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ESIPUHE
Tämä on Riihimäen kaupungin vuosittainen ympäristörapotti, jossa kerrotaan vuoden 2020 tapahtumista ja kuvataan ympäristöpolitiikan toteutumista. Ympäristöraportti on 
osa kaupungin ympäristöjärjestelmää ja se laaditaan vuosittain osana tilinpäätösasiakirjoja. Ympäristöasioihin panostaminen on ollut Riihimäen kaupungin strateginen valin-
ta jo 1990-luvun alusta lähtien. Ympäristöasiat ovat Riihimäellä myös osana päätöksentekoa. Ympäristöasioiden mittaaminen, esittäminen ja seuraaminen raportin muodos-
sa osana tilinpäätöstä kertoo selkeästi nykytilan ja kehityssuunnan. 

Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen koronaviruksen aiheuttaman COVID-19 -pandemian vuoksi. Myös Riihimäellä tehtiin äkillinen harppaus sosiaalisten kontaktien vältte-
lyyn siirtymällä etätöihin ja etäkouluun, käyttämällä kasvomaskeja ja siirtämällä tapaamiset etäyhteydellä järjestetyiksi. Niin voimakas ja turvallisuuden tunnettamme järisyttä-
vä kuin pandemia olikin, siitä toivottavasti koituu myös hyviä asioita: etätyö ja työnteon joustavuus tulee uudeksi normaaliksi, liikkuminen fossiilisia polttoaineita käyttäen vähe-
nee, lähimatkailun arvostus kasvaa ja digitaaliset sovellukset paranevat ja tuovat jakamistalouteen sekä kiertotalouteen uusia mahdollisuuksia. Vain aika näyttää, mihin pan-
demian aiheuttama pakkoharppaus kehityksessä meidät johdattaa.

Vuoden 2020 merkkipaaluihin Riihimäellä lukeutuvat kestävä elämä riihimäkeläisille –hanke, jossa Ympäristöministeriön rahoituksella tuotiin kestäviä elämäntapoja tutuiksi 
ja näkyväksi kaupunkilaisille. Lisäksi asemanseudun kehittämisessä edettiin yleis- ja viitesuunnitelmiin, joiden pohjalta alueella edistetään puurakentamista ja muita ekologi-
sia ratkaisuja. Kaupunkikonsernissa ympäristöasiat nousevat jatkossa entistä selkeämmin esille, kun resurssiviisaus tuotiin tuloskorttiin läpileikkaavaksi koko kaupunkia kos-
kevaksi tekijäksi.

Ympäristöraporttia kootaan koko kaupunkiorganisaation yhteistyönä. Tänäkin vuonna raportointiin osallistui kymmeniä ihmisiä, joiden työn ansiosta olemme saaneet koottua 
kattavan katsauksen Riihimäen ympäristötyöhön. Kiitämme kaikkia panoksensa antaneita, tietoja keränneitä, tekstejä kirjoittaneita ja lukuja tuottaneita!

Riihimäellä 16.4.2021

Jere Penttilä       Elina Mäenpää
kaupunginjohtaja      ympäristöjohtaja
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CIRCWASTE
Suomen Ympäristökeskuksen koordinoima EU LIFE IP -han-
ke, joka edistää tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, jätteen 
synnyn ehkäisyä ja resurssien hallinnan konsepteja. Tavoit-
teena on toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa (VALT-
SU) ja luotsata Suomea kohti kiertotaloutta. 
Lisätietoja: https://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Circwaste 

Ekotukihenkilö
Toimialueet nimeävät kaupungin jokaiseen työyksikköön/
rakennukseen ekotukihenkilön. Ekotukihenkilön tehtävänä 
on muun muassa hoitaa käytännön ympäristöasioita, kuten 
organisointia, opastamista ja tiedottamista yksikkötasolla. 
Ekotukihenkilö toimii yhteistyössä toimialueen ympäristötii-
min jäsenen kanssa. Ekotukihenkilöitä on tällä hetkellä yh-
teensä noin 75.

FISU
Finnish Sustainable Communities, edelläkävijäkuntien ver-
kosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja 
globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. 
Lisätietoja: https://www.fisunetwork.fi/fi-FI/Tietoa_Fisusta

Kiertotalous
Talousmalli, jossa tuotteiden, komponenttien ja materiaali-
en arvo säilyy ja pysyy kierrossa mahdollisimman pitkään. 
Jätettä ei synny, vaan materiaalit käytetään uusien tuottei-
den raaka-aineina. Arvontuotanto tapahtuu yhä enemmän 
aineettomasti, tuotteita korvataan erilaisilla palveluilla ja esi-
neitä sekä resursseja jaetaan omistamisen sijaan.

Resurssiviisaus
Resurssien (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja 
palvelut, tilat, aika ja osaaminen) viisas ja hukkaamaton, hy-
vinvointia sekä kestävää kehitystä edistävä käyttö. Toiminta 
ja tuotanto sopeutetaan maapallon kantokyvyn ja luonnon-
varojen riittävyyden raameihin.

Ympäristöjärjestelmä
Sovittu tapa, jonka avulla ympäristöasiat sisällytetään 
kaupungin hallintokuntien ja työyksiköiden tavanomai-
seen toimintaan ja sen suunnittelu-, toteutus- ja seuranta-
menettelyihin. Järjestelmän avulla toteutetaan kaupungin 
ympäristöpolitiikkaa.

Ympäristöpolitiikka
Koko kaupungin ja kaikkien sen hallintokuntien ympäristön-
suojelutyötä ohjaava sitoumus. Ympäristöpolitiikka sisältää 
ympäristöpäämäärät sekä toimenpideohjelman, jotka hallin-
tokunnat ottavat huomioon toiminnassaan ja sen suunnitte-
lussa ja seurannassa. Kaupunginvaltuusto vahvistaa ympä-
ristöpolitiikan valtuustokausittain. Riihimäen ympäristöpoli-
tiikka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.8.2018 ja se 
löytyy kokonaisuudessaan täältä: https://www.riihimaki.fi/
wp-content/uploads/sites/3/2018/08/Ymparistopolitiikka-hy-
vaksytty-KV-20082018.pdf

Ympäristöpäämäärät
Kaupungin ympäristöpolitiikassa määritetyt aihealueet, joi-
den suhteen kaupunki haluaa parantaa toimintaansa. Pää-
määrät otetaan huomioon hallintokuntien toiminnassa ja ym-
päristöohjelmissa. Riihimäen ympäristöpolitiikassa esitetyt 
resurssiviisauden päämäärät ovat hiilineutraali energiantuo-
tanto ja –kulutus; kestävä liikkuminen ja ekotehokas kaupun-
kirakenne; luonnonvarojen kestävä kulutus ja kiertotalous; 
monimuotoinen luonto ja viihtyisä elinympäristö; sekä vas-
tuullinen riihimäkeläinen.

Ympäristövaikutus
Ihmisen toiminnasta aiheutuvan muutoksen hyvä tai huono 
vaikutus ympäristössä, esimerkiksi ilman epäpuhtauksien li-
sääntyminen liikenteen seurauksena. Toimintaansa kehittä-
mällä kaupunki pyrkii vähentämään haitallisia ympäristövai-
kutuksiansa ja vahvistamaan myönteisiä vaikutuksiansa.

SANASTO

Epranoja
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Väkiluku 28 740 (Tilastokeskuksen ennakkotieto) 
Pinta-ala noin 126 km², josta vettä noin 5 km².
Väestötiheys maapinta-alaa kohden noin 238 asukasta/maakm².
Asemakaavoitettu alue 2375 ha ja rantakaavoitettu alue 232 ha.
Luonnonsuojelualuetta 245 ha.
Kaupungin kunnossapitämiä valaistuja ulkoilureittejä 13,9 km.

YLEISTIETOA RIIHIMÄESTÄ 

Riihimäki on tiivis eteläsuomalainen kaupunki, jonka asuk-
kaista noin 95 % asuu 3 kilometrin etäisyydellä rautatiease-
masta. Kaupunki sijaitsee I ja II Salpausselän välissä. Kau-
pungin luontoon sisältyy monipuolisesti metsiä, soita ja ve-
sistöjä. Maisemallisesti Riihimäki kuuluu Hämeen viljely- ja 
järvimaahan. Riihimäellä suhteellinen korkeusvaihtelu on 
30–75 metriä ja alue on luonteeltaan mäkimaastoa. Kor-
kein kohta on Hatlamminmäellä, 165 metriä merenpinnan 
yläpuolella.

Etelä-Suomen oloihin soita on Riihimäellä tavallista enem-
män, lähes 10 prosenttia, ja ne ovat monipuolisia sekä suo-
tyypeiltään että kooltaan. Riihimäelle on ominaista vesistö-
jen niukkuus. Kaupungin kaikki viisi järveä sijaitsevat lounai-
sosissa, jonka lisäksi eri puolilla kaupunkia on kymmenkunta 
pienempää lampea. Vantaanjoki virtaa Riihimäen kaakkois- 
ja eteläosassa ja sillä on kaksi sivujokea, Paalijoki ja Herajo-
ki. Näiden lisäksi kaupungin pohjoisosissa virtaa Riihiviida-
noja Punkanjokeen ja edelleen Puujokea pitkin pohjoiseen.

Riihimäen maaperä koostuu pääosin moreeniselänteiden 
täplittämästä savikosta. Kasvillisuuden osalta Riihimäki kuu-
luu eteläboreaalisen vyöhykkeen lounaisosaan, vuokkovyö-
hykkeeseen. Muun Etelä-Hämeen tavoin lounainen vaikutus 
kasvistossa on selvä, esimerkiksi valko- ja sinivuokko ovat 
yleisiä. Metsistä kuusivaltaiset, lehtomaiset kankaat ovat 
yleisimpiä, mutta metsiä esiintyy karuista kankaista reheviin 
lehtoihin asti
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KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVASTUU

Kuntalain mukaan kunta on osaltaan vastuussa asukkai-
densa hyvinvoinnista ja kestävän kehityksen edistämises-
tä alueellaan (Kuntalaki 410/2015 1 §). Kunnanhallitus joh-
taa toimia ympäristönsuojelun huomioon ottamiseksi kun-
nan toiminnassa (Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnos-
ta 64/1986 4 §).

Kaupungin vastuu ympäristöstä on lakisääteinen tehtävä. 
Kuntalaissa, laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta, 
ympäristönsuojelulaissa, maankäyttö- ja rakennuslaissa, jä-
telaissa ja monissa muissa säädöksissä annetaan kunnan 
vastuulle lakisääteisiä ympäristönsuojeluun ja kestävän ke-
hityksen edistämiseen liittyviä tehtäviä.

Lakien asettamat vaatimukset ovat vähimmäisvaatimus kun-
nan toiminnalle. Lakisääteisten vaatimusten täyttämisen li-
säksi Riihimäen kaupunki edistää ympäristönsuojelua mo-
nin vapaaehtoisin keinoin. 

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ KOORDINOI TOIMINTAA

Riihimäen kaupungin organisaatiossa ympäristön hyväksi 
tehtävät toimet koordinoidaan ympäristöjärjestelmän avulla. 
Kaupungin ympäristöjärjestelmä on kevennetty, käytännön-
läheinen versio kansainvälisen ISO 14001 -standardin mu-
kaisesta ympäristöjärjestelmästä. 

Ympäristöjärjestelmän ytimenä on valtuustokausittain vah-
vistettava ympäristöpolitiikka ympäristöpäämäärineen. Ym-
päristöpolitiikka uudistettiin vuonna 2018 ja uusi ympäristö-
politiikka tuli voimaan 20.8.2018. Ympäristöpolitiikka on luet-

tavissa Riihimäen kaupungin internetsivuilla osoitteessa: 
https://www.riihimaki.fi/palvelut/ymparisto/resurssiviisas
-riihimaki/

Toimialueet ottavat ympäristöpolitiikan huomioon kaikessa 
toiminnassaan ja talouden suunnittelussa. Luottamushen-
kilöelimet seuraavat ympäristöpolitiikan toteutumista tilin-
päätöskäsittelyn yhteydessä. Eri hallintokuntien edustajista 
koostuva ympäristötiimi koordinoi ympäristöjärjestelmätyötä. 
Kaupungin johtoryhmä ohjaa ympäristöjärjestelmän toteutta-

mista ja kehittämistä vuosittain tehtävän johdon katselmuk-
sen avulla.

Toimialueilla tehdyt toimet ja saavutetut tulokset kirjataan 
vuosittain ympäristöraporttiin. Raportin avulla voidaan seu-
rata ympäristöpolitiikan toteutumista ja kaupungin ympäris-
tötyön kehittymistä. Ympäristöraportti jaetaan valtuustolle ti-
linpäätöksen yhteydessä.
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Merkittävien ympäristönäkökohtien 
huomioiminen omassa toiminnassa: 
 – Materiaalitehokkuus ja hankinnat 
 – Luonnon monimuotoisuus ja elinympäristö 
 – Energian käyttö ja ilmastonmuutos 
 – Ekologisesti kestävä kaupunkirakenne ja 
   liikenne 
 – Ympäristötietoisuus 
 – Ympäristöriskit

Sidosryhmiin vaikuttaminen 
(asukkaat, yritykset, yhteisöt, järjestöt jne.) 
	  Tiedon ja yhteistyön lisääntyminen
	  Asenteiden muutos
	  Toimintatapojen muuttuminen
Resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekarttatyö, 
FISU, Circwaste -hanke, kiertotalousklusteri, 
yleiskaava, Siisti Riksu, Ekoarki, Reilun kaupan 
kaupunki -kampanja

  Kaupungin toiminnan kehittäminen:
 – Ympäristöohjelmat: tavoitteet, toimenpiteet, vastuut, mittarit
 – Ympäristöasioiden huomioon ottaminen kaikessa toiminnassa

 RIIHIMÄEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA: Resurssiviisas Riihimäki
  Ympäristöpäämäärät:
   – Hiilineutraali energiantuotanto ja -kulutus
   – Kestävä liikkuminen ja ekotehokas kaupunkirakenne
   – Luonnonvarojen kestävä kulutus ja kiertotalous
   – Monimuotoinen luonto ja viihtyisä elinympäristö
   – Vastuullinen riihimäkeläinen
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Päästöttömyys, jätteettömyys, luonnonvarojen kestävä kulutus
Pilaantumisen ennaltaehkäisy ja ympäristön tilan paraneminen
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YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2020

Riihimäen kaupungin toimialueiden johtoryhmät sekä mer-
kittävät tytäryhtiöt ovat arvioineet ympäristöpolitiikan toteu-
tumista vuodelta 2020. Seuraavassa esitetään Riihimäen 
kaupungin ympäristöpolitiikka päämäärittäin, arviot siitä mi-
ten ympäristöpolitiikka on toteutunut, esimerkkejä toteutu-
neesta toiminnasta sekä päämäärien toteutumisen kehitys-
tä kuvaavia mittareita. 

Aiemmin Riihimäen kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhtiöt 
on raportoitu omana osionaan, mutta vuodesta 2019 lähtien 
ne raportoidaan toimialueiden joukossa. Tämä koskee tytär-

yhtiöitä, joissa Riihimäen kaupungilla on enemmistöosak-
kuus. Tytäryhtiöitä, joissa Riihimäen kaupungilla oli enem-
mistöosakkuus vuonna 2020, olivat Riihimäen Vesihuoltolii-
kelaitos, Riihimäen Kaukolämpö, Kotikulma, Tilat ja Kehitys 
Oy ja sen alakonsernit, sekä kiinteistöyhtiöt KOy Riihimäen 
Jäähalli, KOy Riihimäen Paloasema, KOy Riihimäen Kale-
vanrinne, KOy Riihimäen Yritystalo, KOy Paimenpolku 2 ja 
KOy Riihimäen Teatterihotelli.

Ympäristötilinpäätös on aiemmin esitetty tämän raportin yh-
teydessä. Tänä raportointivuonna, 2020, ympäristötilinpää-
tökseen ei saatu tietoja koottua järjestelmämuutosten ja ko-
rona-epidemian aiheuttamien tiedonkeruuhaasteiden vuok-
si. Ympäristötilinpäätöstä kehitetään FISU-edelläkävijäkun-
tien yhteisessä hankkeessa vuosina 2021–2022.

Peukaloinen, ehdotus quattro näkymä sillalta Arkkitehtipalvelu Oy 2020.
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HIILINEUTRAALI ENERGIANTUOTANTO JA -KULUTUSHIILINEUTRAALI ENERGIANTUOTANTO JA -KULUTUS

  Tavoitetila vuonna 2030

 � Riihimäen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineut-
raalius. Vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasu-
päästöt ovat vähentyneet vähintään 50 % vuoden 
2007 tasoon verrattuna.

 � Riihimäen kaupunki käyttää pääasiallisesti uusiutuvi-
lla energialähteillä tuotettua energiaa. Vuoteen 2030 
mennessä uusiutuvan energian osuus kaupungin 
käyttämästä energiasta on vähintään 80 %.

 � Fossiilisten polttoaineiden käyttö energiantuotannos-
sa on vähentynyt. Kaukolämpö on päästötöntä. Ha-
jautettu uusiutuvan energian tuotanto on lisääntynyt 
Riihimäellä.

 � Energiatehokkuussopimuksen toimenpiteet on toteu-
tettu ja tavoitteet on saavutettu. Kaupungin omien 
toimintojen energiankäyttö on vähentynyt, rakennus-
ten energia- ja tilatehokkuutta on parannettu. Fossii-
linen erillislämmitys kaupungin omistamissa kiinteis-
töissä on loppunut. Tehovaihteluita tasataan kysyn-
täjoustojen ja muiden uusien toimintamallien avulla.

 � Rakentaminen on ilmastonkestävää ja materiaalite-
hokasta, puurakentamista suositaan.

 � Riihimäkeläisten tietoisuus omien valintojensa ja toi-
miensa vaikutuksista energiankulutukseen ja kasvi-
huonekaasupäästöihin on parantunut.

 � Riihimäki on hyödyntänyt ilmastonmuutok-
sen tarjoamia mahdollisuuksia elinkeino- ja 
työllisyyspolitiikassaan
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Toteutuneita ja käynnistyneitä asioita vuonna 2020

 ✔ Asemanseudun yleissuunnitelma ja viitesuunnitelmat valmistuneet, niissä edistetään 
puurakentamista.

 ✔ Peukaloisen korttelin tontinluovutuskilpailussa kilpailijoita kannustettiin tutkimaan ehdo-
tuksissaan puun käyttöä. Voittajaksi valittu ehdotus on puurakenteinen.

 ✔ Lämpölaitosten valvonnan yhteydessä on kannustettu uusiutuvan energian lisäämiseen

 ✔ Tilakeskus on laatinut kolmen vuoden ohjelman (2021–2023 ) kiinteistökohtaisena ra-
kennusautomaation ja iv-puhaltimien uusimisesta, perustuen energiasäästötoimenpitei-
siin sekä järjestelmien modernisointiin.

 ✔ Kaupungin käyttämä sähkö kilpailutettiin vuosille 2023–2026 alkuperätakuuserfioidusta 
uusiutuvasta energiasta.

 ✔ Aurinkoenergian hyödyntämistä pyritään kaavoituksessa huomioimaan rakennusten 
suuntaamisen osalta.

 ✔ Rakennusvalvonnan ohjaus- ja neuvontatyössä puurakentamisella on keskeinen rooli.

 ✔ Uusi keskuskentän varastorakennus varustettiin ilmalämpöpumpulla.

 ✔ Lasimuseon ja kaupunginmuseon näyttelytiloista valaisimien muuttamista led-valaisi-
miksi on jatkettu.

 ✔ Kotikulman Peltosaaren taloja muutettu kaukolämpöön.

 ✔ Kotikulman energian säästö vuonna 2020 oli sähkön osalta 11,1 %, kaukolämmön 
osalta 5.9 % ja veden osalta 1,9 %. Tähän vaikuttaa varsinaisten säästötoimien lisäksi 
mm. yhden kohteen purkaminen sekä käyttöaste.

 ✔ Kotikulman uudishankesuunnittelussa huomioidaan energiatehokkuus.

 ✔ Kotikulman viiteen kiinteistöön on asennettu etäohjattavat lämmityspatterit, joilla saavu-
tetaan energiansäästöä.

 ✔ Lämmitystarvetta tarkastellaan huoneistokohtaisilla mittauslaitteilla.

 ✔ Riihimäen Veden mädättämön saneeraus lähes valmis. Biokaasugeneraattori uusittu ja 
käytössä. 

 ✔ Tilat ja kehityksen yhden kohteen saneerauksen yhteydessä toteutettiin tuotantotiloihin 
lämmitys lämpöpumpuilla. Toisessa kohteessa vaihdettiin lämmönlauhdutin, jolloin hyö-
tysuhde parani. 2 kohteen ulkovalaistusta uusittu LED-valaistukseen.

Aloittamatta

•  Kaikki uudisrakennukset ovat lähes nollaenergia –rakennuksia. 

•  Kaukolämmön varavoiman lähteet muutetaan uusiutuvaksi (esim. biokaasu). 

•  Järjestetään energiatehokkuuskilpailu yrityksille, asukkaille ja kouluille.



11

Kehitystä kuvaavat mittarit

Sähkönkulutus kaupungin kiinteistöissä Katuvalojen valaisinkohtainen sähkönkulutus 
vuodessa

Lämmitysenergian kulutus kaupungin kiinteistöissä

Sähkön kokonaiskulutus kaupungin kiinteistöissä vuon-
na 2020 oli 10 851 MWh. Sähkönkulutus pieneni edellises-
tä vuodesta 6 % (651 MWh). Suurin yksittäisten rakennus-
ten sähkönkulutus oli jäähallissa, uimahallissa ja Riihikodis-
sa. Koronapandemian vuoksi tapahtuneet tilojen sulkemiset 
keväällä 2020 sekä laajamittainen etätyöskentely näkyvät 
sähkönkulutuksen pienenemisenä. Sähkönsäästöä on myös 
saatu aikaiseksi muun muassa toimitilaohjelman mukaisilla 
muutoksilla, suunnitelmallisella katuvalaistuksen saneera-
uksella sekä energiatehokkaammilla työtavoilla.

Vuodesta 2018 lähtien Riihimäen kaupungin hankkima säh-
kö on tuotettu kokonaisuudessaan uusiutuvilla energianläh-
teillä. Vuonna 2018 asennettiin neljään kiinteistöön aurinko-
sähköjärjestelmä ja vuonna 2020 yhteen kiinteistöön. Uute-
na rakennuksena otettiin käyttöön Uramon koulu ja päiväkoti. 

Katuvalojen valaisinkohtainen energiankulutus oli suurim-
millaan vuonna 2006, jonka jälkeen se on laskenut voimak-
kaasti. Katuvalaisinten energiatehokkuutta on parannettu 
suunnitelmallisella saneeraustyöllä vuodesta 2009 lähtien. 
Kymmenen vuoden aikajänteellä, 2010–2020 katuvalojen 
energiankulutus on pienentynyt noin 48 %. Katuvalaisinten 
kokonaismäärä on samana aikana kasvanut 6,4 %.

Lämmitysenergian kokonaiskulutusta tarkastellaan ominais-
kulutuksella, kWh/rakennuskuutiometri. Vuonna 2020 tila-
palvelun kiinteistönhoidon hallinnassa olevien kiinteistö-
jen kaukolämmön ominaiskulutus oli 33,6 kWh/rm³. Koko-
naisuutena lämmitysenergian kulutus laski vuodesta 2019 
noin 9 %. Voimakkaan vähenemisen syinä olivat lämmin tal-
vi 2019–2020 sekä koronapandemian vuoksi tapahtuneet 
muutokset käytössä, esimerkiksi tilojen sulkemiset keväällä 
2020. Eniten lämmitysenergiaa kuluttivat uimahalli, Riihiko-
ti ja kauppaoppilaitoksen rakennus, jossa toimi Peltosaaren 
koulu. Tilayksikön kiinteistönhoidon hallinnassa olevien kiin-
teistöjen lämmitysöljyn kulutus kasvoi edellisestä vuodesta 
23 %. 
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Veden kulutus Kaukolämmön hankinta Rakennusluvan saaneiden rakennusten 
energialuokka

Vedenkulutus vaihtelee toimialoilla toiminnan luonteen mu-
kaan. Eniten vettä käyttää uimahalli ja muiden rakennus-
ten veden käyttö on vähäistä siihen verrattuna. Seuraavaksi 
eniten vettä kuluttavat Riihikoti ja keskusvarikko. Vedenku-
lutus vaihtelee käytön mukaan, mutta vaihtelua kulutukseen 
aiheuttavat myös mm. suurten kohteiden peruskorjaukset. 
Veden kokonaiskulutus vuonna 2020 oli 64 300 m³, mikä oli 
alhaisin kulutusmäärä vuosiin. Edelliseen vuoteen verrattu-
na veden kulutus laski 27 %. Kulutuksen voimakkaan vä-
henemisen syynä oli koronapandemian vuoksi suljetut ti-
lat sekä lähes koko vuoden jatkunut etätyöskentely useis-
sa toimipaikoissa. 

Lähde: Riihimäen kaukolämpö Oy

Kaukolämmön tuotannosta vuonna 2020 oli 96 % Fortu-
min jätteenpoltolla tuotettua lämpöä ja alle 4 % Riihimäen 
Kaukolämpö Oy:n omissa laitoksissa fossiilisilla polttoaineil-
la tuotettua lämpöä. Fortumin jätteenpoltolla tuotetusta läm-
möstä puolet on oletettu olevan peräisin uusiutuvista luon-
nonvaroista muodostuneista jätteistä ja puolet fossiilisista 
luonnonvaroista. 

Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen kaukoläm-
mön tuotannossa on ollut tavoitteena, mutta sen osuus on 
pysynyt melko tasaisena viime vuodet (47–49 % vuosina  
2013–2020). Todellisuudessa uusiutuvan energian osuus 
on arvio, koska jätteenpoltolla tuotetaan yli 90 % kauko-
lämmöstä eikä poltettavan jätteen koostumuksesta (uusiu-
tuva vai fossiilinen) ole varmaa tietoa. Jätteen polttamises-
sa syntyvän hukkalämmön hyödyntäminen lämmityksessä 
on resurssiviisasta toimintaa. Kuitenkin tulevaisuuden suun-
tauksen tulisi olla jätteen vähentämisessä ja sen vuoksi jät-
teen polton osuus kaukolämmöstä tulevaisuudessa laskee 
ja omien laitosten lämmöntuotannon osuus sitä myöden 
kasvaa.
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Energiatodistuksen tarvitsevista ja rakennusluvan vuonna 
2020 saaneista rakennuksista 92 % kuului luokkaan B ja 8 % 
luokkaan A. Kaikilta rakennuksilta energiatodistusta ei vaa-
dita, esimerkiksi suurilta teollisuusrakennuksilta, joten ne ei-
vät ole mukana tässä vertailussa.
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Kaupungin julkisten rakennusten energiaosuudet Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt Riihimäen kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen 
CO2-raportin mukaisille sektoreille ilman teollisuutta
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Kaupungin julkisten rakennusten energiajakaumassa on 
huomioitu lämmitys ja sähkö. Fortumin jätteenpoltolla tuo-
tetusta lämmöstä puolet on oletettu olevan peräisin uusiutu-
vista luonnonvaroista muodostuneista jätteistä ja puolet fos-
siilisista luonnonvaroista. Vuonna 2020 uusiutuvan energian 
osuus oli noin 67 %. Kehitys on ollut erittäin hyvä, sillä kes-
tävästi tuotetun uusiutuvan energian suosiminen on energi-
ansäästön ja metsien suojelun ohella tärkeimpiä keinoja hil-
litä ilmastonmuutosta.
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Kasvihuonekaasupäästöjä seurataan Riihimäellä säännöl-
lisesti CO2-raportin tuottaman tiedon avulla. Tässä CO2- 
raportin laskennassa on huomioitu lämmitys, kuluttajien ja 
teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne, maatalous ja jäte-
huolto. Lämmityksen ja sähkönkulutuksen päästöt on lasket-
tu Riihimäen kulutuksen perusteella riippumatta siitä, mis-
sä lämpö tai sähkö on tuotettu. Myös tieliikenteen ja maa-
talouden päästöt kuvaavat kunnassa tapahtuvia päästöjä. 
Jätteenkäsittelyn päästöt on laskettu syntypaikan mukaan, 
eli useiden kuntien yhteisten jätehuoltoyhtiöiden päästöt on 
allokoitu kullekin kunnalle kunnassa syntyvän jätemäärän 
perusteella.

Seuranta-aikana, kahdentoista vuoden aikajänteellä vuo-
desta 2008 vuoteen 2020 kasvihuonekaasupäästöt ovat Rii-
himäellä laskeneet 33 % ja ovat vuoden 2020 ennakkotie-
don perusteella 121,3 kt CO2-ekv. Asukaskohtaiset päästöt 
ovat pienentyneet kahdessatoista vuodessa 6,4 tonnista 4,2 
tonniin. Vuoden 2020 päästöt ovat alhaisemmat kuin milloin-
kaan tämän kahdentoista vuoden aikana. Poikkeuksellisen 
lämmin alkuvuosi sekä koronapandemian mukanaan tuomat 
muutokset selittävät ainakin osan vuoden 2020 alhaisista 
päästöistä. Sähkönkulutus, sähkölämmitys ja erillislämmitys 
sekä tieliikenne ovat päästötasoiltaan vuoden 2020 ennak-
kotietojen perusteella alimmillaan kahteentoista vuoteen.

Ennakko-
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Lähde: CO2 -vuosiraportti
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Aurinkosähköä tuotetaan jo viiden 
kaupungin rakennuksen katolla

Aurinkosähköjärjestelmä asennettiin vuonna 2020 
myös Riihimäen lukioon. Aiemmin aurinkosähkö-
järjestelmät on asennettu Harjunrinteen kouluun, 
Piikinmäen päiväkotiin, Kirjauksen päiväkotiin ja 
Kontiontien päiväkotiin. Kokonaisuudessaan kaik-
kien viiden järjestelmän tähän mennessä tuotta-
malla sähköllä olisi voinut katsoa televisiota 175 
vuotta tai ajaa sähköautolla 20 kertaa maapallon 
ympäri.

Kaukolämpöverkostoja paranneltiin  
kesällä 2020

Kalevankadun varrella uusittiin vanhaa kaukoläm-
pöjohtorakennetta korvaamalla se nykyaikaisem-
malla rakenteella. Katu kaivettiin auki lähes 200 
metrin mittaiselta alueelta. Parannustyöt tekevät 
verkostosta toimintavarmemman ja energiatehok-
kaamman. Kaukolämpö on yksi suosituimmista 
lämmitysmuodoista Riihimäellä. Tällä hetkellä jopa 
yli puolet Riihimäen asukkaista asuu kaukolämmite-
tyissä rakennuksissa. 

Uusiutuvan sähkön tuotanto aloitettu 
uudelleen Riihimäen jätevedenpuhdistamolla

Riihimäen jätevedenpuhdistamolla tuotetaan jälleen 
sähköä laitoksen omaan tarpeeseen laitoksella muo-
dostuvasta biokaasusta. Sähkön tuotanto jouduttiin 
lopettamaan muutama vuosi sitten, kun käytössä ol-
lut kaasugeneraattori tuli elinkaarensa päähän. Uuden 
kaasugeneraattorin toimittaja on Sarlin Oy.

Riihimäen jätevedenpuhdistamolla on kaksi biokaasu-
reaktoria, joissa jätevedenkäsittelyssä syntyvää lietettä 
mädätetään. Mädätyksessä lietteen orgaaninen aines 
hajoaa hapettomissa olosuhteissa ja siitä muodostuu 
biokaasua ja jäännöslietettä, joka toimitetaan jatkokä-
sittelyyn ja hyötykäyttöön maanviljelyssä ja viherraken-
tamisessa. Muodostuva biokaasu sisältää pääasiassa 
metaania ja hiilidioksidia. Tulevaisuudessa laitoksella 
arvioidaan tuotettavan biokaasua jopa 100 m³/tunnis-
sa, joka vastaa noin 5600 MWh vuotuista energiamää-
rää. Tästä 35–40 % voidaan hyödyntää sähkönä laitok-
sen omissa prosesseissa ja 40–45 % lämpönä laitok-
sen tilojen ja käyttöveden lämmityksessä.

kuva: Uutta biokaasugeneraattoria esittelee 
käyttöinsinööri 



15

KESTÄVÄ LIIKKUMINEN JA EKOTEHOKAS KAUPUNKIRAKENNEKESTÄVÄ LIIKKUMINEN JA EKOTEHOKAS KAUPUNKIRAKENNE

    Tavoitetila vuonna 2030

 � Riihimäen yhdyskuntarakenne on eheä ja tiivis. Yli 95 % 
asukkaista asuu alle kolmen kilometrin säteellä rautatie-
asemasta. Lähipalvelut ovat jalankulkuetäisyydellä.

 � Maankäytöstä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen 
määrä on kääntynyt laskuun. Kaavoituksessa ja maan-
käytön suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota re-
surssiviisaan kaupunkirakenteen muodostamiseen.

 � Liikenne on vähäpäästöistä ja sujuvaa. Liikenteen kas-
vihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 50 % vuoden 
2007 tasosta. Ajoneuvojen määrä/asukas on kääntynyt 
laskuun. Liikennetarve on vähentynyt. Infrastruktuuri tu-
kee sekä sähköautojen että biopolttoaineiden kasvavaa 
käyttöä.

 � Kaupungin ajoneuvot ovat päästöttömiä. Paikallisliikenne 
on päästötöntä.

 � Jalankulku ja pyöräily ovat kulkumuotoina suosittuja, reitit 
ovat yhtenäisiä ja ympäristö houkuttelee liikkumaan. Kul-
kutapajakaumassa jalankulun ja pyöräilyn osuus on kas-
vanut 30 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna 2018 ta-
soon. Kaupungin keskusta on kehittynyt jalankulkupainot-
teiseksi. Liikkumisen ohjausta kaupungin eri toimialoilla 
on lisätty. Kaupungissa on omaksuttu resurssiviisaat liik-
kumisen tavat. Pyöräilyn reittiverkoston laatua ja katta-
vuutta on parannettu.

 � Eri ryhmien esteettömän liikkumisen mahdollisuudet on 
turvattu.

 � Matkaketjut ovat sujuvia ja tarjolla on ajoneuvojen yhteis-
käyttöratkaisuja. Paikallisliikenteen matkojen määrä on 
kasvanut 60 % vuodesta 2011 vuoteen 2030. Joukkolii-
kenteen palvelutasoa on nostettu. Tiheä junaliikenne pal-
velee luotettavasti.

 � Liikenteestä aiheutuvat ilmansaaste-, pöly- ja meluhaitat 
ovat vähentyneet.
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Toteutuneita ja käynnistyneitä asioita vuonna 2020

 ✔ 2020 valmistunut asemanseudun yleissuunnitelma ja viitesuunnitelmat osoittavat ase-
manseudun täydennysrakentamismahdollisuudet. Kaupunkirakennetta täydentäviä 
asemakaavoja valmistunut ja useita käynnissä. 

 ✔ Asemanseudun yleissuunnitelmassa tarkasteltu mm. alueellista jätekeräysjärjestel-
mää ja robottibussia.

 ✔ Täydennetään kaupunkirakennetta niin, että uusi rakentaminen on kaukolämmön 
saavutettavissa.

 ✔ Sotessa otettiin käyttöön palveluja, jotka vähentävät työntekijöiden liikkumista, kuten 
lääkeautomaatit (automaattiin annostellaan kahden viikon lääkkeet kerrallaan, mikä 
saattaa vähentää työntekijöiden käyntejä asiakkaan luona; etähoivan käynnit = kuva-
puhelinyhteys asiakkaaseen)

 ✔ Ikäystävälliset penkit merkitty kartoille, helpottaa mm. ikääntyvien liikkumista. Penk-
kien sijoittelu ja malli selvitetty yhdessä ikääntyvien kanssa.

 ✔ Rakennusjärjestyksen uudistaminen aloitettu.

 ✔ Etätyötä on laajennettu ja suosittu koronapandemian vuoksi. Etätyön tekemisen mah-
dollisuuksia on parannettu mm. VPN-yhteyksien avulla.

 ✔ Tapahtumien suoratoistomahdollisuus tuli käyttöön.

 ✔ Etäopetus ja etäpalaverit henkilöstön, yhteistyökumppaneiden ja huoltajien kanssa

 ✔ Keskustan ja sisääntuloteiden liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 valmisteltu ja 
lausuntokierroksella.

 ✔ Otettu käyttöön 60 kaupunkipyörää huhti–lokakuun ajaksi.

 ✔ Kestävän liikkumisen suunnitelman valmistelu aloitettu.

 ✔ Keskustaan on laadittu esteettömyyden erikoistason tavoiteverkko, jota toteutetaan jo 
nyt rakenteilla ja suunnittelussa olevissa kohteissa.

 ✔ Palvelutasoa on nostettu mm. järjestämällä koulukuljetuksia avoimena 
joukkoliikenteenä. 

 ✔ Liityntäpysäköintialue (pyörä+auto) valmistui Vt 3- Kormun liittymään marraskuussa. 

 ✔ Selvitys ilmaisen joukkoliikenteen vaikutuksista on laadittu opinnäytetyönä.

 ✔ Suunnitelutettu kaavan mukaiset meluaidat Pohjoisen Rautatienkadun ja  
Oravankadun liittymään.

Aloittamatta

 � Kaupungin matkustussääntö uusitaan siten, että vähennetään autolla ajamista ja kannustetaan liikkumaan pyörällä, jalan ja joukkoliikenteellä.

 � Lisätään biokaasun tankkauspisteitä ja sähkön latauspisteitä. Ladattavat sähköpyöräasemat.

 � Kaupungin ajoneuvot ja työkoneet uusitaan vähäpäästöisiksi sitä mukaa kuin kalustoa uusitaan.

 � Toteutetaan yhteiskäyttöautojen kokeiluja.
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Kehitystä kuvaavat mittarit

Liikkumisen sujuvoittaminen

Vuonna 2020 rakennettiin kaksi kiertoliittymää, jotka paran-
tavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Kiertoliittymät to-
teutettiin Pohjoisen Rautatienkadun–Oravankadun ja Etelän 
Viertotien–Teollisuuskadun risteyksiin. 

Loppusyksystä 2020 valmistui Vt3 Kormun liittymän liityn-
täpysäköintialue. Moottoritieliittymän välittömässä läheisyy-
dessä sijaitsevalla pysäköintialueella on 29 paikkaa henkilö-
autoille sekä kymmenen polkupyöräpaikkaa, joissa on pyö-
rän runkolukitusmahdollisuus. Liityntäpysäköintialue paran-
taa mahdollisuuksia käyttää kolmostiellä kulkevaa joukkolii-
kennettä. Pysäköintialuetta voivat käyttää myös yhteiskyydi-
tyksillä kulkevat.

Linja-autopysäkkejä kehitettiin muun muassa parantamal-
la odotustiloja sekä pysäkkikatokset lisättiin Teerimäenka-
dun, Erkyläntie-Koivikkontien risteyksen, Saturnuksenkadun 
kääntöpaikan ja Korttionmäen pysäkeille.

Riihimäen väestöstä 94 % asuu 3 km säteellä rautatieasemasta.
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Paikallisliikenteessä tehdyt matkatKaupungin henkilökunnan oman auton käyttö ja 
CO2-päästöt

Henkilöautojen määrä Riihimäellä

Riihimäen paikallisliikenteessä ja palveluliikenteessä tehtiin 
yhteensä noin 138 000 matkaa vuonna 2020. Koronapan-
demian vaikutus näkyi selvästi vähentyneenä matkustukse-
na. Edellisvuoteen verrattuna matkustaminen väheni noin 
22 % (noin 40 000 matkaa). Kaupunkiliikenteen matkojen 
määrä väheni lähes 40 000 matkalla edellisestä vuodesta 
ollen vuonna 2020 noin 134 000. Palveluliikenteessä vuon-
na 2020 tehtiin matkoja noin 4 000, mikä oli noin 1 400 mat-
kaa edellistä vuotta vähemmän. Palveluliikenteessä tapahtui 
vuonna 2018 linjamuutoksia, joiden vuoksi tuoreimmat luvut 
ei ole täysin vertailukelpoisia sitä aiempien vuosien kanssa.

Riihimäen kaupungin ja Riihimäen Veden henkilökun-
ta teki vuonna 2020 omilla autoillaan työ- ja virkamatkoja  
271 000 kilometriä. Matkojen määrä väheni edellisestä vuo-
desta. Seitsemän vuoden tarkastelujaksolla ajokilometrien 
määrä on vaihdellut noin 250 000–300 000 km välillä. Hii-
lidioksidipäästöjä työ- ja virka-ajoista omilla autoilla aiheutui 
vuoden aikana kokonaisuudessaan noin 37 tonnia. Henkilö-
kunta tekee työ- ja virkamatkoja omien autojen lisäksi myös 
polkupyörillä, kävellen, julkisilla kulkuvälineillä sekä kau-
pungin omistamilla autoilla ja polkupyörillä. Laskenta perus-
tuu vuoden 2020 osalta henkilöautojen tieliikennemäärän ja 
-päästöjen arvioihin (VTT:n Liisa-laskentajärjestelmä), sillä 
tuoreimpia tilastoja liikennesuoritteista ja päästöistä ei rapor-
tin kokoamisen aikaan ollut vielä julkaistu.

Henkilöautojen määrä Riihimäellä on edelleen kasvanut. 
Vuoden 2020 lopussa Riihimäellä oli 18 180 rekisteröityä 
henkilöautoa. Kanta-Hämeen tilanteeseen verrattuna rii-
himäkeläisillä on kuitenkin vähemmän autoja, johtuen to-
dennäköisesti tiiviistä kaupunkirakenteesta. Tuhatta asu-
kasta kohden Riihimäellä oli 633 autoa ja Kanta-Hämeessä  
742 autoa.

Lähde: Trafi
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Kaupunkipyörät saavuttivat suosiota

Riihimäelle saatiin vuonna 2020 käyttöön kak-
sivuotinen kaupunkipyöräpilotti. Pilotin laajuus 
on ollut 60 kaupunkipyörää ja noin 20 kappalet-
ta kaupunkipyöräasemia. Pyörillä poljettiin v. 2020 
huhtikuun alun ja lokakuun lopun välisenä aika-
na noin 7 000 matkaa ja vuokrauksen keskimää-
räinen vuokra-aika oli 47 minuuttia. Pyöriä käytet-
tiin pääasiassa asiointimatkoihin ja jonkin verran 
myös työmatkaliikkumiseen. Koronapandemia nä-
kyi kaupunkipyörien käytössä jonkin verran ja esi-
merkiksi opiskelijoiden kaupunkipyöräily jäi odo-
tettua vähäisemmäksi.

Uusia lähiliikuntamahdollisuuksia

Liikuntapalveluilta on lainattavissa laatikkopyörä ja lii-
kuntavaunu. Liikuntavaunu on kuomullinen peräkärry, 
joka sisältää liikuntavälineitä. Laatikkopyörä on liikun-
tavälineiden kuljetukseen tarkoitettu pyörä ja sisältää 
lainaajan liikuntavaunusta valitsemat liikuntavälineet. 
Sekä liikuntavaunua että laatikkopyörää saavat lainata 
koulut, päiväkodit ja yhdistykset ilmaiseksi, mutta muil-
ta käyttäjiltä peritään pieni vuokra.

Koronan aiheuttamat rajoitukset lisäsivät kaupungin yl-
läpitämien ulkoilualueiden ja –reittien käyttöä selkeäs-
ti. Lisääntynyt käyttö myös lisäsi ruuhkia, kulutti ja li-
säsi huoltotarvetta. Uusina ulkoilumahdollisuuksia tuli-
vat geokätköt, joita Riihimäellä on nyt liikunta- ja hy-
vinvointikeskuksen ylläpitämänä 6 kpl sekä kiintoras-
tit, joita voi suunnistaa kolmella reitillä. Lisäksi Kunnon 

Reitti -kuntoilureitin opasteet uusittiin Hämeenlinnan 
seudun sydänyhdistyksen tukemana (STEAn rahoitta-
mana). Kyseinen reitti on esteetön ja sijaitsee keskus-
tan tuntumassa, joten se on helposti kaupunkilaisten 
saavutettavissa.

Kiintorasteja löytyy kolmelta reitiltä.

Laatikkopyörän mukana tulee kattava valikoima liikuntavälineitä.
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Peukaloisen alueelle tulee puurakentamista

Peukaloisen alueella syksyn 2020 aikana järjestetyn ton-
tinluovutuskilpailun voitti ehdotus ”quattro”, jossa alueel-
le esitettiin pääosin puurunkoisia ja puuverhoiltuja asuin-
kerrostaloja. Puun runsas käyttö pienentää rakennusten 
hiilijalanjälkeä ja on ekologinen rakennusmateriaali. Puu-
runkoiset pistetalot nousevat tiiliverhotun yhtenäisen be-
tonijalustan päälle, joka suojaa piha-aluetta päärautatien 
ja vilkkaasti liikennöityjen katujen aiheuttamalta melulta. 
Asuntojen melunsuojauksessa auttaa rakennuksien yhte-
näinen parvekevyöhyke. Ehdotuksessa esitetty rakenteel-
linen pysäköinti säästää pihaa oleskelukäyttöön. Raken-
nusten viherkatot luovat viihtyisyyttä ja auttavat myös hu-
levesien hallinnassa. Tiiliverhottu jalusta sitoo aluetta vi-
suaalisesti veturitallien suuntaan ja tuo kiinnostavan ele-

mentin kaupunkikuvaan. Yhdessä puu ja tiili luovat lämpi-
män yleisvaikutelman.

Kilpailun tavoitteena oli löytää arkkitehtonisesti korkeata-
soinen, kaupunkikuvallisesti omaleimainen sekä toteutus-
kelpoinen kilpailuehdotus, joka asettaa laatutason Ase-
manpuiston tulevalle rakentamiselle. Kilpailijoita rohkais-
tiin tutkimaan ehdotuksissaan puun käyttöä. Kohde on 
kaupunkirakenteessa näkyvällä paikalla pääradan varres-
sa ja osana jo rakentunutta ja täydentyvää keskustaa. 

Ehdotuksen ”quattro” ovat laatineet yhteistyössä Arkkiteh-
tipalvelu Oy ja NCC Suomi Oy. 

Alueelle laaditaan asemakaavamuutos kilpailun voitta-
neen ehdotuksen perusteella. Asemakaavamuutoksen 
valmistelu on alkanut vuoden 2021 alussa.

Asemanseudun yleissuunnitelmassa 
painotetaan viihtyisää ja ekologista 
kaupunkiympäristöä

Asemanseudun yleissuunnitelma (KV 3.2.2020 § 9) te-
kee näkyväksi Riihimäen mahdollisuudet. Monimuotoiset 
asumisratkaisut ja kestävät liikkumismuodot sekä kes-
kitetyt palvelut vastaavat tulevaisuuden asumisen, liik-
kumisen ja työnteon tarpeisiin niin paikallisesti kuin laa-
jemminkin. Yleissuunnitelmassa painotetaan laadukas-
ta kaupunkiympäristöä, jossa huomioidaan ympäristön 
viihtyisyys, ekologisuus ja turvallisuus. Nämä kaikki te-
kijät yhdessä tekevät Riihimäen asemanseudusta veto-
voimaisen ja houkuttelevan alueen asukkaiden ja yritys-
ten kannalta.

Asemanseudun yleissuunnitelmassa esitetään maankäy-
tön, liikenteen ja palvelujen kokonaisuuden tavoitetila. Se 

tarkentaa asemanseudulle ja keskustaan laadittua visi-
ota. Yleissuunnitelma ohjaa asemanseudun tarkempaa 
kaupunkiympäristön suunnittelua ja asemakaavoitusta. 
Työssä on huomioitu myös koko kaupungin pysäköin-
tiohjelman tuloksena syntyneet linjaukset. Kaupunginval-
tuustossa hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan pohjautuen 
laadittiin osa-aluekohtaiset viitesuunnitelmat Jokikylään, 
veturitallit–rautatieasema–matkakeskus -alueelle ja Pel-
tosaareen. Viitesuunnitelmat toimivat asemakaavoituk-
sen pohjana. Jatkosuunnittelua voidaan tehdä esimerkik-
si laatimalla asemakaavan muutoksia, yleisten alueiden 
suunnitelmia, kuten puisto- ja katusuunnitelmia sekä jär-
jestämällä arkkitehtuurikilpailuja. 

Asemanseudun yleissuunnitelman laati kolmen arkkiteh-
titoimiston työyhteenliittymä LSV-Jolma-TUPA yhdes-
sä kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Maisema- ja hu-
levesisuunnittelusta vastasi Nomaji Oy ja liikennesuun-

nittelusta Ramboll Oy. Kaupunkilaisten ja eri sidosryh-
mien kädenjälki näkyy yleissuunnitelmassa vahvasti: 
suunnittelijat keräsivät tietoa ja näkemyksiä muun muas-
sa työpajoissa, esittely- ja keskustelutilaisuudessa ja 
karttakyselyllä.
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 LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ KULUTUS JA KIERTOTALOUS LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ KULUTUS JA KIERTOTALOUS

   Tavoitetila vuonna 2030

 �  Riihimäki on kehittynyt kiertotalouden edelläkävijäksi. Rii-
himäellä kulutettavien luonnonvarojen määrä on vähenty-
nyt. Riihimäen luonnonvarat ovat säilyneet monipuolisina 
ja elinvoimaisina sekä maisema-arvoiltaan ja virkistyskäy-
töltään laadukkaina.

 �  Kaupunki tukee asukkaiden kestävän kulutuksen ratkai-
suja. Hankinnat ja kuluttaminen ovat Riihimäellä kestäväl-
lä tasolla. Kaikissa kaupungin hankinnoissa huomioidaan 
tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaiset ympäristö-, 
ilmasto- ja energiavaikutukset. Tavaroiden ja palveluiden 
kestävillä hankinta- ja tuotantotavoilla sekä innovaatioilla 
on luotu uusia yrittämisen mahdollisuuksia ja työpaikkoja.

 �  Riihimäellä syntyvien jätteiden määrä on vähentynyt. Ma-
teriaalit uusiokäytetään ja jätteiden syntyä ehkäistään. 
Jätteiden lajittelua, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä on mer-
kittävästi lisätty. Elintarvikehävikki minimoidaan.

 �  Yhdyskuntajätteen määrä on alle vuoden 2000 tason

 �  Biojätteestä kierrätetään yli 60 %

 �  Vähintään 55 % yhdyskuntajätteestä kierrätetään

 �  Rakennus- ja purkujätteestä hyödynnetään materiaalina 
70 %

 �  Ruokahävikki kaupungin ruokapalveluissa on puolitettu

 �  Tilojen käyttö on joustavaa ja tehokasta

 �  Ympäristöhaittoja ja -riskejä on ehkäisty ja kuormitus ym-
päristöön on pienentynyt. Pohjavesiä suojelemalla on tur-
vattu riihimäkeläisille puhdas juomavesi. Jätevesien puh-
distus ja ravinteiden kierrätys on tehostunut. 
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Toteutuneita ja käynnistyneitä asioita vuonna 2019

 ✔ Perhospuiston luonnontilaisen alueen polku toteutettiin kenttäkuorella, joka on Verso-
woodin sivuvirtamateriaali.

 ✔ RiiCycle-kiertotalousklusterin toiminta käynnistyi syksyllä.

 ✔ Vanhoja kirjoja käytettiin taidekoulun ja kansalaisopiston töiden ”raaka-aineena”

 ✔ Kouluille on nimetty kiertotalousvastaavat. Opetuksessa kiertotalousosaamista on pai-
notettu ja tietoisuutta lisätty.

 ✔ Musiikkiopistossa aloitettiin vuoden kestävä hyvinvointihanke (INTO).

 ✔ Etäluettavien vesimittareiden hankintaprojekti on käynnissä, pilotointi 2021

 ✔ Kotikulman purkukohteessa hyödynnettiin yli 90 % materiaalina ja energiana

 ✔ Vedenkulutusta seurataan vuorokausitasolla Fiksuvesi-järjestelmän avulla, jolloin vuo-
dot havaitaan nopeasti.

 ✔ Uusille Kotikulman asukkaille jaetaan asumisoppaat, joissa on ohjeita ekologiseen 
asumiseen.

 ✔ Kotikulman asiakkaita on koronapandemian vuoksi ohjattu sähköiseen asiointiin ja si-
tä myös kehitetty.

 ✔ Paperikäyttöä vähennettiin opistoissa rajusti: sekä toimistoissa että opetuksessa suosi-
taan sähköisiä ratkaisuja. Etäkokoukset, nuotit sähköisessä muodossa, vähemmän ko-
piointia, uusi oppilashallinto-ohjelman ja pilvipalvelujen käyttäminen korvaa esim. päi-
väkirjoja yms. paperin käyttöä, markkinoinnin pääpainopiste on siirtynyt paperimainon-
nasta sähköiseen mediaan.

 ✔ Tilat ja kehitys avasi yhteistyössä HAMKin kanssa yhteisöllisen työtilan, Business Par-
kin, kampusalueelle.

 ✔ Koronapandemia on lisännyt jätteen määrää, mm. kasvomaskien ja muiden suojainten 
vuoksi.

 ✔ Sotessa on ollut työhuoneiden vuorokäyttöä. Lisäksi on luovuttu yhdestä vuokratilasta 
ja toiminnot siirretty kaupungin omiin tiloihin (asumisohjaajat).

 ✔ HAMKin opiskelijat tekivät lasimuseolle tutkimuksen museon nykyisestä palvelupolusta 
kestävän kehityksen näkökulmasta. Tuloksia hyödynnetään suoraan palveluiden kehit-
tämisessä kestävämpään suuntaan.

 ✔ Sähköisen lupien hakupalvelun käyttöönotto, meluilmoitus.

 ✔ Uusia digitaalisia museopalveluita on kehitetty lasimuseon virtuaalimuseon rinnalla 
(näyttelyt, taiteilijatapaamiset).

 ✔ Asianhallinnan ohjelmisto ja sähköisen asioinnin kanavia on valmisteltu vuoden 2020 
aikana ja otetaan käyttöön vuonna 2021.

 ✔ Muovin erilliskeräys kaupungin palvelurakennuksista käynnistyi 2020.

 ✔ Tuotettu ja julkaistu materiaalia lasin kierrätyksestä lasimuseon verkkosivuilla.

 ✔ KERI-hanke lisäsi viestintää riihimäkeläisille tarjolla olevista kestävistä palveluista ja 
kestävästä elämäntavasta.

 ✔ Kirjasto tarjoaa tiloja ja palveluja  muille toimijoille: liikunta- ja hyvinvointikeskuksel-
ta kirjastossa lainattavissa liikunta- ja harrastusvälineitä, Elokuvayhdistys Kino Sampo 
esittää elokuvia lapsille kirjaston maksamalla lisenssillä, Ratamo-kirjastojen ja  
Kirkes-kirjastojen aineiston kuljetusyhteistyö, aineiston kierrätyspöytä eli asiakkaat voi-
vat lahjoittaa kirjoja ja lehtiä pöydälle, josta voi halutessaan ottaa materiaalia.

 ✔ Workplacessa on kaupungin sisäiseen käyttöön ryhmä, jossa voi etsiä tai ilmoittaa ta-
varoita lainaan.

 ✔ Asemanseudun yleissuunnitelmassa ja viitesuunnitelmissa esitetty hybridirakentamisen 
mahdollisuuksia (muuntojoustavuus). 

 ✔ Toimitilojen muuntojoustavuutta on huomioitu tilojen suunnittelun yhteydessä. Tilojen 
uudelleen järjestelyn yhteydessä sekä eri toimialojen muuttaessa toisiin toimitiloihin on 
muuntojoustavuus otettu huomioitu.

 ✔ Hyödynnetty poistettavien irtaimiston ja koneiden osalta netin huutokauppasivustoita.

 ✔ Panttipullotelineet asennettiin Kirjastonpuistoon ja Lounaspuistoon, keväällä tulossa  
5 lisää.

 ✔ Lopentien kiertoliittymä uudistettiin kestävän ympäristörakentamisen periaatteella, ma-
teriaaleina käytettiin kierrätettyjä leikkihiekkoja ja turvasoria, raide-elementin toimitti 
Museorautatieyhdistys.

 ✔ Oravankadun meluvallia rakennettiin kiertoliittymän rakennusmaista.

Aloittamatta

 � Kierrätyskeskuksen verkkokauppa perustetaan.

 � Ravinteiden hyödyntämistä jätevesistä tehostetaan

 � Kaupunki hyödyntää biojätteen jalostusprosessien ravinnetuotteita maanparannusaineena ja viherrakentamisessa. Puutarhajätteen vastaanotto järjestetään kuntalaisille.
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Kehitystä kuvaavat mittarit

Vesijohtoverkostoon pumpattu vesi, vuotovesi, 
vuotoprosentti ja vuotoprosentin kehittyminen

Kaupungin paperinkulutus Riihimäen järjestetyn jätteenkeräyksen jätemäärät

Vesijohtoverkoston vuotoveden määrä nousi edellisvuo-
den tasosta ja vuotoprosentti oli 11,7 % vuonna 2020. Pit-
källä aikavälillä vesijohtoverkoston vuotoprosentin kehityk-
sen suunta on ollut laskeva vesijohtojen suunnitelmallisen 
saneerauksen ansiosta.

Kaupungin paperinkulutus väheni vuonna 2020 selvästi ai-
empiin vuosiin verrattuna. Kokonaisuudessaan paperia ku-
lui vuonna 2020 noin 15 % vähemmän kuin edellisenä vuon-
na. Paperin kulutus on laskenut merkittävästi pidemmällä ai-
kavälillä tarkasteltuna. Viimeisen kymmenen vuoden aika-
na (2011–2020) käytettyjen paperien määrä on laskenut  
43 %. Sähköiset työskentely- ja kokouskäytännöt, sähköi-
sen arkistoinnin kehittäminen ja sähköiset opetusaineistot 
sekä verkkoviestintä ovat saaneet aikaan myönteisen kehi-
tyksen. Vuoden 2020 alhaiseen paperinkulutukseen vaikut-
ti myös koronapandemia, jonka vuoksi sähköiset käytännöt 
yleistyivät entisestään.

Kaupungin yksiköiden toiminnasta syntyvää todellista bio- ja 
sekajätemäärää ei ole mahdollista seurata. Riihimäen kau-
pungin järjestämän jätteenkeräyksen seka- ja biojätteen ko-
konaismäärä oli 5 920 tonnia vuonna 2020, mikä on hie-
man vähemmän kuin vuonna 2019. Asukasta kohden vuon-
na 2020 sekajätettä muodostui 188 kg, mikä on vähemmän 
kuin edellisenä vuonna ja selvästi vähemmän kuin vertailu-
lukuna käytettävä sekajätteen määrä vuonna 2000 (323 kg/
asukas).

Riihimäen kaupungin kiinteistöissä käynnistyi muovinkeräys 
vuoden 2020 alusta. Muoviastioita tyhjennettiin yli 900 ker-
taa. Kiertokapula tutkii ja kehittää muovijätteen astiakohtai-
sen painon arviointia, jolloin voidaan jatkossa saada vertai-
lukelpoisia arvioita muovin määrästä.

Kierrätysasteen nostaminen 55 % tasolle on Circwaste  
-edelläkävijäkuntasitoumuksena mutta toistaiseksi sen seu-
raaminen on mahdotonta. Edelleen on hyvä kierrättää kaikki 
syntyvä jäte mahdollisimman tehokkaasti ja laajentaa mate-
riaalikierrätystä mahdollisuuksien mukaan. 
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Vuosisopimushankinnat, joissa ympäristöasiat  
on huomioitu

Kierrätyskeskuksen asiakasmäärät ja myytyjen 
tuotteiden määrä 

Pullopanttitelineet helpottavat kierrätystä

Kirjastonpuistoon ja Lounaspuistoon asennettiin 
roskisten yhteyteen pullopanttitelineet, joihin voi 
jättää pantilliset pullot ja tölkit muiden kerättäväk-
si. Suomalainen panttijärjestelmä auttaa tehok-
kaasti saamaan pul-
lot ja tölkit kierrätyk-
seen, jolloin luonnon-
varoja säästyy ja ym-
päristö pysyy siistim-
pänä. Telineistä on 
jo hyviä kokemuksia 
ja niitä asennetaan 
5 kpl lisää keväällä 
2021.

Fiksuvesi-seuranta auttaa 
Kotikulman kiinteistöjen vesivuotojen 
havaitsemisessa

Fiksuvesi-seuranta on koettu Kotikulman kiinteis-
töjen veden käytön seurannassa hyödyllisenä. Se 
auttaa seuraamaan veden kulutusta ja havaitse-
maan mahdolliset vuodot nopeasti. Fiksuvesi-jär-
jestelmästä tulee hälytys, mikäli kiinteistön vesi-
mittari ei pysähdy, mikä viittaa vuotoon. Tämän 
jälkeen kiinteistönhuolto pääsee etsimään vuotoa 
ja saa sen hallintaan. Kotikulman kiinteistöissä jär-
jestelmä on havaittu hyödylliseksi, vettä säästä-
väksi ja kiinteistön hyvää kuntoa ylläpitäväksi. 

Kaupungin keskitetyissä hankinnoissa huomioitiin hankin-
nasta riippuen myös ympäristönäkökohdat. Tarjouspyyn-
nöissä on pyydetty tai edellytetty ympäristöasioiden huo-
mionottamista/täyttymistä. Vuonna 2020 kilpailutettiin kes-
kitetysti 7 kpl hankintoja, joista 4 kpl:ssa (57 %) vaadittiin 
ympäristöasioiden huomioonottamista. Hankinnoissa on ha-
vaittu, että ympäristöasioiden huomioiminen on haastavaa 
ja sananmuodot, ympäristönäkökohtien käyttäminen vaadit-
tuna laatukriteerinä sekä tarjoajien vertailu eivät ole selkeitä 
ja aiheuttavat riskin valitusten määrän kasvamisesta. 

Uusi hankintapolitiikka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
3.6.2019. Siinä on linjattu, että ”strategiaan sisältyvän vah-
van ympäristö- ja kiertotalouspainotuksen vuoksi, kaupun-
gin hankinnoissa on ensisijaisesti pyrittävä hankkimaan kier-
rätettäväksi soveltuvia, matalapäästöisiä, energia- ja mate-
riaalitehokkaita tai muutoin ympäristön kannalta kestäviä ta-
varoita ja palveluja (ympäristökriteeri)”.

Riihimäen kierrätyskeskuksessa myytyjen tuotteiden määrä 
on kasvanut tasaisesti viime vuodet. Vuoden 2020 tilanne oli 
kuitenkin poikkeuksellinen, sillä kierrätyskeskuksen myymä-
lä oli suljettuna 17.3.–5.7. koronapandemian vuoksi. Myös 
kesän puistokirppikset jouduttiin perumaan. Sekä kävijä-
määrä että myyntimäärä jäivät tästä syystä aiempaa alhai-
semmaksi. Asiakasmäärän lasku edelliseen vuoteen verrat-
tuna oli yli 21 % ja tuotteita myytiin noin 5,5 % edellistä vuot-
ta vähemmän. Myytyjen tuotteiden lisäksi annettiin tuotteita 
veloituksetta arviolta noin 80 000 kpl.
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Museopalveluiden virtuaaliset sisällöt 2020

Suomen lasimuseo tuotti verkkosivuillaan esillä ole-
vaan virtuaaliesittelyynsä oppimateriaalia etäkoululai-
sia varten. Virtuaaliesittely liitettiin myös valtakunnal-
liseen opimuseossa.fi –palveluun, joka tarjoaa ideoita 
museosisältöjen käyttöön oppimateriaaleina.
Museon valokuvakokoelmasta siirrettiin museoiden, 
arkistojen ja kirjastojen hakupalvelu FINNA:an vanho-
ja lasitehtaita käsittelevää kuva-aineistoa. Riihimäen 
kaupunginmuseo siirsi FINNA-palveluun digitoimiaan 
1970–1980 -lukujen valokuvia.

Suomen lasimuseon kirjastoaineisto liitettiin omana 
yksikkönään Ratamo-kirjastojen tietokantaan. Muu-
toksen myötä aineistojen saavutettavuus parani mer-
kittävästi, sillä lasimuseon kirjakokoelmaa voi nyt tar-
kastella kirjastojen yhteisessä Areena-verkkokirjastos-
sa. Suomen lasi elää -nykydokumentointihankkeen ai-
neiston julkaisemisesta painettuna luovuttiin ja aineis-
to siirrettiin osaksi museon ylläpitämää finnishglass.fi 
-verkkosivustoa. 

Riihimäen taidemuseo on liittynyt Kuvasto ry:n ja Suo-
men museoliiton aikaansaamaan kokoelmat verkos-
sa -sopimukseen, jonka avulla se voi julkaista jatkossa 
verkossa kokoelmateoksiaan ilman teos- ja tekijäkoh-
taisia sopimuksia ja maksuja. Sopimus tulee lisäämään 
kokoelmien näkyvyyttä merkittävästi.

Kaikki kolme museota ovat julkaisseet aktiivisesti ma-
teriaalia sosiaalisessa mediassa: kuvia, videoita ja strii-
mauksia. Lähes kaikissa näyttelyissä on ollut esillä di-
gitaalista sisältöä. Suomen lasimuseo julkaisi kolmes-
ta vaihtuvasta näyttelystään virtuaaliversion verkkosi-
vuillaan. Riihimäen kaupunginmuseo tuotti kolme verk-
konäyttelyä: Riihimäki 100 vuotta sitten ja nyt, Riksun 
huoltsikoita ja Talvisodan aika Riihimäellä

FISU-edelläkävijäkuntien hankkeissa 
edistettiin resurssiviisautta yrityksissä ja 
kehitettiin mittareita resurssiviisauden 
edistymisen seurantaan

FISU-edelläkävijäkuntana Riihimäki pääsee osal-
listumaan hankkeisiin, joilla edistetään resurssivii-
sautta kaupungissamme. Vuoden 2020 aikana to-
teutettiin resurssiviisaustoimenpiteiden vaikutta-
vuuden mittaamisen (REMI) hanke. Siinä valittiin 
sopivia mittareita kuvaamaan ja tukemaan kau-
punkien kestävyyttä edistävien toimenpiteiden 
vaikuttavuutta. Hankkeessa esitettiin kaikille ai-
hepiireittäin kunnille suositellut yhteiset avainindi-
kaattorit sekä vapaaehtoisesti valittavat täydentä-
vät indikaattorit.

Toinen vuoden 2020 hankkeista oli resurssiviisai-
den yritysten ilmastoteot eli REIVI. Siinä tavoittee-
na oli tunnistaa toimiva tapa kunnan ja alueen yri-
tysten yhteistyölle energia- ja ilmastoasioiden to-
teuttamisessa. Riihimäeltä mukana hankkeessa 
pilottiyrityksinä olivat HF-Autohuolto Oy ja Ritema 
Oy. Hankkeen tuloksena laadittiin materiaalit, joi-
den avulla kunnat voivat tukea alueensa yrityksiä 
ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeu-
tumisessa ja yritykset käynnistää tai vauhdittaa 
ilmastotyötään.
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  Tavoitetila vuonna 2030

 � Riihimäellä on terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja luon-
toarvoiltaan rikas elinympäristö, joka kannustaa kau-
punkilaisia kestävään toimintaan. Monimuotoinen luon-
to on lähellä ja lähiluonto on saavutettavissa kävellen ja 
esteettömästi.

 � Ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät yhte-
näiset luontoalueet ja yhteydet ovat säilyneet pirstoutu-
mattomina. Ekosysteemipalvelunäkökulma on huomioi-
tu kaikilla suunnittelun tasoilla. Kaupunkiluonto on säilyn-
yt elinvoimaisena ja viherverkko toimivana tiivistyneessä 
kaupunkirakenteessa.

 � Luonnonvaroja käytetään kestävästi. Kaupungin metsiä 
on hoidettu jatkuvan kasvatuksen periaatteella. Metsien 
hoidossa on huomioitu luonnon monimuotoisuus, virkis-
tysarvojen säilyminen sekä metsien rooli hiilinieluina. Hii-
linieluja on vahvistettu.

 � Arvokkaiden ja herkkien luontokohteiden monimuotoi-
suus on turvattu ja niiden luontoarvot ovat vahvistuneet. 
Arvokkaimmat luontokohteet on suojeltu. Luonnonsuoje-
lualueiden  
pinta-ala on kasvanut 4 %:iin kokonaismaa-alasta.

 � Pintavesien ekologinen tila on hyvä. Vesiensuojelutoimin 
on parannettu vesien laatua sekä virkistysarvoa. Van-
taanjoesta on kehittynyt viihtyisä ympäristöelementti ja 
lähiluontokohde.

 � Ilmastonmuutoksen vaikutukset Riihimäen kaupungin toi-
mintoihin on tunnistettu ja niihin on varauduttu. Ilmaston-
muutokseen varautuminen on huomioitu myös viheraluei-
den riittävyydessä. Hulevedet hallitaan pääsääntöisesti 
kiinteistöillä ja luonnonmukaisilla ratkaisuilla.

 � Ulkoiluverkon toimivuutta, reittien jatkuvuutta ja ulkoi-
luolosuhteita on parannettu.

 �  Ilmanlaatu Riihimäellä on säilynyt hyvänä.

MONIMUOTOINEN LUONTO JA VIIHTYISÄ ELINYMPÄRISTÖMONIMUOTOINEN LUONTO JA VIIHTYISÄ ELINYMPÄRISTÖ
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Toteutuneita ja käynnistyneitä asioita vuonna 2019

 ✔ Yleiskaavan viheryhteyksiä toteutetaan tarkemmalla suunnittelulla: Aseman-
seudun yleissuunnitelma ja viitesuunnitelmat valmistuneet, huomioidaan 
asemakaavoituksessa.

 ✔ Kt 54 kehittämisselvityksen päivityksessä huomioitiin tien ylittävä ekologinen yhteys.

 ✔ Punkan osa-yleiskaavasta annetussa lausunnossa kiinnitettiin huomioita ekologisen 
yhteyden toimivuuteen.

 ✔ Viherkattoja edistetty asemakaavoituksessa osana hulevesien hallintaa

 ✔ Monimuotoisuutta on lisätty kylvämällä niittyjä Szolsnokin puistoon, kiertoliittymiin on  
istutettu keto- ja niittykasveja.

 ✔ Riihimäen pienvesiselvitys laadittu 2019–2020 (FCG), työ valmis joulukuussa 2020.

 ✔ VieKas hanke jättipalsamin torjumiseksi jatkui, OSBU hanke espanjansiruetanoiden 
torjumiseksi.

 ✔ Liikunta-ja hyvinvointikeskus tehnyt tarvekartoituksen ja PTSn sekä sopimuksen 
Ilvesreitistöstä.

 ✔ Jokikylän alueella Vantaanjoen siirron yleissuunnittelu alkanut 2020, tavoitteena luon-
nonmukaistaa uomaa ja parantaa virkistyskäyttöä.

 ✔ OSBU-hanke Vantaanjoki ojasta puroksi: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuo-
jeluyhdistyksen toimesta uomaa perattiin Peltosaaren koirapuistolta Kanavapolulle. Li-
säksi raivattiin Kanavapolun osuudelta uoman reunoja. Szolnokin puistoon on istutettu 
10 kappaletta puita varjostamaan uomaa ja vastarannalle asennettu penkki. Ja on to-
teutettu Infotaulu  taimenen elinkierrosta.

 ✔ Hulevesityöryhmä perustettu.

 ✔ Rakennettu Teollisuuskadun putkisilta
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tulevan asuinalueen läpi. Uoman siirtäminen vaa-
tii vesiluvan, jonka myöntää aluehallintovirasto 
(AVI). Luvan hakemiseen tähtäävää Vantaanjoen 
siirron yleissuunnitelmaa valmisteltiin loppuvuo-
den 2020 aikana ja vesilupahakemus jokiuoman 
siirrolle jätetään aluehallintovirastolle alkuvuodes-
ta 2021. 

Uoman siirron tavoitteena on ennallistaa Vantaan-
joki nykyistä luonnonmukaisemmaksi, mutkittele-
vaksi uomaksi, jossa joen muoto elää ja muut-
tuu virtausolosuhteista riippuen. Joen hydrologi-
set ominaisuudet, kalasto ja muu uhanalainen la-
jisto on pyritty huomioimaan uoman muotoilussa 
ja runsailla rantatörmän istutuksilla. Istutukset jäl-
jittelevät luontaista kasviekosysteemiä ja puut var-
jostavat ja säätelevät veden lämpötilaa kalaston 
eduksi. Yhtenä tavoitteena on myös kehittää hule-
vesien laadullista hallintaa, sillä suuri osa Riihimä-
en keskusta-alueen hulevesistä laskee Vantaan-
jokeen Jokikylän pohjoisosassa. 

Joen äärelle pyritään tuomaan mielenkiintoisia 
reittejä sekä monipuolisia toimintoja ja aktiviteet-
teja. Tavoitteena on luoda kaupunkilaisten yhtei-
nen, vetovoimainen ja houkutteleva viheralue ve-
den äärelle.

Kehitystä kuvaavat mittarit

Suojellut luontotyypit ja luonnonsuojelualueet Saneeratut jätevesiviemärit ja rakennetut 
sadevesiviemärit
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Vuoden 2020 lopussa Riihimäellä oli 249 hehtaaria luonnon-
suojelualueita ja suojeltuja luontotyyppejä. Tämä on 2,06 % 
Riihimäen maa-alasta. Luonnonsuojelualueiden pinta-ala 
pysyi edellisvuoden tasolla.

Jätevedenpuhdistamon 
puhdistusvaatimusten täyttyminen

Riihimäen jätevedenpuhdistamolle tulee jätevesiä Riihimä-
en lisäksi myös Hausjärveltä ja Lopelta. Jätevedenpuhdis-
tamolla käsiteltiin vettä vuonna 2020 yhteensä 5,24 milj.m³, 
mikä on noin 18 % enemmän kuin edellisvuonna. Hausjär-
ven ja Lopen jätevesien osuus oli yhteensä 17 %.
 
Jätevedenpuhdistamon jäteveden laatua seurataan neljän-
nesvuosittain päästö- ja käyttötarkkailuohjelman mukaises-
ti. Vuonna 2020 puhdistamon käsittelytulos täytti ympäris-
töluvan ¼-vuosikeskiarvovaatimukset. Käsittelytuloksis-
sa huomioidaan mahdolliset ohitukset verkostossa ja puh-
distamolla. Vuonna 2020 ei ollut lainkaan puhdistamo- 
ohituksia. Pumppaamo-ohituksia (jätevesiverkostossa) oli 
kolmena päivänä helmikuussa runsaiden vesisateiden vuok-
si ja yhtenä päivänä elokuussa, jolloin syynä oli tekninen 
vika.
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Vuonna 2020 saneerattiin vajaa 1 km jätevesiviemärilinjaa, 
rakennettiin saneerauksen yhteydessä 130 m sadevesivie-
märiä ja saneerattiin pääviemäriä noin 330 m.

Vantaanjoen uomaa siirretään Jokikylän 
tulevalle asuinalueelle kaupunkilaisten 
yhteiseksi viheralueeksi

Jokikylän alue on yksi asemanseudun yleissuunnitel-
man mukaisista uusista asumisen alueista. Tulevaisuu-
dessa Jokikylän alueesta muodostuu korkealaatuinen 
ja kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen asuinalue kä-
velymatkan päähän rautatieasemasta. Keskeisessä 
roolissa alueella tulee olemaan asuinalueen keskelle 
sijoittuva (siirrettävä) Vantaanjoki ja jokiuoman ympä-
rille muodostuva puistoalue.

Nykytilanteessa Vantaanjoki kulkee Jokikylän alueen 
reunalla oikaistussa ojamaisessa uomassa. Jokiuoma 
on tarkoitus siirtää noin 250 metrin matkalta kulkemaan 
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VASTUULLINEN RIIHIMÄKELÄINENVASTUULLINEN RIIHIMÄKELÄINEN

    Tavoitetila vuonna 2030

 � Riihimäkeläiset ovat ympäristötietoisia ja -vastuullisia, 
ja heidän elämäntapansa on kestävää. Riihimäkeläisen 
ekologinen jalanjälki on pienentynyt 30 % vuoden 2010 
tasosta.

 � Kaupunki ja riihimäkeläiset yritykset ja yhteisöt kantavat 
ympäristövastuunsa esimerkillisesti. Useat riihimäkeläiset 
yritykset ja muut toimijat ovat tehneet kestävän kehityk-
sen yhteiskuntasitoumuksen.

 � Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat osa ympäristövastuullista 
arkea. Riihimäkeläiset haluavat omalla toiminnallaan olla 
mukana kantamassa vastuuta ympäristöstä.

 � Ympäristövaikutusten arviointi on osa kaupungin 
päätöksentekoa.
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Toteutuneita ja käynnistyneitä asioita vuonna 2019

 ✔ KERI-hankkeessa lisättiin tietoisuutta kestävistä valinnoista.

 ✔ Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetusuunnitelman mukaiset toimet ovat 
toteutuneet varhaiskasvatuksessa. Samoin kiertotalousosaamista on lisätty ja opetus-
suunnitelman tavoitteet ovat toteutuneet perusopetuksessa ja lukiossa.  Opistojen osal-
ta ympäristösuojelua huomioitiin sekä opetuksessa että työnantajana.

 ✔ Kaikkien oppilaitosten opetussuunnitelmissa huomioidaan ympäristö- ja 
luontokasvatusta.

 ✔ KERI-yhteistyömuoto käynnistettiin, ryhmälle jaettiin tietoa asiasta tapaamisessa sekä 
uutiskirjeillä.

 ✔ Järjestettiin etanakävelyt (espanjansiruetanan torjuntatalkoot) 10 kpl, jättipalsamin  
torjuntatalkoot 3 kpl ja nilviäisilta.

 ✔ Pihakilpailussa oli uutena sarjana Riihimäen Ekopiha 2020

 ✔ OSBU:n kaupunki siistiksi -hanke: asennettu 10 uutta roska-astiaa asukaskyselyssä 
saatuihin paikkoihin.

 ✔ Granitin aukiolla on aurinkoenergialla toimiva jäteastia.
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Kehitystä kuvaavat mittarit

Ekotukihenkilöt

Ekotuki on toimintamalli ympäristöasioiden huomioimiseksi 
työpaikoilla. Työyhteisöihin nimetään ja koulutetaan ekotu-
kihenkilöitä, jotka edistävät ympäristön kannalta fiksua toi-
mintaa. Ekotukihenkilön keskeisenä tehtävänä on edistää 
ympäristövastuullista toimintakulttuuria omassa työyhtei-
sössään opastamalla ja tukemalla työtovereitaan ympäris-
tötyössä. Riihimäellä ekotukihenkilöitä oli vuonna 2020 kau-
pungin eri yksiköissä noin 60 henkilöä. Tavoitteena on var-
mistaa ekotukihenkilöverkoston kattavuus kaikilla kaupungin 
toimialoilla ja työyksiköissä.

Vihreän lipun päiväkodit ja koulut

Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma ja ympäris-
tösertifikaatti päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille ja va-
paa-ajan toimijoille. Riihimäellä Vihreän lipun kouluja olivat 
vuonna 2020 Haapahuhdan koulu, Harjunrinteen koulu ja 
Eteläinen koulu. 

Riihimäki on Reilu Kaupunki

Riihimäki on ollut Reilu kaupunki jo vuodesta 2012, mikä tar-
koittaa Reilun kaupan kahvia ja teetä yli 10 kahvilassa tai 
ravintolassa, kaupungin tilaisuuksissa ja kokouksissa sekä 
yhdistysten tai järjestöjen tilaisuuksissa. Se tarkoittaa myös 
kestävän kehityksen kriteerien huomioimista hankinnoissa. 
Reilun kaupan tavoitteena on vähentää globaalia köyhyyttä 
ja vaikuttaa positiivisesti kehitysmaiden ihmisten elämään. 
Viljelijät saavat paremman toimeentulon lisäksi koulutusta, 
mistä on hyötyä sekä viljelyssä että kaupanteossa. Tietoi-
suuden lisääntyessä eriarvoisuus vähenee. Haitallisten tor-
junta-aineiden käyttö on kiellettyä, samoin pakkotyö ja lapsi-
työvoima. Reilu kauppa takaa osaltaan parempaa maailmaa 
ja vaikuttaa siellä missä jokapäiväinen ruoka tai turvallinen 
työympäristö ei ole itsestäänselvyys. 

Osallistuvan budjetoinnin avulla on 
parannettu ympäristöä

Osallisuus on yksi Riihimäen kaupungin strategian kes-
keisimmistä teemoista. Osallisuutta toteutetaan Riihi-
mäellä monin eri tavoin. Yksi tapa on osallistuva bud-
jetointi, jossa asukkaat pääsevät päättämään siitä, mi-
ten kaupungin käytössä olevia julkisia varoja käytetään. 
Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on saada asuk-
kaat mukaan ideoimaan, päättämään ja tekemään yh-
dessä Riihimäestä entistäkin parempi ja toimivampi ko-
tipaikka. Ensimmäisessä äänestyksessä vuonna 2020 
toteutettaviksi äänestettiin seitsemän suunnitelmaa:

 – Vantaanjoki ojasta puroksi Riihimäellä 10 000 € 
(121 ääntä)

 –  Ensiapuvälineitä Riihimäen jäähalleihin 1 500 € 
(110 ääntä)

 –  Kaupunki siistiksi 8 000 € (92 ääntä)
 – Espanjansiruetanoiden hävittäminen 25 000 € 

(91 ääntä)
 –  Joulutapahtuma Granitin aukiolla 2 500 €  

(84 ääntä)

 – Osallistava katutaideprojekti 2 500 € (76 ääntä)
  Vihtasauna riihimäkeläisille 300 € (59 ääntä)

Vuoden 2020 lopulla järjestettiin toinen ideointikier-
ros ja toteutusäänestys. Siinä toteutettavaksi äänes-
tettiin viisi suunnitelmaa, joiden toteutus tapahtuu  
vuonna 2021:

 –  Röntgen kaupungin eläinlääkäriin 40 000 € 
(382 ääntä)

 –  Roska-astioita katujen varsille 10 000 €  
(205 ääntä)

 – Ilmaiset kondomit jaettavaksi toisen asteen 
kouluissa 3 000 € (184 ääntä)

 – Espanjansiruetanan torjuminen 30 000 €  
(166 ääntä)

 – Ulkoilmakonserttisarja 4 000 € (132 ääntä)

Kirjastossa lainattavana liikuntavälineitä ja 
retkeilyvälineitä

Liikuntavälinelainaamo avautui Riihimäen kaupungin-
kirjastoon elokuussa 2020 ja täydentyi talviurheilu- ja 
retkeilyvälineillä joulukuussa. Lainaus tapahtuu kirjas-
ton käyttösääntöjen puitteissa kirjastokortilla. Lainatta-
vana on mm. keppihevosia, sulkapallomailoja, sirkus-
välineitä ja retkikeittimiä. Lainaamo on toteutettu liikun-
ta- ja hyvinvointikeskuksen sekä kirjaston yhteistyönä.
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Kestävän elämän palveluita riihimäkeläisille

Kestävä elämä riihimäkeläisille (KERI) -hanke toi näky-
väksi kestäviä valintoja ja kehitti kestävän elämäntavan 
verkostoa tammikuusta elokuuhun 2020. Hankkeessa 
luotiin myös toimintamalli kirjastossa sijaitsevalle tava-
ralainaamolle. Hanke sai rahoitusta Ympäristöministe-
riön Kestävä kaupunki -ohjelmasta. Hankkeen viestin-
tää toteutettiin viiden eläinhahmon voimin ja niihin poh-
jautuen luotiin satu ”Sipi Siilin syntymäpäivät” sekä tes-
ti ”Mikä kestävän elämäntavan hahmoista olet?”. Satu 
ja testi jaetaan koulujen ja päiväkotien kautta kaupunki-
laisille talven 2021 aikana. KERI-hankkeen myötä syn-
tyi Ekoarki-verkoston pohjalta laajennettu kestävästä 
elämäntavasta kiinnostuneiden yhdistysten, yritysten ja 
kaupunkilaisten verkosto, jonka avulla tieto kestävistä 

valinnoista tavoittaa aiempaa laajemman joukon. Ver-
koston kesken järjestetään myös tapaamisia kestävien 
valintojen teemoihin liittyen.

Harjunrinteen koululla edistetään kestävää 
kehitystä Erasmus+ -rahoituksen avulla

Harjunrinteen koulu sai Erasmus+ -rahoitusta kahteen 
hankkeeseen: Sustainability Connects Europe ”Scope” 
–hanke on kaksivuotinen ja Augmented Reality Enhan-
ced Toolkit for Sustainable Education ”ARTse” -han-
ke kolmevuotinen. Yhteensä rahoitusta myönnettiin  
90 000 €. 

Rahoitusta saaneista hankkeista Scope lähestyy kes-
tävää kehitystä eri näkökulmista, ja siinä perehdy-
tään esimerkiksi kiertotalouteen, ilmastoasioihin ja lä-
hiruokaan. Tavoitteena on muuttaa oppilaiden käytöstä 
enemmän ympäristöä huomioivaksi. Konkreettisia te-
koja ovat esimerkiksi hyönteishotellien ja kompostorien 
rakentaminen. Yksi tavoite osallistuville kouluille on jo-

ko hankkia tai ylläpitää Vihreä lippu -sertifikaatti. Hank-
keen kumppanikoulut ovat Portugalista, Turkista, Slo-
veniasta, Espanjasta ja Hollannista.

ARTse-hankkeen lähtökohta on YK:n kestävän kehityk-
sen tavoiteohjelma Agenda 2030. Hankkeessa kehite-
tään tapoja opettaa kestävän kehityksen tavoitteita ja 
niiden saavuttamista lisätyn todellisuuden keinoin. Tä-
mä on meille luonteva tapa lähestyä asiaa, ja nivou-
tuu hyvin yhteen robotiikan opetuksen kanssa. Hank-
keen kumppanikoulut ovat Maltalta ja Italiasta. Lisäk-
si kroatialainen yritys avustaa tarvittavien sovellusten 
tekemisessä.

Siisti Riksu –tapahtumia vuonna 2020

Siisti Riksu -kampanja käynnistettiin vuonna 2008. 
Vuonna 2020 kampanjan avulla jatkettiin kaupun-
gin yksiköiden ja yhteistyötahojen voimin työtä 
puhtaan ja viihtyisän kaupunkiympäristön puoles-
ta. Teemaksi vuosille 2019 ja 2020 on valittu Kier-
totalous käytännön tekoina. 

Kaupungin yksiköt yhteistyötahoineen järjestivät 
tai osallistuivat muun muassa seuraaviin kampan-
joihin ja tapahtumiin:

 – Päivitetyt jätehuoltomääräykset  
voimaan 1.4.

 – Hyötyjätteiden erilliskeräyksen laajenemi-
nen kaupungin kiinteistöissä

 – Kiertotalouden vastuuopettajat nimetty
 – Jäteselviytyjät 2020 kilpailu peruskoulun 

4. luokkalaisille
 – Liikunta- ja retkeilyvälinelainaamo 

kirjastolle
 – Uusia roskiksia asennettu 

 • puristava roskis Granitin aukiolle
 – Lehti- ja haravointijätteen kuntalaispäivät 

Kinturinmäen maankaatopaikalla 25.4., 
17.10. ja 7.11.

 – Ympäristökatselmus
 – Vieraslajien torjunta  

 • VieKas LIFE –hanke 
 • etanaroskikset
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RIIHIMÄEN YMPÄRISTÖN TILA

Riihimäellä ympäristön tilan seurantaa on kehitetty yhdenne-
tyn seurannan suuntaan, eli jolloin tietyllä alueella seurataan 
ympäristön tilan, eli ilmanlaadun, pintavesien ja pohjaveden 
sekä luonnon monimuotoisuuden muutoksia. 

Riihimäen ympäristön tilaa esittelevä raportti on julkaistu 
Riihimäellä noin 5–10 vuoden välein. Tuorein raportti ”Rii-
himäen kaupungin ympäristön tila 2017” ilmestyi vuon-
na 2019. Raporttiin on koottu laajasti tietoa Riihimäen ym-
päristön tilasta ja ympäristön tilan seurannasta. Raport-
ti löytyy ympäristönsuojelun internetsivuilta osoitteesta  
www.riihimaki.fi/ymparisto. Tässä vuosittain julkaistavassa 
kaupungin ympäristöraportissa kerrotaan vain lyhyesti tutki-
musten tilanteesta sekä tarkemmin kyseisenä vuonna teh-
dyistä tutkimuksista. 

Riihimäki on tiivis kaupunki, jossa yli 90 % kaupunkilaisista 
asuu kolmen kilometrin säteellä rautatieasemasta. Kaupun-
kiluonnon elinvoimaisuus ja biodiversiteetti edellyttävät riit-
tävän laajoja, yhtenäisiä viheralueita sekä yhteyksiä myös 
tiiviin kaupunkirakenteen sisällä. Riihimäellä on rakennet-
tuja viheralueita sekä puistometsiä ja niittyjä noin 350 ha, 
luonnonsuojelualueita noin 241 ha ja kaupungin omistamaa 
metsää noin 500 ha. Kaupunkirakenteen tiiviinä säilyttämi-
nen luonnonläheisyyttä menettämättä on yksi kaupungin 
tavoitteista. 

Riihimäellä on monipuolinen ja runsas luonto

Riihimäellä luonto on monipuolista, sillä kaupungissa on 
metsien lisäksi soita ja vesistöjä. Natura-verkostoon kuuluvia 
alueita ei Riihimäellä ole yhtään. Luonnonsuojelualueita Rii-
himäellä on yhteensä 245 hehtaaria, tuoreimpana Paalijoen 
kanjonin luonnonsuojelualue. Lisäksi suojeltuja luontotyyp-
pejä on pienialaisia jalopuumetsiköitä, yhteensä 4,1 hehtaa-
ria. Arvokkaita luontokohteita seurataan LUMOS-seuranta-
ohjelman mukaisesti. 
Linnuston lajikirjoa on kartoitettu viimeksi vuosina  
2013– 2014. Selvityksen tuloksena todettiin lintulajiston säi-
lyneen kaupungin pienestä pinta-alasta huolimatta runsaa-
na, kattaen 228 lintulajia. Selvityksessä havaittiin 27 valta-
kunnallisesti tai alueellisesti uhanalaiseksi luokiteltua lajia, 
mikä kertoo moni-ilmeisestä alueellisesta ympäristöstä, jos-
sa viihtyvät monentyyppiset linnut. 

Liito-oravien esiintymisalueet Riihimäellä kartoitettiin ko-
ko kunnan kattavasti vuonna 2013. Kartoituksessa todet-
tiin liito-oravan kannan pienentyneen edelleen ja liito-ora-
va on vaarassa hävitä kaupunkialueelta kokonaan. Asutut 
alueet keskittyvät Riihimäen etelä- ja lounaisosien metsä- ja 
järviseudulle. 

Merkittävimmät ja monilajisimmat lepakkoalueet sijaitsevat 
Vatsiassa ja Arolammilla. Kaupunkialueella aktiivisimmat le-
pakkopaikat ovat Vantaanjoella Peltosaaren kohdalla sekä 
Lasitehtaan ja hautausmaan ympäristössä. Myös Varuskun-
nan alue on ajoittain erittäin aktiivinen lepakkoalue. 

Ilmanlaatu on säilynyt hyvänä

Ilmanlaatua Riihimäellä on selvitetty bioindikaattoritutkimuk-
sella viimeksi vuonna 2014 ja hengitettävien hiukkasten pi-
toisuuksien osalta vuonna 2016. Ilmanlaadun on todettu

olevan pääsääntöisesti hyvää ja merkittävin vaikuttava teki-
jä on autoliikenne.

Bioindikaattoritutkimuksessa havaittiin ilmanlaadun olevan 
Riihimäellä heikointa keskustassa. 

Melulle altistuvien määrän ennustetaan 
kasvavan

Riihimäen meluselvitys päivitettiin vuonna 2019. Tieliiken-
teen melulle altistuvien määrä on kasvussa. Tieliikenteen 
päiväaikaiselle melulle altistuu Riihimäellä noin 2000 hen-
kilöä. Alueilla, joilla junaliikenteen melu yöaikaan ylittää oh-
jearvon, asuu noin 740 henkilöä. 

Vesistöjen tila on vaihteleva

Vesistöjen veden laadun seurantaa on toteutettu suunni-
telmallisesti vuodesta 2006 lähtien, järviä tarkkaillaan kol-
men vuoden välein ja lampia kuuden vuoden välein. Viimei-
sin laajempi tarkkailu toteutettiin vuonna 2018. Merkittäviä 
muutoksia ei havaittu. Hirvijärven ja Suolijärven vedenlaa-
tu oli erinomainen, mutta luontaisesti rehevässä ja maata-
louden kuormittamassa Paalijärvessä oli kesällä 2018 run-
saasti sinilevää. Lammissa happitilanne oli huono ja Kalatto-
massa havaittiin ulosteperäisiä bakteereja aiempien seuran-
takertojen tapaan.

Paalijoki 
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Tärkeää tietoa Riihimäen pienvesistä

Vuoden 2020 lopussa valmistuneessa Riihimäen pienve-
siselvityksessä kartoitettiin kaupungin alueella sijaitsevat 
vesilain mukaiset sekä muut arvokkaat pienvedet. Sel-
vitystyössä valittiin tarkempaan tarkasteluun 44 pienve-
sikohdetta: 39 puroa tai ojaa, kaksi jokea, kaksi lähdet-
tä ja yksi lampi.

Valikoiduista pienvesistä määritettiin valumaalueet ja 
koottiin tietoa myös maastokäynneillä. Työn tavoitteena 
oli lisäksi kartoittaa merkittäville pienvesikohteille tarvit-
tavia kunnostus- ja ennallistamistoimia sekä selvittää tar-
peellisia tietoja hulevesien hallintaan ja tulevaan maan-
käyttöön liittyen. 

Selvityksessä ei löytynyt täysin luonnontilaisina säilynei-
tä pienvesiä. Useimpien purojen uomaa on ainakin osit-
tain muokattu (pääosin suoristettu). Useilla kohteilla on 
kuitenkin luonnontilaisen kaltaisena säilyneitä osuuk-
sia. Kahden pienvesikohteen alueelta löytyi erittäin uha-
nalaisen ja erityisesti suojellun lahokaviosammalen kas-
vupaikka. Kyseiset havainnot ovat ensimmäiset Riihimä-
ellä ja myös koko Hämeen alueella havainnot ovat hyvin 
satunnaisia.

Purot ja muut pienvedet lisäävät merkittävästi luonnon 
monimuotoisuutta, elävöittävät maisemaa ja tuovat li-
säarvoa virkistysalueille. Puistoalueiden kaupunkipu-
rot ovat Riihimäellä pääosin suoria ojamaisia osuuksia, 
joissa varsinaisia luontoarvoja tai ennallistettavaa ei juu-

ri ole. Niitä pystyy kuitenkin kehittämään näkyvämpänä 
osana puistoalueiden reittiympäristöä. 

Pienvesiselvityksessä tuotettiin kaupungin käyttöön ra-
portti, kohdekortit 42 kohteesta, valokuvia maastokäyn-
neiltä, karttoja sekä paikkatietoaineistoa. Tuotettua ai-
neistoa hyödynnetään jatkossa esimerkiksi luonnonsuo-
jeluohjelman laadinnassa ja toteutuksessa, maankäytön 
suunnittelussa ja kaavoituksessa, hulevesien hallinnan 
suunnittelussa sekä virkistysalueiden suunnittelussa. 

Vatsianjärvi tulopuro 
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YHTEENVETO JA KEHITTÄMISTARPEITA

Tähän jo 21. ympäristöraporttiin on koottu Riihimäen ympä-
ristöasioiden tilanne vuonna 2020. Vuoden 2020 ympäristö-
työhön vaikutti sama globaali voima kuin kaikkeen muuhun-
kin elämään: koronaviruspandemia. Liikkumisen vähenemi-
nen, teollisen tuotannon supistuminen, lähiluontomatkailun 
kasvu, vihreä elvytys ja monet muut asiat ovat nousseet ko-
nonapandemian vuoksi esille. Näistä seuraa hyviä ja huono-
ja asioita, mutta niiden todellisen vaikutuksen näemme vas-
ta myöhemmin. Koronapandemian vaikutus Riihimäellä nä-
kyy seurantamittareissa selkeästi mm. CO2-päästöjen, jouk-
koliikenteen käyttäjämäärien sekä kaupungin kiinteistöjen 
energian ja veden kulutuksen pienenemisenä. 

Kuluvalla valtuustokaudella, 2017–2021, ympäristön tilan-
teeseen on seurantamittareiden perusteella vaikuttanut voi-
makkaimmin juuri koronapandemia. Riihimäen sitoumukse-
na on tavoitella jätteettömyyttä, päästöttömyyttä, kestävää 
kulutusta sekä edistää kiertotaloutta. CO2-päästöjen kehi-
tys oli pysynyt tasaisena vuosina 2016-2019, mutta vuonna 
2020 kasvihuonekaasupäästöt notkahtivat lupaavasti alas-
päin. Suurimmat päästöt tulevat Riihimäellä tieliikenteestä. 
Joukkoliikenteeseen, kevyen liikenteen edistämiseen ja vä-
häpäästöisiin polttoaineisiin panostaminen on kannattavaa 
niin ilmaston, ilmanlaadun kuin kaupunkitilankin kannalta. 

Jätteiden osalta on ollut haasteena tutkimustiedon keräämi-
sen hankaluus, kun jätettä ei punnita kerättäessä eikä hyöty-
jätteiden keräyksen kohdennusta ole saatu kaikilta osin kun-
tatasoiseksi. Tähän on tullut edistystä Suomen ympäristö-
keskuksen tutkimushankkeiden myötä ja ongelmakohtia on 
tunnistettu. Sekajätemäärä on Riihimäellä pienentynyt ja tä-
mä kehitys jatkunee positiivisena materiaalikierrätyksen li-
sääntyessä ja esimerkiksi muovinkeräyksen velvoitteiden 
laajentuessa vuoden 2021 aikana.

Kestävän kulutuksen mittaaminen on todettu haasteellisek-
si. Kokonaisuutena tarkastellen kulutus on ollut viime vuo-
det kasvussa ja se on liian suurta globaaliin kestävyysta-
soon nähden. Neitseellisten luonnonvarojen haaskaamisen 
sijaan olisi tärkeää siirtyä kiertotalouden mukaiseen malliin. 
Vastuulliset hankinnat kaupunkiorganisaatiossa ja kaupun-
kilaisten opastaminen vastuullisempaan kuluttamiseen ovat 
avainasemassa tämän tavoitteen osalta. KERI-hankkees-
sa esille nostetut kestävät palvelut sekä lainaamotoimin-
ta toimivat kestävän kuluttamisen edistäjänä. Myös kierto-
talousyritykset kokoava RiiCycle-klusteri edistää osaltaan 
kestävyyttä.

Johdon katselmuksessa todetut 
kehittämistarpeet

 – Ympäristöpolitiikan ja toimenpideohjel-
man hyödyntäminen ja seuraaminen talou-
den suunnittelussa ja seurannassa. Tätä 
asiaa kehittävä FISU-kuntien yhteishanke 
REETTA (Resurssiviisaiden kuntien  
talous- ja ilmastojohtaminen) käynnistyy 
alkuvuodesta 2021.

 – Fisu- ja Circwaste- edelläkävijäkuntasta-
tuksen, tiedon ja koulutusten hyödyntämi-
nen koko kaupungin kattavasti.

 – Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.
 – Hankintojen kestävyyden ja innovatiivisuu-

den edistäminen. 
 – Tiedon koonti ja saavutettavuus.
 – Materiaalitehokkuuden edistäminen.

Riihimäen tiivis kaupunkikuva on tärkeä resurssiviisauden 
näkökulmasta. Kuitenkin samalla on huolehdittava luonnon 
monimuotoisuudesta, sillä monimuotoinen luontoympäristö 
on elintärkeä myös ihmisille. Luonnontilaiset metsät ja suot 
ovat tärkeitä, säilyttämisen ja suojelemisen arvoisia alueita. 
Luonnon monimuotoisuus täytyy huomioida myös kaupun-
kiympäristössä. Monimuotoisuutta onkin lisätty mm. kylvä-
mällä niittyjä ja istuttamalla niitty- ja ketokasveja. 

Riihimäen ympäristöpolitiikka päivitetään valtuustokauden 
vaihtuessa ja päivitystyö on parhaillaan käynnissä. Päivitetty 
ympäristöpolitiikka toimenpideohjelmineen tulee ulottumaan 
vuoteen 2025 ja sen myötä myös ohessa esitetyt johdon kat-
selmuksessa todetut kehittämistarpeet nostetaan esille.

Kunausoja




