
Riihimäen seudun matkailun kärjet  
 

Riihimäen seudun matkailun visio 

Riihimäen seutu on suosituin lähimatkailukohde metropolialueen asukkaille, houkuttelevan 

kulttuuri- ja luontotarjoaman johdosta. 

Riihimäen seudun matkailun missio 

Riihimäen seutu tarjoaa persoonallisen ja erottuvan matkailukokemuksen, joka koostuu 

elävästä kaupunkikulttuurista ja helposti saavutettavista luontokohteista ja kylistä. 

Riihimäen seudun matkailun vahvuudet ja vetovoimatekijät 

Riihimäen seutu sijaitsee lähellä Suomen asukaskeskipistettä eli noin 200 km säteellä on yli 

puolet Suomen asukkaista.  Erityisen lyhyt matka on Helsinkiin. Tampere ja Turku sijaitsevat 

myös lähietäisyydellä. Suomen kansainvälinen lentokenttä on vain puolen tunnin ajomatkan 

päässä. Alueen saavutettavuus on hyvä.  

Riihimäki on yksi perinteisistä kaupungeista pääradan varrella, jolla on oma historia ja 

kulttuuriperintö. Riihimäki on tunnettu lasikulttuuristaan. Siellä sijaitseekin valtakunnallisesti 

merkittävä ja toimiva Suomen lasimuseo. Lähiseudulla sijaitsee monipuolisia ulkoilureittejä ja 

kiinnostavia luontokohteita. Seudun monipuoliset ja omaleimaiset tapahtumat mm. 

kansainväliset Erämessut ja Poronpolku erottuvat edukseen muiden seutujen tarjonnasta. 

Kaikissa kunnissa on vireää kesäteatteritoimintaa. 

Seudulla sijaitsee Räyskälän ilmailukeskus, joka on Pohjoismaiden vilkkain 

harrasteilmailupaikka.  

Riihimäen seudun matkailun haasteet 

Vaikka Riihimäen seutu sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella ja lähellä lentokenttää, 

valtakunnallisesti vetovoimaisten kohteiden vähyys haittaa matkailun kehittämistä ja kasvua. 

Matkailua ei ole seudullisesti priorisoitu kärkiteemana ja rahoitusta matkailumarkkinointiin 

on käytettävissä hyvin rajallisesti. Muualla ei tiedetä alueen mahdollisuuksia. 

Alueen matkailutoimijat ovat kooltaan hyvin pieniä, tästä johtuen palveluiden tuotteistus ja 

myynti- sekä markkinointiresurssit ovat osin puutteelliset. Palveluiden löydettävyys ja 

näkyvyys verkossa suomeksi ja englanniksi on hyvin vaihtelevaa. Yhteisen myynnin ja 

markkinoinnin organisoitumisen puute on sekä seudullinen että maakunnallinen haaste. 

Riihimäen seudun matkailun mahdollisuudet 

Riihimäen seudulla sijaitsee useita kohteita, joiden ympärille on mahdollista kehittää 

teemamatkailua kuten lasi, erä- ja luontomatkailua, ostosmatkailua ja ilmailua. Yhteistyöllä 

eri toimijoiden kesken voidaan rakentaa yhteisiä kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat sekä 

kansainväliset että kotimaiset vierailijat. Alueen sijainti mahdollistaa stop over -lentoturistien 

vierailun päiväohjelman puitteissa. Kehittämällä päivämatkailua voidaan 

pääkaupunkiseudulta saada lisää sekä kotimaisia että kansainvälisiä matkailijoita. Tätä 

kehitystä voi tukea lähimatkailutrendin vahvistuminen. 



 

Riihimäen seudun matkailun kärjet osana Visit Finland Lakeland teemoja 

Kanta-Hämeen maakunta on mukana Visit Finlandin Lakeland teemojen markkinointi 

yhteistyössä. Sen kärkiteemat ovat luonto, kulttuuri, hyvinvointi ja paikallinen elämä. Näiden 

teemojen alle on laitettu Riihimäen seudun erityisyydet ja kärjet.  

Luonto 

Riihimäen seutu tarjoaa helposti lähestyttävää luontoa lähellä isoja kaupunkeja. 

Luontoliikunta on mahdollista erilaisine vaihtoehtoineen niin patikoinnista hiihtoon ja 

melontaan. Erityisesti Hämeen Järviylängön alueella sijaitsee paljon ulkoilureittejä kuten 

Poronpolku ja Hämeen Ilvesreitti. Hausjärvellä sijaitsee Puujoen kanoottireitistö ja 

vesireitistöjä löytyy aina Hämeenlinnaan asti. Hausjärven moottorirata ja Räyskälän alue 

Lopella tarjoavat elämyksiä ja mahdollisuuksia harrastaa erikoislajeja, joihin ei ole 

mahdollisuutta useallakaan paikkakunnalla. 

Kulttuuri 

Kulttuuri, historia ja tarinat ovat iso osa Riihimäen seutua. Riihimäellä sijaitsee Suomen 

lasimuseo, joka esittelee lasin historiaa ja muotoilua. Lisäksi Riihimäellä sijaitsee Suomen 

Metsästysmuseo. Monipuolinen erikoistapahtumien kirjo Riihimäen seudulla elävöittää 

kaupunkikulttuuria ja maaseutua. Teatteritoiminta ja musiikkitapahtumat lisäävät alueen 

kulttuuritarjontaa. 

Hyvinvointi 

Nykypäivän kiireisessä elintavassa ihmisten hyvinvointiin nousee hiljentymisen ja luonnossa 

liikkumisen merkitys. Riihimäen seudun luonto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia 

hiljentymiseen ja rauhoittumiseen sekä aktiiviseen liikkumiseen. Seutu tarjoaa vaihtoehtoja 

erilaisiin ja omaleimaisiin tyky- ja virkistyspäiviin esim. Vihreällä talolla tai Jalolautalla. 

Paikallinen elämä 

Mökki- ja maatilamatkailu on suomalainen erikoisuus. Alueella sijaitsee tuhansittain 

mökkejä, joissa on mahdollisuus kokea suomalaista mökki- ja saunakulttuuria. Lähiruoka, 

kyläkulttuuri, kylätapahtumat ja kylämuseot ovat hieno mahdollisuus tutustua paikalliseen 

elämään 

Mitä pitää kehittää tai tarvitaan? Tulevaisuudessa tarvittavat käytännön toimenpiteet Riihimäen seudun 

matkailun kehittämiseksi   

Kansainvälistyminen lisää kasvua ja kotimaan matkailun kautta Riihimäen seudulla on 

mahdollisuus kasvaa myös kansainväliseksi kohteeksi.  

Yritysten keskinäisen ja kuntien välisen yhteistyöverkoston kehittäminen avaisi uusia 

mahdollisuuksia yhteisen strategian löytämiseksi. Yhdessä kehittämällä ja tekemällä 

pystytään erilaistumaan ja sitä kautta erottautumaan muista. Palvelut tulisi nostaa selkeästi 

esille yhteiselle alustalle ja markkinointia yhteisesti rakennettavan ”brändin” alla tulisi lisätä. 

Tarvitaan lisää sekä yksityistä että julkista rahaa resursseihin sekä organisaatioon, joka 

mahdollistaa kaikkien seutukunnan matkailutuotteiden myynnin ja markkinoinnin. 

Tuotteistus, markkinointi- ja myyntitaidot, digitaalisten työkalujen hyödyntäminen sekä 

henkisen jaksamisen kehittäminen vaativat jatkuvaa valmennusta ja ylläpitoa esim. yhteisten 



ideointi- ja verkostoitumistilaisuuksien muodossa.  Edellä mainittuja kehittämistarpeita 

voidaan tukea hankkeiden avulla.  


