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Palveluverkkoselvityksen ohjausryhmän 3. kokous 

 
Aika:  28.4.2020 klo 16–18.25 
 
Paikka: Ingafen kokoustila (etänä Teams) 

Läsnä:  Riku Bitter (pj.)   

Hannu Nokkala      

Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen  etänä  

Anni Antila     poissa 

Eero Yrjö-Koskinen    etänä 

Hannele Saari    etänä 

Jari Heikkinen    etänä 

Risto Paajanen    etänä 

 

Miia Nahkuri    etänä 

 

Santakallio Esa    poissa 

Virve Jämsen    etänä    

Mattila Hannu    etänä    

Toni Haapakoski (siht.) 

Mia Miettinen    poissa 

Mika Herpiö    etänä 

 

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

 

Avattiin palveluverkkoselvityksen ohjausryhmän 3. kokous. 

 

Todettiin läsnäolijat, puheenjohtaja ja sihteeri.  

 

 

2. Ohjausryhmän tehtävänanto 

 

Keskusteltiin ohjausryhmän ehdotuksista selvitykseen mukaan esitetyistä 
asiantuntijoista. 
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Keskustelussa esillä olleisiin henkilöihin voitaisiin olla yhteydessä 
lapsivaikutusten arviointiin ja pedagogiseen tarkasteluun liittyen. 
Sivistysjohtaja selvittää ovatko henkilöt käytettävissä. 

 

Sovittiin, että Toni Haapakoski lähettää ohjausryhmälle Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen lapsivaikutusten arviointi -diasarjan. 

 

Edellisessä kokouksessa sovittiin, että arvioinneissa voidaan hyödyntää 
kaupungin asiantuntijaryhmiä. 

 

Käsiteltiin ehdotuksia asiakokonaisuuksien sisällöiksi: 

2.1 Lapsivaikutusten arviointi (Esa Santakallio) 

 

Tarkastelu tehdään LAVA -mallia mukaillen ja tiivistäen. 

 

2.2 Pedagogiset vaikutukset (Esa Santakallio) 

 

Käytiin kokouksessa näkökulmia läpi. Tarkennetaan sisältöä. 

 

2.3 Vaikutukset 6. luokkien siirrosta takaisin alakouluihin (Esa 
Santakallio) 

 

Esitetään perusteet nykyisestä mallista ja arvioidaan, onko nykyinen malli 
jatkossakin käytettävä. 

 

2.4. Palveluverkon vaatimat investoinnit ja vaikutukset 
ylläpitokustannuksiin (Hannu Mattila) 

 

Selvitetään Riihimäen kaupungin toimitilojen ylläpitokustannukset sekä tulevat 
investointikustannukset seuraavan 20 vuoden aikana. Tarkastelujaksolla 
käytetään vuosia 2020–2040. 

Selvityksessä tuotetaan seuraavat tiedot: 

 Kiinteistöjen / toimitilojen neliötiedot 

 Rakennus / laajennus / peruskorjausvuodet 

 Ylläpitokustannukset  

 Toimitilojen mitoitetut henkilömäärät  

 Kohteiden nykyiset asemakaavamääräykset 

 Kiinteistöjen / toimitilojen kunto 
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 Kiinteistöjen / toimitilojen korjausvelka / tasearvot (2019) 

 Tuleva investointitarve seuraavan 20 vuoden aikana 

 

Keskusteltiin, että tarkastelu tuo esiin nykyisen ja tulevan käyttöasteen sekä 
lapsimäärät ja tyhjenevät tilat. 

 

Selvitystyöhön osallistuvat tilakeskuksen osalta projekti-insinööri, isännöitsijä 
ja rakennuspäällikkö. Tämän lisäksi tarvittaessa käytetään konsulttiapua 
investointikustannusten laskennassa. 

 

2.5 Veto-/pitovoima-analyysi (Mika Herpiö) 

 

Veto-/pitovoima-analyysin alustava sisällysluettelo: 

 Riihimäen veto- ja pitovoimaselvityksen tausta 

 Nykymallin veto- ja pitovoima 

 Tiiviin mallin vaikutukset veto- ja pitovoimaan 

 Hajautetun mallin vaikutukset veto- ja pitovoimaan 

 Johtopäätökset ja suositukset 

 

Veto-/pitovoima-analyysi esitetään toteutettavan virkatyönä. Tarkasteluun 
osallistuu yleiskaava-arkkitehti Niina Matkala ja hankepäällikkö Kristian 
Keinänen. 

 

Maankäyttöryhmä osallistuisi valmisteluun. 

 

2.6 Poistuvien liikuntatilojen vaikutukset (Mika Herpiö) 

 

Poistuvien liikuntatilojen vaikutuksien alustava sisällysluettelo: 

 Kaupungin liikuntatilat 

 Nykymallin palvelutaso hyvinvointiin 

 Tiiviin mallin vaikutukset hyvinvointiin 

 Hajautetun mallin vaikutukset hyvinvointiin 

 Johtopäätökset ja suositukset 

 

Poistuvien liikuntatilojen vaikutukset esitetään toteutettavan virkatyönä. 
Selvitykseen osallistuu liikuntapalveluiden henkilöstöä. 

 

Hyvinvointiohjelman ohjausryhmän esitetään osallistuvan tähän osioon. 
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2.7 Kuljetustarkastelut (Toni Haapakoski) 

 

Tarkastelua muutetaan koulumatkatarkasteluksi sisältäen: 

 

1. Turvallisten koulureittien selvittäminen 

- Taustaselvitys Riihimäen ala- ja yläkoulujen koulureiteistä  

- Pääkoulureittien määrittely ja käyttö vaihtoehdoissa 

 

2. Koulukuljetustarkastelu 

- Koulukuljetusten ja avoimen joukkoliikenteen palvelutason nykytila 

- Koulukuljetusten ja avoimen joukkoliikenteen palvelutaso 
vaihtoehdoissa 

 

2.8 Ekologisuusarviointi (Toni Haapakoski) 

 

Arvioinnin alustava sisällysluettelo: 

 

Ekologinen tarkastelu tehdään palveluiden saavutettavuuden ja kiinteistöjen 
energialuokituksen perusteella.  

1. Kaupungin kiinteistöjen saavutettavuus 

2. Kaupungin kiinteistöjen energialuokitus (sähkö, vesi ja lämpö). 

 

2.9 Taloudelliset vaikutukset (Kari Ora) 

 

Taloudellisten vaikutusten tarkastelussa hyödynnetään Hämeen liiton 
teettämiä Eero Laesterän painelaskelmia. 

 

Tarkastelu sisältää toimintaympäristömuutokset kaupungin taloudellisiin 
reunaehtoihin sekä edellytykset ja vaikutukset nykyiseen palveluverkkoon ja 
laadittaviin vaihtoehtoihin.   

 

 Ennusteet ikäluokkien muutoksiin 

 Kaupungin taloudellinen asema 

 Kaupungin taloudelliset edellytykset säilyttää nykyinen palveluverkko 
ja säilyttää nykyinen palvelutaso, toteuttaa esitetyt vaihtoehdot ja 
säilyttää vaihtoehtojen palvelutaso 

 

Tarkastelut esitetään tehtäväksi virkatyönä. 
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3. Yleiset periaatteet 

 
Keskusteltiin kuntayhteistyöstä. Todettiin, että selvityksessä esiinnousseista 
kokonaisuuksista voidaan käynnistää tarvittaessa jatkotoimenpiteitä. 
 
Kaupunginmuseon siirtäminen väliaikaisiin tiloihin ei ole ajankohtaista.  
Sovittiin, että Mika Herpiö antaa seuraavassa kokouksessa tilannekatsauksen 
asian osalta. 

 

4. Osallistaminen 

 

Todettiin, että selvitetään osallisuusohjelman työryhmän osallistuminen 
valmisteluun. Mia Miettinen tekee ehdotuksen osallistamistavoista 
seuraavaan kokoukseen. 

 

Keskusteltiin Sitran robottipuhelun hyödyntämisestä osallistamisessa. Mia 
Miettinen pohtii, miten asiaa voidaan edistää. 

 

  

5. Viestintä 

 

Todetaan, että ohjausryhmän 2. muistio on julkaistu kaupungin 
palveluverkkouudistussivustolla.  

 

Sovitaan, että tämän kokouksen muistio julkaistaan huomisen aikana.  

 

 

6. Muut asiat 

Keskusteltiin digitalisaation vaikutuksista tilatarpeeseen. 

 

7. Seuraavat kokoukset ja alustava aikataulu 

 

18.5.  Kokouksen teemana tarkasteluiden käynnistymisen tilanne ja 
 ohjausryhmän työpajan 10.6 suunnittelu. Tähän kokoukseen alustavat
 vaihtoehdot virkamiestyönä 

 

10.6.  Ohjausryhmän työpaja palveluverkkomalleista 
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Palveluverkon alustava aikataulu ja sisältö 

(tarkistetaan seuraavassa kokouksessa) 

 

Ohjausryhmä kesäkuu. Kokouksen teemana mallit ja osallistaminen  

 

Ohjausryhmä elokuu (alku). Kokouksen teemana luonnoksen käsittely 

ja lähettäminen lausunnoille/osallistaminen 

 

Kuntalaiset 

Vanhusneuvosto 

Nuorisovaltuusto 

 

Kaupunkikehityslautakunta  18.8.  

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 26.8. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta  25.8. 

 

Ohjausryhmä syyskuu. Kokouksen teemana päätösesitys 

 

Kaupunkikehityslautakunta  15.9. 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta ylimääräinen kokous 

Sosiaali- ja terveyslautakunta  ylimääräinen kokous 

Kaupunginhallitus    21.9. 

Kaupunginvaltuusto   28.9. 


