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Riihimäen kaupunki
Strategialuonnos 2.0

RakasRiksu 2035 -strategia
ohjaa kaupungin toimintaa
Toiminnan painopisteet
• RakasRiksu 2035 -strategia sisältää Riihimäen kaupungin tärkeimmät valinnat ja toiminnan
painopisteet. Kaupunkistrategia suuntaa toimintaamme kohti yhteisiä tavoitteitamme.
• Strategia ohjaa päätöksentekoamme, kaupungin työntekijöiden toimintaa ja palveluiden
tuottamista. Toteutamme strategiaa joka päivä, jotta riihimäkeläisten ja kaikkien kaupungin
toimijoiden arki on hyvää.
Strategian seuranta ja mittarit
• Seuraamme strategian tavoitteiden toteutumista säännöllisesti päätöksenteossa ja kaupungin
johtoryhmässä mittareilla, jotta näemme, miten saavutamme asetetut tavoitteet. Strategian
seurantaan liittyvät tiedot ja mittarit ovat kaikkien saatavilla ja vertailtavissa.
• Strategiset tavoitteet muodostavat lähtökohdan kaupungin toimialojen ja toimialueiden
tarkemmalle toiminnan suunnittelulle.

VISIO: Aurinkokunnan
rohkein pikkukaupunki
Riihimäki on aurinkokunnan tyytyväisimpien asukkaiden
ja yritysten rohkea ja salliva yhteisö, joka muuttaa
maailmaa. Rakas Riksu on ylivertaisen elämänlaadun,
kulttuurin ja tulevaisuuden huippuosaamisen keskus,
jossa palvotaan kestävää ja hauskaa elämää.
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Palvelemme
ystävällisesti,
tasapuolisesti ja
mutkattomasti.

Luotamme yhdessä
syntyvään luovuuteen,
hyvinvointiin ja
mahdollisuuksiin.
Luomme ratkaisuja,
joissa voittavat sekä
ihmiset että planeetta.

Toimimme tehokkaasti
ja avoimesti
kaupunkilaisten ja
yritysten hyväksi.

Toimimme
luottamuksellisesti ja
erilaisuutta
ymmärtäen.

Uskallamme unelmoida,
kokeilla ja luottaa
yhteisön voimaan.

Tunnistamme
kaupunkilaisten ja
yritysten tarpeita
ennakoivasti ja
autamme
kaupunkilaisia heidän
arjessaan.

Strategiset tavoitteet
1. VIIHTYISÄ VARTIN KAUPUNKI
Riihimäellä asuu tyytyväisiä asukkaita, joiden elämä on hauskaa, helppoa ja toimivaa.
Kaupunki mahdollistaa hyvän asumisen ja palvelut, vaalii yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja
erinomaista elämänlaatua.
2. TULEVAISUUDEN OSAAMISEN KESKUS
Riihimäellä kasvaa tulevaisuuden huippuosaajia, jotka rakentavat ja syventävät
tietojaan ja taitojaan läpi elämän. Monialaisten osaajien ansiosta alueella on
monipuolinen ja hyvinvoiva elinkeinoelämä.
3. KESTÄVÄN KASVUN YHTEISÖ
Riihimäki kehittyy ja kasvaa asukkaiden ja yrityselämän tarpeet huomioiden sekä
kestävää kehitystä ja vastuullisuutta vaalien.

Viihtyisä vartin kaupunki
Riihimäellä asuu tyytyväisiä asukkaita, joiden
elämä on hauskaa, helppoa ja toimivaa.
Kaupunki mahdollistaa hyvän asumisen ja
palvelut, vaalii yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja
erinomaista elämänlaatua.
Riihimäkeä kehitetään ihmisenkokoisena,
turvallisena, viihtyisänä ja tiiviinä
asemakaupunkina, jossa arvostetaan kulttuuria
ja liikuntaa. Riihimäellä arki on sujuvaa ja
päivittäispalvelut ovat useimmille kuntalaisille
vartin kävely- tai pyöräilymatkan päässä.
Kaupunki tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita
asumisen mahdollisuuksia ja palveluita niin
nykyisille kuin uusille kaupunkilaisille.
Riihimäki hyödyntää hyvää sijaintiaan ja
liikenneyhteyksiä pääradan ja valtatie 3:n
varrella. Ne mahdollistavat asukkaille laajan
työssäkäyntialueen niin Uudenmaan suuntaan
kuin Tampereen seudulle.

Pitkäjänteisellä kaavoituksella ja
kaupunkisuunnittelulla mahdollistetaan
kaupungin tasapainoinen kehittäminen ja
kaupunkiviihtyvyyden parantaminen.
Keskustaa, asemanseutua, kaupungin
sisääntuloväyliä kehitetään ja uusia asuinalueita
kaavoitetaan. Ylläpidämme ja perusparanamme
kaupungin kiinteistöjä, katuja, puistoja sekä
liikuntapaikkoja.
Kaupunki rakentaa viihtyisää, esteetöntä ja
turvallista kaupunkiympäristöä, jossa korostuvat
myös puistot ja monimuotoiset viheralueet sekä
kestävät liikkumismuodot.
Kaupunkilaiset osallistuvat aktiivisesti oman
kaupungin toimintaan ja elinympäristöön
koskevien päätösten valmisteluun ja ideointiin.
Runsaat ja laadukkaat kulttuuri- ja
liikuntapalvelut ylläpitävät kaupunkilaisten hyvää
elämänlaatua ja houkuttelevat matkailijoita.

Tulevaisuuden osaamisen keskus
Riihimäellä kasvaa tulevaisuuden
huippuosaajia, jotka rakentavat ja syventävät
tietojaan ja taitojaan läpi elämän. Monialaisten
osaajien ansiosta alueella on monipuolinen ja
hyvinvoiva elinkeinoelämä.
Riihimäellä digitalisaatio ja teknologia
yhdistyvät osaksi kaupunkilaisten ja kaupungin
henkilöstön arkea eettisesti ja kestävästi.
Riihimäki on kansainvälisesti tunnettu Suomen
robotiikan pääkaupunki, jossa korkeatasoinen
robotiikkakoulutus sekä soveltavan robotiikan
tutkimuksen ja tuotekehityksen
osaamiskeskittymä luovat uusia korkean
osaamisen opiskelu- ja työpaikkoja sekä
yrityksiä. Kansainvälinen yhteistyö lisää
Riihimäen alueen tunnettuutta ja vetovoimaa.

Riihimäellä huolehditaan asukkaiden ja
kaupungin henkilöstön tulevaisuuden
taitojen kehittymisestä. Tulevaisuuden
osaaminen edellyttää luovuutta ja
ongelmanratkaisukykyä, yhteisöllisiä
työskentely- ja digitaitoja, sekä empatiaa ja
tunneälyä.
Kaupunkilaisten hyvinvointi rakentuu
yhdenvertaisille mahdollisuuksille
laadukkaaseen kasvatukseen, kulttuuriin ja
monipuoliseen sivistykseen. Tulevaisuuden
työelämätarpeiden tunnistaminen ja
osaamisen kasvattaminen luovat perustan
Riihimäen kasvulle ja vahvalle
elinkeinoelämälle.

Kestävän kasvun yhteisö
Riihimäki kehittyy ja kasvaa asukkaiden ja
yrityselämän tarpeet huomioiden sekä
kestävää kehitystä ja vastuullisuutta
vaalien.
Tavoittelemme 0,2 prosentin vuotuista
väestönkasvua. Kasvatamme
tonttitarjontaa ja huolehdimme kaupungin
omaisuuden arvon säilymisestä.
Mahdollistamme asumisen ja
yritystoiminnan kasvun keskustan ja
asemanseudun alueella.
Kehitämme yritysten toimintaedellytyksiä,
tähtäämme yritysten menestymiseen sekä
aktivoimme niitä kasvamaan ja
työllistämään. Etsimme aktiivisesti uusia
yrityksiä palvelemaan riihimäkeläisiä ja
monipuolistamaan yrityskenttäämme.
Pyrimme kohti päästöttömyyttä,
jätteettömyyttä sekä luonnonvarojen

kestävää kulutusta. Riihimäki on vuonna
2030 resurssiviisas ja hiilineutraali.
Korvaamme fossiiliset energialähteet
uusiutuvilla. Vähennemme kulutusta ja
siirrymme luonnonvarojen käytössä
uusiomateriaaleihin. Liikkuminen on lähes
päästötöntä.
Monimuotoinen luonto on lähellä ja
helposti saavutettavissa. Elinympäristö on
turvallinen, terveellinen ja viihtyisä sekä
kannustaa kestävään elämäntapaan.
Riihimäkeläiset kantavat vastuuta
ympäristöstä omalla toiminnallaan.
Kiertotalous on merkittävä osa
riihimäkeläistä yritystoimintaa.
Hoidamme kaupungin taloutta
suunnitelmallisesti ja tasapainoisesti sekä
huolehdimme kaupungin henkilöstön
työhyvinvoinnista muuttuvassa
toimintaympäristössä.

