jälkeen tullaan käynnistämään Riihivuoren 
yleiskaavoitus ja tarvittaessa asemakaavoitus.

Työ on luonteeltaan kaavoituksen esiselvitys, jota tullaan 
käyttämään omalta osaltaan yleis- ja asemakaavoituksen 
pohjana. Suuri osa vision sisällöstä on toteutettavissa jo 
nykyisten asemakaavojen pohjalle.  

MASTERPLAN
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3. TYÖN KULKU 
KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

Masterplanin laatiminen käynnistettiin aloituskokouksen 
yhteydessä pidetyllä maastokäynnillä. Maastoanalyysien 
jälkeen lähtötietoja käytiin läpi analysoimalla suunnitte-
lualuetta eri näkökulmista. Alueen saavutettavuudesta, 
matkailun kehitystrendeistä sekä kansainvälisistä ben-
chmark-kohteista laadittiin erillinen analyysi, joka on 
Masterplanin liitteenä 1.  

Kunta järjesti ennen Masterplan-työn käynnistämistä 
11.1.2018 RIIO-seminaarin, johon kutsuttiin eri alojen 
osaajia, ammattilaisia ja harrastajia kertomaan näke-
myksiään Riihivuoren käytöstä tulevaisuudessa. Nuoriso-
valtuusto järjesti nuoria varten tilaisuuden 8.2.2018, 
jonka pohjalta tehtiin peruskoulu- ja lukioikäisille kysely 
Riihivuoresta. 

VISIOINTI

Lähtökohta-analyysin pohjalta konsultti laati Riihivuoren 
alueelle kolme konseptivaihtoehtoa sekä listasi tärkeim-
piä käyttäjäryhmiä ja niiden yksilöllisiä tarpeita. Konsep-
tivaihtoehtoja kehitettiin ohjausryhmän kanssa eteenpäin 
edelleen käsiteltäväksi visiotyöpajassa. 

Kuva: Visiotyöpaja keräsi laajan joukon aktiivisia Riihivuoren vaikuttajia 
ideoimaan laskettelu- ja matkailukeskuksen tulevaisuutta
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PAIKALLINEN RIIHIVUORI

Visiossa korostetaan paikallisuutta sekä Riihivuoren sijaintia osana 
Muuramen keskustaajamaa. Laskettelukeskuksen toiminnot jaetaan 
vahvasti ylä- ja ala-asemille, jolloin keskus voi toimia osittain myös 
ilman asemia yhdistäviä hissejä (kesäaika). Visiossa korostuvat pai-
kallisten yritysten näkyvyys ja keskuksen toiminnallinen rooli osana 
kunnan liikuntapalveluja.  

HYVINVOINNIN RIIHIVUORI

Visiossa alueesta luodaan luonnonläheinen retriitti sekä lajivalmen-
nuksen ja -harjoittelun huippukohde. Riihivuoresta kehitetään kes-
kus hyvinvoinnista ja liikunnasta kiinnostuneille aktiivisille kaupun-
kilaisille sekä huippu-urheilijoille. Monipuolista keskusta voidaan 
hyödyntää myös erilaisiin yrityksille suunnattuihin tapahtumiin ja 
hyvinvointipäiviin.  

NÄYTEIKKUNA KESKI-SUOMEEN

Visiossa Keski-Suomen luontomatkailu nostetaan alueen keskeisim-
mäksi vetovoimatekijäksi konseptoimalla erilaiset luontokokemuk-
set ja -retket valmiiksi paketeiksi. Konseptiin kuuluvat liikunta-, 
terveys- ja ruokapalveluiden yhdistelmät sekä kokonaisvaltaiset lii-
kunta- ja hyvinvointilomat. Luontokokemukset paketoidaan yksilöl-
lisesti huomioiden suomalaiset ja ulkomaiset turistit.  

KONSEPTIVAIHTOEHDOT

Alla on esitelty vaihtoehtoiset Riihivuoren alueen kon-
septit sekä seuraavalla sivulla alkuvaiheessa tunnistetut 
alueen pääkäyttäjäryhmät. Vaihtoehtoisia konsepteja ja 
käyttäjäryhmiä käsiteltiin 28.8.2018 järjestetyssä Visio-
työpajassa, jonne kutsuttiin toimijoita laajemmin Muu-
ramen kunnasta sekä muista sidosryhmistä.

VISIOTYÖPAJA

28.8.2018 järjestetyssä visiotyöpajassa konseptivaihto-
ehtoja ja käyttäjäryhmiä jatkojalostettiin ryhmätöiden 
avulla. 40 osallistujan voimin konseptivaihtoehtojen pei-
lattiin eri käyttäjäryhmien toiveisiin ja tarpeisiin, sekä 
listattiin niiden hyviä ja huonoja puolia. Tämän jälkeen 
jokainen ryhmä valitsi mielestään alueelle parhaiten so-
pivan konseptin ja sijoittivat suunnittelualueelle toimin-
nallisia ja fyysisiä kohteita valitun konseptin mukaisesti.  
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KÄYTTÄJÄRYHMÄT

Riihivuoressa käy hyvin erityyppisiä asiakkaita aina yk-
sittäisistä päiväkävijöistä yöpyviin ryhmämatkailijoihin 
ja yritysvieraisiin. Asiakasryhmillä on erilaiset tarpeet ja 
toisaalta myös erilainen kulutuspotentiaali. Päiväkävijät 
saattavat käyttää vain tiettyä yksittäistä palvelua (esim. 
rinnetoiminta) sekä siihen liittyviä oheispalveluita (ravin-
tolat, kahvilat). Pidemmäksi aikaa alueelle jäävillä myös 
toimintojen ja tarjottavien aktiviteettien tarve kasvaa; 
tarvitaan majoituspalveluita, konseptoituja elämys- ja 
luontopalveluita, hyvinvointipalveluita sekä retkiä. 
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Riihivuoren laskettelu- ja matkailukeskuksesta kehitetään 
vetovoimainen ja ympärivuotinen matkailualue, jossa las-
kettelu- ja talvitoimintojen rinnalla alueesta synnytetään 
luonto- ja liikuntaelämyksiin painottunut keskittymä - 
yksi maakunnan matkailun vetovoimakohteista. Riihivuo-
ren konsepti elää kausittain ja vuodenajoittain. Vaihtuvat 
teemat synnyttävät kiinnostusta vierailla alueella useam-
min, pidempään sekä matkailusesongin ulkopuolella.  

Visiossa korostuvat kulttuuriympäristöön ja suomalai-
sen luonnon kokemiseen liittyvät palvelut, joissa hyö-
dynnetään alueen omaleimaista maastoa ja vesistöjä. 
Kokemuksellisuutta lisätään suomalaisen historian ja 
nykypäivän tarjonnalla. Riihivuoren lähistöllä on useita 
liikunta- ja elämyskohteita joita hyödyntämällä voidaan 
luoda kiehtovia elämys- ja liikuntapaketteja. Samalla Rii-
hivuori monipuolistaa kunnan alueella tarjottavia liikun-
ta- ja aktiviteettimahdollisuuksia ja vahvistaa osaltaan 
Liikkuva Muurame -strategiaa ja käytännön toteutusta. 

4. MASTERPLAN - NÄYTEIKKUNA JÄRVI-SUOMEEN

IMAGO

Riihivuoren alueelle luodaan erottuva imagonsa, 
joka tukee osaltaan koko Muuramen kunnan nä-
kyvyyttä ja sen tavoiteltavaa liikunnallista imagoa. 
Alue kehittyy kunnan ja maakunnan näkyvänä 
vetovoimakohteena sekä tukee koko kunnan alueen 
yritystoimintaa. 

TOIMINNOT

Laskettelukeskus ja majoituspalvelut muodostavat 
tehokkaan keskustan matkailu- ja elämyspalve-
luille. Tapahtuma-areena yhdessä maisemahotellin 
kanssa kokoaa yhteen Riihivuoren palvelutarjon-
nan toimien samalla hiihtokeskuksen, hotellien, 
loma-asuntojen, teatterin ja ravintolapalveluiden 
keskusvaraamona. Ala-asemaa aktivoidaan ulkolii-
kuntapaikoilla ja monipuolisella järvialuetta hyödyn-
tävällä vesiurheilukeskuksella ja saunamaailmalla. 
Asemat sidotaan aktiivisesti toisiinsa ympärivuoti-
sella rinnehissillä sekä kuntoportailla. 

MAANKÄYTTÖ

Maankäytöllisesti sekä ylä- ja ala-asemia kehitetään 
ja monipuolistetaan. Yläaseman maisemahotellin ja 
hiihtokeskuksen yhteen sitova tapahtuma-areena 
muodostaa keskiön koko toiminnalle. Ympäröiviä 
metsä- ja luontoalueita hyödynnetään monipuo-
lisesti eri talvi- ja kesäliikuntalajien suorituspaik-
koina. Riihivuoren ympäri tutkitaan mahdollisuutta 
toteuttaa bussiliikenteen mahdollistava lenkkikatu.  

RIIHIVUOREN MASTERPLAN 2030  
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Kuva: Ideakuva maisemahotellista

RIIHIVUOREN MASTERPLAN 2030  
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5. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Riihivuoren kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteena on 
toiminnan siirtyminen kunnalta pääosin yksityisille yrit-
täjille. Kunnan päätehtävänä on alkuvaiheessa synnyttää 
perusta toiminnan kehittämiselle ja houkutella alueel-
le investointeja ja yrittäjiä. Kunnan tehtävänä on myös 
määritellä alueen vuokraamisen periaatteet sekä oma 
roolinsa kokonaisuudessa.

Masterplan-prosessi ja sen yhteydessä esitettyjen kehit-
tämistoimenpiteiden edistäminen on yksi osa alkuvaiheen 
kehittämistä, jolla luodaan niin maankäytölliset kuin toi-
minnallisetkin edellytykset ja reunaehdot Riihivuoren ke-
hittämiselle. Kunnan alkuvaiheen roolina voi alussa olla 
myös edistää yhteistyömallien syntymistä sekä mahdol-
lisesti toimia Riihivuoren kehittämisyhtiön tai vastaavan 
alullepanijana. Alussa luotu pohjatyö mahdollistaa ve-
tovastuun siirtymisen yksityisille toimijoille siirryttäessä 
kehittämisestä vakiintuneempaan operationaaliseen vai-
heeseen.
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Riihivuoren liiketoimintakonseptia on karkealla tasolla hahmoteltu ns. business model canvas –viitekehyksen avulla. 
Riihivuoren brändin ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta keskeistä on muodostaa yhteinen arvolupaus: mitä 
asiakas saa käydessään Riihivuoressa ja mitä ainutkertaisia elämyksiä Riihivuori pystyy tuottamaan. Business model 
canvasin avulla voidaan hahmottaa, miten asiakassuhteita ylläpidetään, mitä resursseja ja yhteistyötahoja kehittä-
miseen tarvitaan sekä karkeasti kuvata tulo- ja menopuolta. Vastaavaa viitekehystä on mahdollista hyödyntää myös 
yksittäisten liiketoimintakonseptien kohdalla, mutta strategisella tasolla kaikilla Riihivuoren toimijoilla tulisi olla sama 
päämäärä ja asiakaslupaus.
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• Riihivuoren matkailualueen ydintoimintoja ovat las-
kettelu ja siihen liittyvät ydintoiminnot (ravintola- ja 
kahvila, välinevuokraus, majoitus).

• Ydintoimijat muodostavat yhdessä manageroitavan 
yhteenliittymän (kuten matkailuyhdistyksen), joka 
koordinoi myynti- ja markkinointitoimenpiteitä. Mah-
dollistaa myös esim. henkilöresurssien jaon eri yritys-
ten kesken (esim. henkilöstön ”vuokraus” tuntiperus-
teisesti eri yhtiöille).

• Alueen toiminnan tueksi perustetaan myös yhteinen 
”Riihivuori-platform”, jonka kautta alueen ulkopuoliset 
luonto- ja elämystoimijat sekä majoituskohteet voivat 
tarjota palveluita Riihivuoren asiakkaille ja vierailijoil-
le. Alusta toimii sähköisenä jakelu- ja myyntikanava-
na. Alustaa ylläpitävä ydin kerää alustasta liittymis- ja 
käyttömaksuja muilta toimijoilta. Palvelujen myyntiin 
voi hyödyntää uusia sähköisiä ratkaisuja.

• Riihivuoren toiminnan kehittymisen ja jatkuvuuden 
näkökulmasta keskeistä on sidosryhmien hallinta ja si-
dosryhmäyhteistyö niin, että asiakkaille voidaan tarjo-
ta mahdollisimman hyvä asiakaskokemus ja toisaalta 
hyödyt jakaantuvat koko arvoketjuun.

• Riihivuorella on erilaisia kumppaniverkostoja vuoden-
ajasta riippuen. Kuppanit voivat olla yksityisiä palve-
luntuottajia, mutta myös esim. Muuramen kunta voi 
tarjota alustan kautta pääsylippuja esim. uimahalliin 
ja muihin kunnan liikuntapalveluihin.

• Alusta sekä sähköinen myynti- ja jakelukanava mah-
dollistaa paremmin yhteistyön fasilitoinnin sekä en-
nalta sovitun tulonjaon toimijoiden kesken. Lisäksi 
alustan käyttö tuo toimintaan ennakoitavuutta sekä 
joustavuutta. 

LIIKETOIMINTA-ALUSTAN KÄYNNISTYS

Eri toimijoiden yhteistyön tiivistäminen tuo niin talou-
dellisia kuin toiminnallisia synergiaetuja. Yhteistyötä 
voidaan organisoida eri tavoin toimijoiden yhteisis-
tä tavoitteista riippuen. Suomessa on esimerkke-
jä paikallisten matkailutoimijoiden muodostamis-
ta yhdistyksistä, osuuskunnista ja osakeyhtiöistä. 
Ne ovat ottaneet erilaisia rooleja edunvalvonnasta 
ja verkostoitumisesta yhteismarkkinointiin, -myyn-
tiin ja kehittämishankkeiden vetämiseen. Yhteistyön 
tiivistämistä voidaan tehdä myös askel kerrallaan. 
Yhdistykseen liittyminen on yrittäjille matalamman 
kynnyksen ratkaisu, mutta yhtiömuotoisessa toimin-
nassa sitoutuminen on korkeampaa ja liiketoimin-
nallinen kehittäminen on tavoitteellisempaa.

Eri toimijoiden perustama yhteinen yritys voi toimia 
myös työntekijä- ja resurssipankkina. Operointikus-
tannusten ja toiminnan tehokkuuden kannalta kes-
keistä on toimintojen järjestäminen niin, että esim. 
henkilökustannuksia pystytään optimoimaan, mutta 
pitämään samalla mahdollisimman useita toimintoja 
käynnissä ympärivuotisesti. 

Yhteinen yhdistys/yritys voi toimia niin sähköisten 
myynti- ja markkinointikanavien ylläpitäjänä, kuin 
myös välineenä yhteiskehittämiseen.

LIIKETOIMINTA-ALUSTA

• markkinointi
• myynti
• tulonjako
• yhteistyö
• varaus
• SMART / rajapinnat

LIIKETOIMINTA-ALUSTAN 
MAHDOLLISUUKSIA

• ydinliiketoiminta = Riihivuoren matkailutoimin-
nan pyörittäminen, asiakkaan arvolupauksen 
lunastaminen

• alueen investoinnit
• liiketoiminta-alustan ytimen muodostaminen
• alueen strateginen kehittäminen ja    

päätöksenteko
• yhteistyötahojen etsiminen ja yhteistyömuotojen 

kehittäminen

• Riihivuoren matkailutoimintojen tukeminen ja 
alueen kehittämisen mahdollistaminen

• matkailun lisäarvopalveluiden synnyttäminen
• uusien liiketoimintaideoiden ketterä kokeilu
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LIIKETOIMINTA-ALUSTA
• markkinointi

• toiminnan kehittäminen
ja suunnittelu

• yhteisinvestoinnit

MAJOITUSPALVELUT

• mökkien ja hotellipalveluiden yhteinen 
varausjärjestelmä

• yhteiset vastaanottopalvelut (majoitus + 
camping)

• yhteismarkkinointi

OPAS- JA RETKIKESKUS, MUUT PALVELUT

• retkien järjestäminen
• lipunmyynti (esim. teatteri)
• elämyspalveluiden tuottaminen
• hyvinvointipalvelut

HIIHTOKESKUSPALVELUT

• välinevuokraus
• hissilippujen myynti
• rinnealueiden huolto

RAVINTOLA- JA KAHVILAPALVELUT

• ravintola-kahvila-baari
• lähiruokamyymälä
• käsityö-/matkamuistomyymälä

MATKAILUKESKUSTEN YHTEISTYÖN 
BENCHMARK

Suomen matkailukeskuksissa yritysten yhteistyön 
ajurina ja ydintoimintona on ollut kohteen yhteis-
markkinointi. Johtavissa laskettelukeskuksissa Ru-
kalla ja Levillä on kuitenkin organisoiduttu eri ta-
voin. Rukalla toimii Ruka-Kuusamo Matkailu ry, joka 
perustettiin vuonna 2002 keskeisenä tehtävänään 
alueen yhteismarkkinointi. Yhdistys tuottaa alueen 
esitteet, vastaa imagomarkkinoinnista sekä tärkeim-
mästä kanavasta www.ruka.fi -sivustosta ja sosiaali-
sesta mediasta. Yhdistys työllistää yli 10 työntekijää 
ja toimii yritysmäisesti, mitä kuvastaa toiminnanjoh-
tajan nimikkeen muuttaminen toimitusjohtajaksi. 

Levillä puolestaan yhteismarkkinointi toimii yritys-
vetoisesti ja siitä vastaa Levin Matkailu Oy. Alueen 
matkailuyritykset voivat tehdä yhteismarkkinointi-
sopimuksen Levin Matkailu Oy:n kanssa ja maksaa 
omaan liikevaihtoonsa perustuvan markkinointimak-
sun. Matkailupalveluita tarjoava pienyritys pääsee 
silloin mukaan kotimaan ja ulkomaan markkinoin-
titoimenpiteisiin. Myös Levin Matkailu Oy:n omista-
man Levin keskusvaraamon tuotto käytetään lyhen-
tämättömänä alueen markkinointiin.
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KUNNAN OMIEN HANKKEIDEN 
EDISTÄMINEN

Kaavoitus
• Masterplanin pohjalta yleiskaavoituksen käynnis-

täminen ja tarvittaessa tarkempien asemakaavo-
jen laatiminen hankekohtaisesti

Alueen maapohjan vuokraus ja toimijahaku
• vuokrattavan/myytävän alueen ja sisällön määri-

tys ja kilpailutus

Kuntoportaat ja maisematasanteet
• mahdollista toteuttaa hankevetoisena
• parantaa osaltaan ylä- ja ala-aseman saavutetta-

vuutta etenkin kesäaikaan

6. RISKIANALYYSI
STRATEGISET RISKIT

• Investoria / potentiaalista operaattoria ei saada; 
jos alueelle ei muodostu ankkuri- tai vetovoima-
toimintoa, alueen kehittäminen muodostuu han-
kalaksi

• Toimijoiden välinen yhteistyö ei onnistu, vaan toi-
minnasta tulee yksittäisten toimijoiden osaopti-
mointia, ts. ei saavuteta tilannetta jossa 1+1=3

OPERATIIVISET RISKIT

• Toiminnassa ei saavuteta ”kriittistä massaa”, ts. 
riittävästi kiinnostavia toimintoja, jotka takaisivat 
ympärivuotisuuden ja pidemmän oleskelun alueel-
la

• Aluetta ei saada profiloitua kiinnostavaksi asiak-
kaiden näkökulmasta, vaan jää isompien keskus-
ten jalkoihin. 

TALOUDELLISET RISKIT

• Kausiluonteisuus ja sääolosuhteet vaikuttavat va-
kavaraisuuteen, pääomien riittävyyteen sekä in-
vestointeihin

• Taloudellista yhtälöä ei saada toimimaan; alueelle 
ei tule riittävästi matkailijoita suhteessa tehtyihin 
investointeihin

VAHINKORISKIT

• Yksittäiset huonot talvet, jotka vaikuttavat asiak-
kaiden mielikuviin pidemmänkin aikaa

Alueen sisäiset ja ulkopuoliset kadut ja ulkoi-
lureitistöt
• pysäköintialueiden ja infran kunnostus
• linja-autoliikenteen rengasreitti ja asemien saa-

vutettavuus
• ulkoilu- ja kevyen liikenteen reitistöjen eheys ja 

jatkuvuus Riihivuoren ulkopuolelle

Vesistöreitit
• vesistöreitistöjen ruoppaus ja satamat




