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Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa Järvenpään kaupungin
verkkosivuilla.
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§ 60
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös
Hyväksyttiin
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§ 61
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare
Iltakouluasiat
FinSote ja kouluterveyskyselyn tuloksien esittely
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen
palvelualueen erikoissuunnittelija Saara Ojala
Ilmoitusasiat
8.10.2019 Työ- ja elinkeinoministeriö kirje (VN/7809/2019) Hakeutuminen
työllisyyden kuntakokeiluihin
Kirje eriilisenä materiaalina.
Vapaa-aika ja osaamispalvelujen johtaja esittelee asiaa
8.11.2019 Järvenpään Palloseura: Kannanotto Keskustan liikuntapuiston
yleisuunnitteluun
Asian käsittely Hyvon kokouksen 14.11.2019 § 69 yhteydessä

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
Hyväksyttiin
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§ 62
Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman toteumat 1.1.-30.8.2019
JARDno-2019-3311
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Liitteet

1 Seuranta Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2018-2019

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2018-2019 on määritelty keskeiset
ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät tavoitteet ja toimenpiteet. Johdon
raportti 2:n käsittelyn yhteydessä sovittiin, että ikääntyneiden suunnitelman
väliraportointi tapahtuu erikseen marraskuun lautakunnassa, jolloin keskustellaan
laajemmin ikääntyneiden hyvinvoinnin ajankohtaisista asioita.
Eläkeläisneuvosto on ilmaissut lähettämässään viestissä huolensa ikääntyneiden
turvallisuudesta (JARDno-2019-3195) ja mm. toteaa, ettei Järvenpään
turvallisuussuunnitelma ole ajantasainen.
Lisäksi lautakunnalle esitellään keskeisiä yli 75-vuotiaita koskevia FinSote 2018
tutkimuksen tuloksia. Lautakunta voi halutessaan nostaa keskustelussa esille asioita,
joita toivotaan sisällytettävän valmisteilla olevaan hyvinvointisuunnitelmaan 2020-
2021.
Eläkeläisneuvoston puheenjohtaja Leena Peltosaari osallistuu kokoukseen ja
kertoo juuri päättyneen Ikäkuukauden toteutumisesta sekä tuo Eläkeläisneuvoston
muita terveisiä.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää

hyväksyä liitteenä olevan Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2018 -
2019 toteuman 08.2019
merkitä tiedoksi, että
Järvenpään kokonaisturvallisuuden turvallisuussuunnittelun rakenteita ja
vastuita ollaan päivittämässä konsernipalveluiden johdolla
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arjen turvallisuuden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet tullaan
sisällyttämään valmisteilla olevaan hyvinvointisuunnitelmaan 2020 - 2021

Päätös
Hyväksyttiin
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Kaupunkikehityslautakunta, § 69,24.10.2019
Hyvinvointilautakunta, § 63, 14.11.2019
§ 63
Uusi JYK, Konseptivaihtoehdot
JARDno-2019-3180
Kaupunkikehityslautakunta, 24.10.2019, § 69
Valmistelijat / lisätiedot:
Juhana Hiironen
juhana.hiironen@jarvenpaa.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 JYK vaihtoehdot
2 JYK tontinkäyttö kommentit MSJ SP
Tausta ja tarve
JYK Urheilukadun koulurakennus on elinkaarensa päässä. Rakennuksen
yhteiskäyttötiloille on Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (Terveysvalvonta) antanut
käyttöaikaa vuoden 2021 loppuun asti. JYK Urheilukadun pidemmällä aikavälillä
korvaava uusi rakennus on valmisteltu kaupungin palveluverkkosuunnitelmassa
linjattujen periaatteiden mukaisesti yhtenäiskouluksi. Yhtenäiskoulun koko on arvioitu
mm. oppilasmäärien ja tilatehokkuuden näkökulmista. Arvioinnin lopputuloksena on
päädytty siihen, että optimaalisin koulun koko on n. 4,5 sarjainen yhtenäiskoulu eli
koulussa tulisi olemaan noin 900-1000 oppilasta ja kolme esiopetusryhmää. Tämän
lisäksi Juholan koulun oppilaan siirtyvät uuteen koulurakennukseen.
JYK Urheilukadun välittömässä läheisyydessä sijaitsee Keskustan päiväkoti, joka on
saavuttamassa elinkaarensa pään. Hankevalmistelun aikana Keskustan päiväkotia on
tarkasteltu ja on käynyt ilmi, että sitä ei kannata peruskorjata, vaan korvaavat tilat
kannattaa toteuttaa uuden koulun yhteyteen kuudelle päiväkotiryhmälle.
Rakennettavasta koulusta halutaan tehdä mahdollisimman monikäyttöinen.
Tavoitteena on, että myös opistot toimisivat jatkossa uudessa JYK-koulukampuksessa.
Hankevalmistelun aikana on tunnistettu tarve kaupunkitasolla erityisesti
liikuntapaikoille. Tästä syystä esitetään liikuntasalin toteuttamista hieman isompana
kuin yhtenäiskoulun vähimmäisvaatimukset asettavat ja esitetään salin toteutusta
kilpatasoisena.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen vuosien 2019-2023 talousarvioon
joulukuussa 2018 (§ 104 Järvenpään kaupungin talousarvio 2019).
Hankkeen hyväksymisen jälkeen tapahtuneet keskeiset muutokset
1. Hankkeen pyrittiin toteuttamaan uudisrakennuksena elinkaariallianssina.
Hankinta päätettiin keskeyttää tilaajan budjetin ylittävän tarjouksen takia (§ 115
JYK yhtenäiskoulun investointihanke, hankinnan keskeyttäminen)
2.
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2. Juholan koulun oppilaita siirtyy uuteen koulurakennukseen noin 100 oppilasta
heti rakennuksen valmistuessa. Aikaisemmassa hankevalmistelussa Juholan
koulun oppilaiden siirtyminen uudisrakennuksen tiloihin oli suunniteltu
tapahtuvan 2020-luvun puolivälin jälkeen eli hankkeen laajuutta on tästä syystä
kasvatettu.
3. Osan perusopetustoiminnan siirtämisestä Kansakoulunkadun
koulurakennukseen on päädytty esittämään osana hanketta, sillä nykyinen tontti
on osoittanut osin ahtaaksi koko kapasiteettia palvelevalle uudisrakennukselle.
Lisäksi tämä ratkaisee Kansakoulunkadun tulevan käytön, sillä kohde on suojeltu
ja sitä ei välttämättä voida purkaa, jos kohteeseen ei löydy muuta käyttöä. Näistä
lähtökohdista johtuen esitetään, että Kansakoulunkatu perusparannetaan osana
hanketta. Raksystems Oy on tutkinut kohteen kuntoa aikaisemmin ja näiden
tutkimusten pohjalta on laadittu nykyiset kustannusarviot. Lisäksi FCG Oy
tuottaa Kansakoulunkadun koulun perusparannuksen korjaustapaehdotuksen
marraskuun 2019 aikana.
4. Useista tunnistetuista etenemisvaihtoehdoista johtuen on käynnistetty ns.
konseptikehitysvaihe (elokuu-lokakuu), johon kilpailutettiin arkkitehti.
Konseptikehitysvaiheen tarkoituksena on tuottaa vaihtoehtoja JYK Kampus-
hankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi konseptikehitysvaiheessa on huomioitu
elokuussa 2019 valmistuneen ja käyttöönotetun Kinnarin koulun
käyttäjäkokemuksia.
5. Rakennettavan koulun läheisyyteen on valmistunut kevään 2019 aikana uusi
Urheilukentän moduulikoulu noin 500 lapselle. Tällä hetkellä koulu hyödyntää
osin käytössä olevan JYK Urheilukadun tiloja esimerkiksi ruokailun ja
käsityöopetuksen osalta. Konseptikehitysvaiheen aikana on selvitetty, että
nykyisten oppilasmääräennusteiden mukaan moduulikoulu kannattaa siirtää
Mankalaan JYK-hankkeen valmistuttua palveluverkkolinjausten mukaisesti.
Hankkeen ohjausryhmä (Veikko Simunaniemi, Marju Taurula, Kirsi Rinne, Juhana
Hiironen) on päättänyt esittää lopulliseen tarkasteluun kahta vaihtoehtoa, jotka
tuodaan nyt Kaupunkikehityslautakunnan tietoon ja myöhemmin kohdassa
Päätöksenteon aikataulu esitetyllä tavalla päätöksentekoon.
Hanke liittyy Järvenpään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
palveluverkkoon
Uuden JYK:n koko pohjautuu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
palveluverkkoselvitykseen, joka valmistui päätöksentekoon syksyllä 2018.
Hankkeen tavoitteet ja toteutusmuoto
Hankevalmistelun aikana hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet:
Uuden oppimisympäristön mukainen laadukas uusi JYK
Alueen kehittäminen koko Järvenpäätä palvelevaksi kokonaisuudeksi
Yhdistää eri toimijoiden (varhaiskasvatus, opetustoimi, opisto, liikuntapalvelut)
tilantarpeet tehokkaasti saman katon alle - Monitoimitalo 24/7
Kampuksen tilojen konseptointi eri käyttäjä ryhmille
Hankevalmistelussa on tunnistettu, että erityisesti seuraavat hyödyt on pyrittävä
realisoimaan hankkeen avulla:
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Keskustan koulu- ja päiväkotitoiminnan keskittäminen samalle tontille
Maan vapauttaminen JYK Urheilukadun sekä Keskustan päiväkodin alueen osalta
kiinteistökehitykseen sekä nykyisen JYK Kansakoulunkadun tontin maankäytön
tehostaminen
Tavoitteena koulutoiminnan aloittamiselle uudella JYK Kampuksella on helmikuu 2023.
Johtuen kireästä aikataulusta ja kaupungin kustannuspaineesta, alustavasti
toteutusmuodoksi ehdotetaan tilaajan hankkimaan suunnittelua ja rakentamista
yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.
Päätöksenteon aikataulu
22.10.2019 Hankkeen ohjausryhmä valitsee toteuttavaksi esitettävän
vaihtoehdon InKAJR:lle
24.10.2019 Kaupunkikehityslautakunta käsittelee hanketta ja antaa näkemyksen
vaihtoehdoista
31.10.2019 InKAJR käsittelee vaihtoehtoja ja tavoitteena on, että se valitsee OPKA
ja HYVO lautakunnille sekä kaupunginhallitukselle toteuttavaksi esitetettävän
vaihtoehdon
5.11.2019 OPKA käsittelee hanketta ja esittää kaupunginhallitukselle
toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon
14.11.2019 HYVO käsittelee hanketta ja esittää kaupunginhallitukselle
toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon
18.11.2019 Kaupunginhallitus käsittelee hanketta ja esittää valtuustolle
toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon
9.12.2019 Valtuusto päättää hankkeesta
Pedagogiikka ja tilaohjelma
Pedagoginen visio on laadittu käyttäjän toimesta keväällä 2018. Pedagogisessa
visiossa korostuu oppimisen ilo, yhteisöllisyys ja osallisuus. Pedagogista visiota on
päivitetty syksyllä 2019. Opetuksessa korostuu yhteisopettajuus ja tulevaisuuden
taitojen kehittäminen (esim. tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, arjen taidot ja
vuorovaikutus). Hankkeen kokonaislaajuus riippuu valittavasta konseptivaihtoehdosta
(kts. liiteaineisto).
Tilatehokkuus ja tilojen monikäyttöisyys
Syksyn 2018 aikana tutkittiin kohteen käyttöastetta ainoastaan tarkastelun kannalta
relevanteille tiloille, esimerkiksi siivous-, tekniikka-, varasto-, liikenne ja
kiinteistönhuoltotilat on jätetty pois tarkastelusta. Tilatehokkuutta ja tilojen
monikäyttöisyyden tason tutkimista ja kehittämistä jatketaan valitun konseptin
perusteella talven 2019-2020 aikana.
Hankkeen investoinnit ja budjetti
Alustavan tilaohjelman mukaisesti rakennukselle on laskettu kustannusarvio ”
Talonrakennuksen kustannustieto, 2015” menetelmän mukaisesti, mikä on esitelty
tausta-aineistossa. Syksyllä 2018 alueen yhteydessä peruskorjattavat kadut ja muut
yleiset alueet on arvioitu kustannukseltaan noin 8 miljoonaa euroa. Samalla Keskustan
päiväkodin ja JYK Urheilukadun tontit vapautuvat kaupunkikehitykseen ja
mahdollistavat merkittäviä myyntituloja kaupungille kattamaan kustannuksia.
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Teoreettiset ylläpitokustannukset pyritään esittämään seuraavaan
päätöksentekoaineiston yhteydessä.
Kaupunkikuva
Konseptivaihtoehdot on esitelty Järvenpään kaupungin kaupunkikuva-arkkitehdille.
Kaupunkikuva-arkkitehti on kommentoinut konseptivaihtoehtoja. (Kts. liite
JYK_tontinka#ytto#_kommentit_MSJ_SP).
Valmistelu: yhteistyössä Mestaritoiminnan/ projektipäällikkö Jani Kervisen kanssa

Ehdotus
Esittelijä: Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta päättää
merkitä konseptikehitysvaiheen tilanteen tiedoksi
että hankkeen toteutusta voidaan viedä eteenpäin vaihtoehdolla 1 (VE1) tai 6
(VE6) tai molemmilla
todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kohdan Päätöksenteon
aikataulu mukaisesti
Käsittely:
Asiantuntijana asias oli kuultavana Jani Kervinen Mestariasunnot Oy.

Käsittelyn aikana Petri Perta esitti Markku Tenhusen kannattamana, että
esittelijän esitys hyväksytään muutoin, paitsi että hankkeen toteutusta
voidaan viedä eteenpäin VE 1:n mukaisesti
Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, että
lautakunta yksimielisesti hyväksyi Petri Pertan muutosesityksen

Päätös
Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti
merkitä konseptikehitysvaiheen tilanteen tiedoksi
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esittelijän esityksestä poiketen, että hankkeen toteutusta voidaan viedä
eteenpäin vaihtoehto 1 (VE 1) mukaisesti
todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kohdan Päätöksenteon
aikataulu mukaisesti

Hyvinvointilautakunta, 14.11.2019, § 63
Valmistelija / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Liitteet

1 JYK_OPKA_HYVO_LTK
Tausta ja tarve
JYK Urheilukadun koulurakennus on elinkaarensa päässä. Rakennuksen
yhteiskäyttötiloille on Keskiuudenmaan ympäristökeskus (Terveysvalvonta) antanut
käyttöaikaa vuoden 2021 loppuun asti.
JYK Urheilukadun pidemmällä aikavälillä korvaava uusi rakennus on valmisteltu
kaupungin palveluverkkosuunnitelmassa linjattujen periaatteiden mukaisesti
yhtenäiskouluksi. Yhtenäiskoulun koko on arvioitu mm. oppilasmäärien ja
tilatehokkuuden näkökulmista. Valmistelussa päädyttiin marraskuussa 2018 siihen,
että optimaalisin koulun koko on laajuudeltaan 4 sarjainen yhtenäiskoulu ja lisäksi
varataan erityiselle tuelle 5 ryhmän tilat. Koulussa tulisi olemaan noin 900 - 950
oppilasta. Alkuvuosina yläkoulun osuus on pienempi, mutta vuosikymmen puolivälin
jälkeen sen osuus kasvaa ja vastaavasti alakoulun osuus pienenee. Koulun tilat
suunnitellaan siten, että sinne on mahdollista sijoitta vuosikymmenen loppupuolella
kuusi yläkoulusarjaa ja kolme alakoulusarjaa sekä lisäksi kolme esiopetusryhmää.
Tämän lisäksi Juholan koulun oppilaat mahdollisesti siirtyvät myöhemmin uuteen
koulurakennukseen.
JYK Urheilukadun välittömässä läheisyydessä sijaitsee Keskustan päiväkoti. Keskustan
päiväkoti on saavuttamassa elinkaarensa pään. Hankevalmistelun aikana Keskustan
päiväkotia on tarkasteltu ja on käynyt ilmi, että sitä ei kannata peruskorjata vaan
korvaavat tilat kannattaa toteuttaa uuden koulun yhteyteen kuudelle
päiväkotiryhmälle.
Rakennettavasta koulusta halutaan tehdä mahdollisimman monikäyttöinen.
Tavoitteena on, että myös opistot toimisivat jatkossa uudessa JYK -
koulukampuksessa. Hankevalmistelun aikana on tunnistettu tarve kaupunkitasolla
erityisesti liikuntapaikoille. Tästä syystä esitetään liikuntasalin toteuttamista hieman
isompana kuin yhtenäiskoulun vähimmäisvaatimukset asettavat ja esitetään salin
toteutusta kilpatasoisena.
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Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen vuosien 2019 -2023 talousarvioon
joulukuussa 2018 (§ 104 Järvenpään kaupungin talousarvio 2019).
Hankkeen hyväksymisen jälkeen tapahtuneet keskeiset muutokset
1. Hankkeen pyrittiin toteuttamaan uudisrakennuksena elinkaariallianssina.
Hankinta päätettiin keskeyttää tilaajan budjetin ylittävän tarjouksen takia (§ 115
JYK yhtenäiskoulun investointihanke, hankinnan keskeyttäminen)
2. Juholan yksikön noin 100 oppilasta siirtyvät uuteen koulurakennukseen heti
rakennuksen valmistuessa. Aikaisemmassa hankevalmistelussa Juholan koulun
oppilaiden siirtyminen uudisrakennuksen tiloihin oli suunniteltu tapahtuvan
mahdollisesti 2020-luvun puolivälin jälkeen eli hankkeen laajuutta on tästä
syystä kasvatettu.
3. Osan perusopetustoiminnan siirtämisestä Kansakoulunkadun
koulurakennukseen on päädytty esittämään osana hanketta, sillä nykyinen tontti
on osoittanut osin ahtaaksi koko kapasiteettia palvelevalle uudisrakennukselle.
Lisäksi tämä ratkaisee Kansakoulunkadun tulevan käytön, sillä kohde on suojeltu
ja sitä ei välttämättä voida purkaa, jos kohteeseen ei löydy muuta käyttöä. Näillä
perusteilla esitetään, että Kansakoulunkatu perusparannetaan osana hanketta.
Raksystems Oy on tutkinut kohteen kuntoa aikaisemmin ja näiden tutkimusten
pohjalta on laadittu nykyiset kustannusarviot. Lisäksi FCG Oy tuottaa
Kansakoulunkadun koulun perusparannuksen korjaustapaehdotuksen
marraskuun 2019 aikana.
4. Useiden tunnistettujen etenemisvaihtoehtojen vuoksi on käynnistetty ns.
konseptikehitysvaihe (elokuu-lokakuu), johon kilpailutettiin arkkitehti.
Konseptikehitysvaiheen tarkoituksena on tuottaa vaihtoehtoja JYK Kampus -
hankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi konseptikehitysvaiheessa on huomioitu
elokuussa 2019 valmistuneen ja käyttöönotetun Kinnarin koulun
käyttäjäkokemuksia.
5. Rakennettavan koulun läheisyyteen on valmistunut kevään 2019 aikana uusi
Urheilukentän moduulikoulu noin 500 oppilaalle väistötiloiksi. Tällä hetkellä
koulu hyödyntää osin käytössä olevan JYK Urheilukadun tiloja esimerkiksi
ruokailun ja käsityöopetuksen osalta. Konseptikehitysvaiheen aikana on
varmistunut, että palveluverkkolinjausten mukaisesti moduulikoulu kannattaa
siirtää Mankalaan JYK-hankkeen valmistuttua.
6. Hankkeen ohjausryhmä (Veikko Simunaniemi, Marju Taurula, Kirsi Rinne, Juhana
Hiironen) on esittänyt lopulliseen tarkasteluun kolmea vaihtoehtoa, jotka
tuodaan lautakuntien tietoon ja kohdassa Päätöksenteon aikataulu on ehdotus
hankeen etenemistä päätöksenteossa.
Hanke liittyy Järvenpään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
palveluverkkoon
Uuden JYK:n koko pohjautuu marraskuussa 2018 valmistuneeseen perusopetuksen ja
varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen ja joulukuussa 2018 hyväksyttyyn
kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan. Oppilasmäärä on tarkentunut siten, että
yhtenäiskouluun sijoittuu yleisopetukseen 900 oppilasta ja erityisen tuen ryhmiin noin
30 oppilasta sekä vaativimman erityisen tuen opetukseen (Juhola) noin 100 oppilasta
ja esiopetukseen 71 lasta eli yhteensä noin 1100 oppilasta/lasta.
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Lisäksi päiväkotiin sijoittuu 4 isojen ryhmää ja kaksi pienten ryhmää eli yhteensä 108
lasta.
Edellisten lisäksi rakennuksessa järjestetään Järvenpään Opiston ja Keskisen
Uudenmaan Musiikkiopiston opetusta. Ehdotettua kilpatason liikuntasalia käyttää
koulun lisäksi laajasti eri liikunnan toimijat ja -ryhmät.
Hankkeen tavoitteet ja toteutusmuoto
Hankevalmistelun aikana hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet:
Uuden oppimisympäristön mukainen laadukas uusi JYK
Alueen kehittäminen koko Järvenpäätä palvelevaksi kokonaisuudeksi
Yhdistää eri toimijoiden (varhaiskasvatus, opetustoimi, opisto, liikuntapalvelut)
tilantarpeet tehokkaasti saman katon alle - Monitoimitalo 24/7
Kampuksen tilojen konseptointi eri käyttäjä ryhmille
Hankevalmistelussa on tunnistettu, että erityisesti seuraavat hyödyt on pyrittävä
realisoimaan hankkeen avulla:
Keskustan koulu- ja päiväkotitoiminnan keskittäminen samalle tontille
Maan vapauttaminen JYK Urheilukadun sekä Keskustan päiväkodin alueen osalta
kiinteistökehitykseen sekä nykyisen JYK Kansakoulunkadun tontin maankäytön
tehostaminen
Tavoitteena koulutoiminnan aloittamiselle uudella JYK Kampuksella on tammikuu
2023.
Johtuen kireästä aikataulusta ja kaupungin kustannuspaineesta, alustavasti
toteutusmuodoksi ehdotetaan projektinjohtourakkaa.
Päätöksenteon aikataulu
Hankkeen ohjausryhmä valitsee 22.10.2019 toteuttavaksi esitettävän
vaihtoehdon InKAJR:lle.
KAUKE 24.10.2019 käsittelee hanketta ja antaa näkemyksen vaihtoehdoista
InKAJR käsittelee 31.10.2019 vaihtoehtoja ja tavoitteena on, että se valitsee
lautakunnille ja kaupunginhallitukselle toteuttavaksi esitetettävän vaihtoehdon.
5.11.2019 OPKA käsittelee hanketta ja esittää kaupunginhallitukselle
toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon.
14.11.2019 HYVO käsittelee hanketta ja esittää kaupunginhallitukselle
toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon.
Kaupunginhallitus 18.11.2019 käsittelee hanketta ja esittää valtuustolle
toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon
Valtuusto päättää hankkeesta 9.12.2019
Pedagogiikka ja tilaohjelma
Pedagoginen visio on laadittu käyttäjän toimesta keväällä 2018. Pedagogisessa
visiossa korostuu oppimisen ilo, yhteisöllisyys ja osallisuus. Pedagogista visiota on
päivitetty syksyllä 2019.
Opetuksessa korostuu yhteisopettajuus ja tulevaisuuden taitojen kehittäminen (esim.
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, arjen taidot ja vuorovaikutus).
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Hankkeen kokonaislaajuus riippuu valittavasta konseptivaihtoehdosta (kts.
liiteaineisto).
Tilatehokkuus ja tilojen monikäyttöisyys
Syksyn 2018 aikana tutkittiin kohteen käyttöastetta ainoastaan tarkastelun kannalta
relevanteille tiloille, esimerkiksi siivous-, tekniikka-, varasto-, liikenne ja
kiinteistönhuoltotilat on jätetty pois tarkastelusta. Tilatehokkuutta ja tilojen
monikäyttöisyyden tason tutkimista ja kehittämistä jatketaan valitun konseptin
perusteella talven 2019-2020 aikana.
Hankkeen investoinnit ja budjetti
Alustavan tilaohjelman mukaisesti rakennukselle on laskettu kustannusarvio ”
Talonrakennuksen kustannustieto, 2015” menetelmän mukaisesti, mikä on esitelty
tausta-aineistossa.
Syksyllä 2018 alueen yhteydessä peruskorjattavat kadut ja muut yleiset alueet on
arvioitu kustannukseltaan noin 8 miljoonaa euroa.
Samalla Keskustan päiväkodin ja JYK Urheilukadun tontit vapautuvat
kaupunkikehitykseen ja mahdollistavat merkittäviä myynti tuloja kaupungille
kattamaan kustannuksia.
Teoreettiset ylläpitokustannukset pyritään esittämään seuraavaan
päätöksentekoaineiston yhteydessä.
Kaupunkikuva
Konseptivaihtoehdot on esitelty Järvenpään kaupungin kaupunkikuva-arkkitehdille.
Kaupunkikuva-arkkitehti on kommentoinut konseptivaihtoehtoja.
Kaupunkikehityslautakunta piti ehdotetuista vaihtoehdoista parhaana vaihtoehtoa
yksi (V1).

Valmistelu: yhteistyössä Mestaritoiminnan/projektipäällikkö Jani Kervisen kanssa
Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää
1. merkitä konseptikehtitysvaiheen tilanteen tiedoksi
2. esittää, minkä ohjausryhmän vaihtoehdon pohjalta toteutusta voidaan viedä
eteenpäin
3. todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kohdan Päätöksenteon
aikataulu mukaisesti
Käsittely:
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Asian käsittelyn alussa todettiin
päätöksenteko aikatauluun liittyen, että tässä vaiheessa asia ei mene
kaupunginvaltuuston päätettäväksi
että esityslistan lähettämisen jälkeen on tullut uusi VE 6 johdettu VE HI5,
jossa liikuntahalli toteutetaan yksityisellä rahoituksella ja jolle valtuusto on
myöntänyt ehdollisen takauksen (VE HI5)
Asian käsittelyn jälkeen puhenjohtaja totesi, että hyvinvointilautakunta
yksimielisesti hyväksyi esittelijän ehdotuksen täydennettynä siten, että
toteutusta voidaan viedä eteenpäin ohjausryhmän esittämän vaihtoehto 1:n (VE
1) mukaisesti.

Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti
1. merkitä konseptikehtitysvaiheen tilanteen tiedoksi
2. esittää, että toteutusta voidaan viedä eteenpäin ohjausryhmän esittämän
vaihtoehto 1:n (VE 1) mukaisesti
3. todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kohdan "Päätöksenteon
aikataulu" mukaisesti

Tiedoksi
Kaupunkikehityksen palvelualuejohtaja, Mestaritoiminta, Boost Brothers

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
14.11.2019

9/2019

17 (36)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 64
Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmamuutokset 2019
JARDno-2019-3257
Valmistelija / lisätiedot:
Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 KS 2019 muutosesitys HYVLA 14.11.2019

Hyvinvointilautakunta on päättänyt Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmista
kokouksessaan 5.2.2019 § 4. Lautakunta on tehnyt talousarvion 2019
muutosesityksen 10.10.2019 § 58 ja kaupunginvaltuusto on muuttanut talousarviota
esitetyn mukaisesti 21.10.2019 § 71.
Avainalueiden käyttösuunnitelmien taloudellisia tavoitteita esitetään muutettavaksi
liitteen mukaisesti edellä esitetyillä perusteluilla.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Hyvinvoinnin palvelualueen
avainalueiden käyttösuunnitelmien taloudellisten tavoitteiden muutokset liitteen
mukaisesti.

Päätös
Hyväksyttiin
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§ 65
Kolmisointusopimus, yhteistyön toimintakertomus 2019-2020 ja toimintasuunnitelma 2020-
2021
JARDno-2019-3255
Valmistelija / lisätiedot:
Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja
Liitteet

1 Järvenpää_toimintakertomus_syksy18_kevät19
2 Järvenpää_toimintasuunnitelma_syksy19_kevät20

Järvenpään kaupungin, taideyliopiston Sibelius- Akatemian sekä Leonora ja Yrjö
Paloheimo- säätiön kesken on solmittu ns Kolmisointusopimus vuosille 2018–2022.
Edellinen sopimus oli voimassa ajalla 2013–2017.
Kolmisointusopimukseen liittyvästä toiminnasta laaditaan vuosittain
toimintakertomus ja -suunnitelma kaikille osapuolille, jonka perusteella toimintaa
arvioidaan ja kehitetään. Järvenpään kaupungissa sopimusta ohjaa ja toteumista
valvoo kulttuuripalveluista vastaava lautakunta, jolle osapuolten nimeämä
yhteistoimintaelin niin sanottu Kolmisointutyöryhmä raportoi vuosittain.
Kolmisointutyöryhmässä on kaksi edustajaa Järvenpään kaupungista (Sami Ylisaari, pj.
ja Lassi Markkanen, varalla Lauri Hongisto), kaksi edustajaa Taideyliopiston Sibelius-
Akatemiasta (Miisa Järvi ja Tiina Halonen) sekä yksi edustaja Leonora ja Yrjö
Paloheimo-säätiöstä (Pälvi Myyry, varalla Lauri Paloheimo). Työryhmän teknisenä
sihteerinä toimii kulttuurituottaja Laura Sallinen.
Toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus hyvinvointilautakunnalle. Samoin
esitellään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma, joka täydentyy
Taideyliopiston lukuvuosisuunnittelun edetessä.
Liitteenä on kuluneen kauden (syksy18 - kevät19) toimintakertomus sekä
kuluvan kauden (syksy19 - kevät20) toimintasuunnitelma.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat Kolmisointusopimuksen
toimintakertomuksen 2018 – 2019 sekä toimintasuunnitelman 2019 - 2020.
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Päätös
Hyväksyttiin

Tiedoksi
Kallio-Kuninkalan asiamies, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tuotantopäällikkö

Järvenpää
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§ 66
Kuntalaisaloite / Nyrkkeilysäkki nuorisotalolle
JARDno-2019-2699
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Puro
Liitteet

1 Kuntalaisaloite / Nyrkkeilysäkki nuorisotalolle
2 Kuntalaisaloitteen saate sähköposti

Nuorisotalon aktiivikävijät ovat Urho Reinan johdolla jättäneet kuntalaisaloitteen
15.11.2018 Nyrkkeilysäkin hankinnasta nuorisotalolle. Aloitetta on pohdittu useilla
tahoilla monista eri näkökulmista. Liikunta ja sen harrastaminen sekä seuratasolla,
että omatoimisesti on aina kannatettavaa. Nuorisotalon toimintojen kehittäminen
nuorten toiveiden mukaisesti kuuluu nuorisopalvelujen perustehtäviin.
Nuoristalotoiminnassa on kuitenkin huomioitava useita eri näkökulmia toimintojen
toteuttamiseksi, kuten esimerkiksi turvallisuus.Nyrkkeilysäkki tarvitsee tilaa, koska se
heiluu vapaasti katosta roikkuessaan. Myös lattialla seisovien mallien ympärille pitää
jäädä tilaa, jotta harjoittelu olisi turvallista ja tehokasta. Tilaa olisi oltava n. 1,5 metriä
säkin ympärillä. Tällaisen tilan rajaaminen avoimessa toiminnassa merkitsee yhden
henkilöresurssin sitomista toiminnan valvomiseen ja muiden talolla olijoiden
turvaamiseen, sekä muiden toimintojen merkittävää supistamista tilan rajallisuuden
vuoksi. Nyrkkeilysäkin sijoittaminen nuorisotalolle, jossa nuoria on paljon, eikä
liikkumista ole rajattu, on haasteellista erityisesti fyysisen turvallisuuden
näkökulmasta. Lisäksi on huomioitava oikeanlainen ergonomia ja tekniikka
harjoittelun turvaamiseksi. Tähän ei nuorisopalveluilla ole osaamista.
Koska toiminta sinällään on kannatettavaa ja nuorisopalvelut haluavat olla tukemassa
monipuolista harrastamista, on nyrkkelysäkin hankinnan sijasta sovittu samassa
kiinteistössä toimivan Nyrkkeilyakatemian kanssa lajikokeiluista heidän tiloissaan.
Tällöin pystytään turvaamaan oikeanlainen ja turvallinen ohjaus, välineet ja puitteet
toiminnalle. Nuorisopalvelut tiedottavat tarkemmin omissa markkinointikanavissaan
näistä lajikokeiluista.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää
1.
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1. hyväksyä edellä annetun palvelualueen vastauksen Urho Reinan ja nuorisotalon
aktiivikävijöiden jättämään aloitteeseen nyrkkeilysäkin hankinnasta
nuorisotalolle
2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

Päätös
Hyväksyttiin

Tiedoksi
Urho Reina

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta
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§ 67
Valtuustoaloite / Karjalan kielen liputuspäivä 27.11
JARDno-2019-692
Valmistelija / lisätiedot:
Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja
Liitteet

1 Valtuustoaloite / Karjalan kielen liputuspäivä 27.11 (sisältää henkilötietoja, ei
verkkoon)

Mikko Vesterinen ja 9 muuta valtuutettua ovat tehneet aloitteen, että kaupunki
liputtaisi karjalan kielen päivänä 27.11.
Aloitteen sisältö lyhyesti:
Karjalan kieli on Suomen ainoa kotoperäinen vähemmistökieli, jolla ei ole virallista
asemaa lainsäädännössä. Pitkästä historiasta huolimatta karjalan kieli tunnistettiin
viralliseksi omaksi vähemmistökielekseen vasta vuonna 2009 tasavallan presidentin
antamalla asetusmuutoksella.
Järvenpään keskusta syntyi yli 90 vuotta sitten, kun Karjalan Terijoelta tuotiin
Järvenpäähän noin 200 puuhuvilaa. Samalla terijokelaiset muodostivat keskeisen
väestöryhmän alueella. Terijokelaiset puuhuvilat, kaupunginosat ja paikannimet ovat
edelleen vahvasti osa Järvenpään kaupunkikuvaa ja ovat arvokas
kulttuurihistoriallinen perintö, jota ei ole tarpeeksi korostettu.
Karjalan kielen juhlapäivää vietetään 27.11., mutta se ei ole valtakunnallisesti
virallinen liputuspäivä. Tällä hetkellä yksikään kunta ei vielä liputa karjalan kielen
juhlapäivän kunniaksi. Järvenpään paikallishistorian ja vähemmistökulttuurien
tukemiseksi Järvenpään on liputettava karjalan kielen juhlapäivänä.

Vastaus aloitteeseen:
Valtakunnalliset liputuspäivät ovat sisäministeriön suosittelemia, aiheeltaan
mahdollisimman monen kansalaisen hyväksymiä päiviä. Järvenpään kapungin
toteuttamaa liputusta operoi Mestaritoiminta, joka on toiminnassaan toteuttanut
kyseisiä sisäministeriön suosituksia. Valtakunnalliset liputuspäiväesitykset tulee
toimittaa sisäministeriölle, joka tekee suosituksia uusista liputuspäivistä pitkän
harkinnan tuloksena. Muistettava kuitenkin on, että Suomessa on liputusvapaus.
Jokaisella on oikeus liputtaa kansallislipulla aina kun siihen on tarve, myös kalenteriin
merkittyjen liputuspäivien ulkopuolella. Järvenpään kaupunki, tai yksittäinen
kaupunkilainen, voisi siis halutessaan liputtaa aloitteen ehdottamana päivänä niin
halutessaan. Liputtamisessa tulee noudattaa liputusaikoja.

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta
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Sisäministeriölle tehdään vuosittain liputuspäiväesityksiä monista arvokkaista asioista.
Liputusasioiden luonteeseen on kuulunut, että esitykset saattavat olla vireillä melko
pitkään ministeriön harkitessa mahdollisuuksia uusien liputuspäivien
vakiinnuttamiseen. Harkitessaan asiaa ministeriö pyrkii ottamaan huomioon Suomen
lippu- komitean jo 1970-luvulla ilmaiseman kannan, että uusien liputuspäivien tulisi
olla aiheeltaan mahdollisimman monen kansalaisen hyväksymiä, jotta yleinen liputus
tuntuisi luontevalta. Lisäksi liputusväsymyksen ja liputuksesta aiheutuvien
kustannusten kohoamisen välttämiseksi liputuspäiviä ei kuitenkaan saisi olla liian
monta. Järvenpäässä muutamien keskeisten alueiden liputukset ovat kustannuksiltaan
noin 300 euroa. Kaikki kaupungin ja mestariasuntojen kiinteistöjen lipputankojen
liputuskustannus on noin 1 500 €.
Jos Järvenpäässä halutaan jatkaa nykyisellä toimintatavalla
ja noudatettaan sisäministeriön ottamaa kantaa liputuspäivien osalta, olisi suotavaa,
että aloite etenisi sen esittäjien toimesta sisäministeriöön ja sisäministeriön harkinnan
kautta mahdolliseksi suositeltavaksi liputuspäiväksi. Jos Järvenpää päättää ottaa
aloitteen mukaisen liputuspäivän käyttöön tulee tarkoin harkita mitkä muut
päivät saattaisivat olla liputuspäivien arvoisia.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto
päättää
1. jatkaa nykyistä Järvenpään toimintatapaa ja noudattaa sisäministeriön antamia
suosituksia liputuspäivien osalta eikä näin ollen liputa aloitteen ehdottamana
päivänä ellei kyseinen päivä tule sisäministeriön suositeltavien liputuspäivien
joukkoon
2. todeta aloite loppuunkäsitellyksi
Käsittely:
Ossi Vähäsarja esitti Lassi Markkasen kannattamana, että kaupunginhallitus
päättää esittää kaupunginvaltuustolle
1. että Järvenpään kaupunki liputtaa Karjalan kielen päivänä 27.11.
2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi
Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, koska
lautakunta ei ollut yksimielinen esityksistä, niin asiasta äänestetään.
Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys
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Jaa = Esittelijän esitys
Ei = Ossi Vähäsarjan esitys

Äänestyksen tulos

Jaa = Satu Haaparanta, Marko Koskela, Pasi Koskinen = kolme (3) ääntä

Ei = Katri Kuusikallio, Peter Osipow, Ossi Vähäsarja, Anne Kujasalo, Lassi
Markkanen, Pia Valonen,Tuula Siltasari = seitsemän (7) ääntä

Poissa = Heini Lehtonen, Mika Asikainen, Arja Eriksson, Ida- Cecilia Strandberg =
neljä (4)

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänin kolme (3) Jaa- ääntä,
seitsemän (7) Ei- ääntä, poissa neljä (4), Ossi Vähäsarjan esitys tuli
lautakunnan päätökseksi.

Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti
1. äänestyksen jälkeen äänin kolme (3) Jaa- ääntä, seitsemän (7) Ei- ääntä, poissa
neljä (4) esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää, että
Järvenpään kaupunki liputtaa Karjalan kielen päivänä 27.11.
2. yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää
todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

Tiedoksi
KH/KV
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Kaupunginhallitus, § 60,11.03.2019
Hyvinvointilautakunta, § 68, 14.11.2019
§ 68
Valtuustoaloite / Järvenpään kaupungin uuden Vuoden ilotulituksen korvaaminen
laservaloesityksellä
JARDno-2019-693
Kaupunginhallitus, 11.03.2019, § 60
Valmistelijat / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Valtuustoaloite / Järvenpään kaupungin Uuden Vuoden ilotulituksen korvaaminen
laservaloesityksellä (sisältää henkilötietoja, ei verkkoon)
(Salassa pidettävä)
Aiempi käsittely
Kaupunginvaltuusto 25.2.2019 § 6
Valtuustoaloite Järvenpään kaupungin Uuden Vuoden ilotulituksen korvaaminen
laservaloesityksellä, Pirjo Komulainen ja 24 muuta valtuutettua.
Järvenpään kaupungin toteuttama perinteinen Uuden Vuoden ilotulitus on
kaupunkilaisille tärkeä yhteisöllinen tapahtuma, jota tullaan seuraamaan myös
ympäristökunnista.
Ilotulituksia on ilmanlaatusyistä rajoitettu jo eri puolilla maailmaa, sillä niiden on
todettu huonontavan vähintäänkin paikallisesti hengitysilmaa. Helsigin seudun
ympäristöpalveluiden mittauspisteissä Uuden Vuoden ilotulitukset näkyvät
samanlaisina piikkeinä, kuin jos alueella olisi iso tulipalo.
Perinteet ovat tärkeitä, mutta ilotulituksella on toinenkin ikävä kääntöpuoli. Niiden
räiskeestä ja paukkeesta kärsivät paitsi luonnonvaraiset eläimet myös monet
kotieläimet.
Ilotulitukselle on olemassa ympäristöystävällinen vaihtoehto, joka ei rasita luontoa
eikä sen eläimiä. Se on laservaloilla toteutettu esitys. Laservalot suuntautuvat taivaalle
ja siihen kuuluu olennaisena osana musiikki, joten Sibelius voi tahdittaa Uutta Vuotta
myös näiden valojen tahdissa.
Me allekirjoittaneet valtuutetut emme halua kieltää ilotulituksia, mutta ehdotamme
että Järvenpään kaupunki on tässäkin asiassa edelläkävijä ja selvittää mahdollisuuksia
korvata nykyinen Uuden Vuoden ilotulitus laservaloesityksellä.
Ehdotus
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Kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen
valmisteltavaksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi ja päätti lähettää sen
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
MT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen hyvinvoinnin palvelualueelle
valmisteltavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta, 14.11.2019, § 68
Valmistelija / lisätiedot:
Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja
Liitteet

1 Valtuustoaloite / Järvenpään kaupungin Uuden Vuoden ilotulituksen korvaaminen
laservaloesityksellä (sisältää henkilötietoja, ei verkkoon)
Ei vielä julkinen,
Valtuustoaloite:
'Valtuustoaloite Järvenpään kaupungin Uuden Vuoden ilotulituksen korvaaminen
laservaloesityksellä, Pirjo Komulainen ja 24 muuta valtuutettua.
Järvenpään kaupungin toteuttama perinteinen Uuden Vuoden ilotulitus on
kaupunkilaisille tärkeä yhteisöllinen tapahtuma, jota tullaan seuraamaan myös
ympäristökunnista.
Ilotulituksia on ilmanlaatusyistä rajoitettu jo eri puolilla maailmaa, sillä niiden on
todettu huonontavan vähintäänkin paikallisesti hengitysilmaa. Helsigin seudun
ympäristöpalveluiden mittauspisteissä Uuden Vuoden ilotulitukset näkyvät
samanlaisina piikkeinä, kuin jos alueella olisi iso tulipalo.
Perinteet ovat tärkeitä, mutta ilotulituksella on toinenkin ikävä kääntöpuoli. Niiden
räiskeestä ja paukkeesta kärsivät paitsi luonnonvaraiset eläimet myös monet
kotieläimet.
Ilotulitukselle on olemassa ympäristöystävällinen vaihtoehto, joka ei rasita luontoa
eikä sen eläimiä. Se on laservaloilla toteutettu esitys. Laservalot suuntautuvat taivaalle
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ja siihen kuuluu olennaisena osana musiikki, joten Sibelius voi tahdittaa Uutta Vuotta
myös näiden valojen tahdissa.
Me allekirjoittaneet valtuutetut emme halua kieltää ilotulituksia, mutta ehdotamme
että Järvenpään kaupunki on tässäkin asiassa edelläkävijä ja selvittää mahdollisuuksia
korvata nykyinen Uuden Vuoden ilotulitus laservaloesityksellä.

Vastauksena aloitteeseen palbvelualue esittää seuraavaa:

Laservaloesitykset ovat korvaamassa useissa kunnissa ja kaupungeissa perinteistä
uudenvuoden ilotulitusta. Pääasialliset syyt vaihtaa ilotulitteet lasershowhun ovat
heikentynyt ilman laatu sekä varsinkin kotieläimille aiheutuva meluhaitta. Ilotulitteet
myös roskaavat luontoa.
Järvenpään kontekstissa esteen mahdolliselle lasershowlle aiheuttaa Helsinki-Vantaan
lentokentän loppulähestymislinjojen asettuminen Järvenpään yläpuolelle ja sitä kautta
lasershown haitoista lentoliikenteelle. Helsinki-Vantaan lähilennonjohdon
päällikön mukaan mahdollinen lasershow voitaisiin kuitenkin järjestää,
jos esityssuunta olisi kompassisuuntien 330 ja 040 välinen sektori. Varsinainen
lupa lasershowlle haetaan erikseen säteilyturvakeskukselta. Lasershown hinta on
lähtökohtaisesti huomattavasti kalliimpi kuin vastaavan perinteisen ilotulituksen.
Vuonna 2018 järjestetty Espoon lasershow maksoi noin 15 000 €. Oulussa on
vastaavanlainen lasershow kaatumassa kustannussyistä sillä hinta on Kalevan
mukaan kolminkertainen perinteiseen ilotulitukseen verrattuna. Myös Keravalla on
päädytty perinteiseen ilotulitukseen kustannussyistä. Espoossa 2018 järjestetty
lasershow on lisännyt kysyntää huomattavasti ja sitä kautta nostanut hintoja.
8.10.2019 JT Lase OY:tä pyydetyn alustavan tarjouksen mukaan lasershown hinta on
tällä hetkellä noin nelinkertainen perinteiseen ilotulitukseen verrattuna.
Järvenpää on kilpailuttanut ilotulituksen toimittajan vuosien 2018 - 2020 osalta.
Järvenpään kaupunki ei kuitenkaan ole sopimuksessa sitoutunut tilaamaan tiettyä
kokonaisvolyymia toimittajan taholta vaan hankinnat tehdään tarpeita vastaavasti
sopimuskauden aikana. Sopimuksessa vuoden 2018 kaltainen ilotulitus on hinnaltaan
10 000 €.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto
päättää, että
1. vuoden 2019 ilotulitus toteutetaan nykyisen sopimuksen puitteissa.
2.
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2. vuoden 2020 sekä tulevien vuosien osalta arvioidaan lasershown
totetutamismahdollisuutta edellä kuvattujen lentoliikenteen asettamien
rajoitteiden ja kokonaistalouden edellytysten näkökulmasta
3. aloite todetaan loppuunkäsitellyksi

Päätös
Hyväksyttiin

Tiedoksi
KH/KV
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Hyvinvointilautakunta, § 21,09.05.2019
Hyvinvointilautakunta, § 69, 14.11.2019
§ 69
Keskustan liikuntapuiston yleissuunnittelu
JARDno-2019-713
Hyvinvointilautakunta, 09.05.2019, § 21

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Päätös
Esittelijän esityksestä asia poistettiin listalta.

Hyvinvointilautakunta, 14.11.2019, § 69
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Lausvaara
jari.lausvaara@jarvenpaa.fi
vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja
Liitteet

1 Liite_Yleissuunnitelma_asemapiirrustus 5939-170-1
2 Liite_Urheilukentät_värillinen__Koko_alue_A3

Järvenpään kaupunki on tilannut urheilukenttien yleissuunnittelun
puitesopimusjärjestelynä Sitowise Oy:ltä (JARDno 2019-32). Suunnittelutyön
tavoitteena on laatia yleissuunnitelma Järvenpään Keskuskentästä ja Juholanmäen
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alueen urheilukentistä. Työn pohjana toimii 2017 valmistunut Järvenpään
urheilukenttäselvitys (Sito Oy).
Yleissuunnitelmassa tulee huomioida alueen rakentamisen suunnitelmat, tilatarpeet
ja rakentamisen vaiheistuksen suunnittelun. Sitowise Oy:n tarkennetun tarjouksen
27.12.2018 mukaisesti työn tuloksena syntyy suunnitteluaineisto, joka sisältää
suunnitelmaselostuksen, asemapiirustukset, tyyppipoikkileikkaukset, vesihuollon ja
kuivatuksen asemapiirustuksen, kustannusarvion ja kokousaineistot.
Yleiskaavassa Juholanpellon alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennetun
kulttuuriympäristön aluetta eli RKY aluetta. Alueen yleissuunnittelu on päädytty
jakamaan kahteen vaiheeseen vahvistetun asemakaavan mukaisesti: alueen halki
kulkevan kevyenliikenteenreitin länsipuolta koskee V-1 ja s/10 asemakaavamerkinnät
ja itäpuolta VU-1 ja s/11. Merkintöjen erotuksena on se, että maisemaan soveltuvaa
rakentamista voi sijoittaa vain VU-1 alueelle. Koko alueen suunnitelmaa laadittaessa
on toimittava yhteistyössä museviranomaisen kanssa.
Vaihe 1 sisältää alkuperäisen suunnittelualueen ts. pohjois-etelä -suunnassa kulkevan
Koulupolun / kevyen liikenteen väylän itäpuoliset osat. Vaiheen 2 suunnittelussa
laaditaan vaihtoehtoinen luonnos pesäpallokentän länsipuolisen peltoalueen
maankäytöllisestä hyödyntämisestä liikunta- alueena ja pelikenttinä pitkällä aikavälillä.
Suunnittelussa tulee huomioida myös alueen mahdollisuudet tapahtumakäyttöön ja
talviliikuntaan. Kaavoitus laatii maisemasuunnittelijan kanssa vaihtoehtoisen
luonnoksen peltoalueen hyödyntämiseksi liikuntapaikkarakentamisessa ja siihen
pyydetään Maakuntamuseon lausunto. 2. vaiheen mahdolliset investoinnit
ovat alustavasti pohdittu ajoittuvan 2020- luvun loppupuolle.
Keskustan liikuntapuiston 1. vaiheen yleissuunnitelmaluonnosta on esitelty
Hyvinvointilautakunnalle 9.5.2019. Tämän jälkeen valmistelussa on pyritty
varmistamaan etenkin jalkapallon ja yleisurheilun lajiolosuhteiden
parantaminen. Keskeisimmät muutokset ja tarkennukset aiempaan luonnokseen
nähden ovat:
Keskuskentän pääkatsomo on siirretty lähemmäs kenttää, jonka vuoksi kentän
länsipuolen pituushyppypaikat poistettiin. Katsomorakenne on mahdollista
viedä myös juoksuratojen päälle; asiaa ei tarvitse ratkaista tässä
(yleissuunnittelu) vaiheessa, vaan se ratkaistaan vasta rakennussuunnittelun
yhteydessä.
Juoksuratoja on 8 ja juoksuratojen geometria on tavanomainen
Keskuskentän jalkapallokentän mitat ovat 64x100 m, mikä täyttää Suomen
palloliiton liigalisenssimääräykset (2019 -).
Katsomo on 800 paikkainen ja sitä voi levittää sivuille siten, että siitä tulee 1500
paikkainen.
Itäpuolen pituushyppypaikat on levitetty siten, että niihin voidaan hypätä
rinnakkain eli molemmissa on kaksi vauhdinottorataa vierekkäin.
Pituushyppypaikkojen määrä ei vähene.
Itäpuolen pituushyppypaikkojen itäpuolella on lämmittelysuora.
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Lämmittelysuoralla on kolme mustalla katkoviivalla esitettyä suorakulmiota.
Nämä ovat siirrettäviä katsomoita, joihin mahtuu 60 henkilöä per
katsomo eli yhteensä 180 henkilöä.
Itäpuolen pituushyppypaikkojen levittämisen vuoksi koripallokenttä piti siirtää
keskuskentän länsipuolelle.
Ulkokuntosali sijaitsee edelleen keskuskentän itäpuolella.
Heittopaikkojen sijainti ratkaistaan vasta vaiheessa 2. Alustavassa
suunnitelmassa heittopaikan alue on kivituhkapintainen ja muu osa
heittoalueesta ruohopintainen. Kivituhkakenttä voi toimia myös
pysäköintialueena tapahtumien aikana. Ennen lopullista ratkaisua toimitaan
väliaikaisin järjestelyin.
Yleissuunnitelman 1. vaiheen alustava kustannusarvio 6,64 M€ kenttärakenteiden ja
1,85 M€ rakennusten osalta sisältyy varauksena vuosien 2021 - 2026
investointiohjelmaan.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää
1. merkitä tiedoksi liitteenä olevan Keskustan liikuntapuiston 1. vaiheen
yleissuunnitelman
2. esittää kaupunginhallitukselle, että hankkeen suunnittelua voidaan jatkaa 1.
vaiheen osalta esitetyn yleissuunnitelman pohjalta
Käsittely:
Lassi Markkanen esitti Peter Osipowin kannattamana, että asia palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi
valmisteluohjeena mm, että:
tuodaan uudelleen käsittelyyn, kun saadaan mm. selvyys ympäristön
ja alueen (mm. JYK) rakentumisesta
vastapäisen pellon rakentamismahdollisuus (lausunto
museovirastolta)
juoksuratojen lukumäärään vähentäminen 8:sta 6:een
jalkapallokentän tai yleisurheilukentän siirtäminen eri paikkoihin
Palautusesityksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että asian käsittely kohdistuu
palautusesitykseen
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Palautuskäsittely

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, koska
lautakunta ei ollut yksimielinen palautusesityksestä, niin asiasta äänestetään.

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys.

Jaa = Asian käsittelyä jatketaan

Ei = Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi

Äänestyksen tulos

Jaa = Katri Kuusikallio, Marko Koskela, Ossi Vähäsarja, Tuula Siltasari = neljä (4)
ääntä

Ei = Peter Osipow, Pasi Koskinen, Anne Kujasalo, Lassi Markkanen, Pia Valonen =
viisi (5) ääntä

Tyhjä = Satu Haaparanta = yksi (1)

Poissa = Heini Lehtonen, Arja Eriksson, Mika Asikainen, Ida- Cecilia Strandberg =
neljä (4)

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänin neljä (4) Jaa- ääntä, viisi (5)
Ei- ääntä, tyhjä yksi (1), poissa neljä (4) hyvinvointilautakunta päätti palauttaa
asian uudelleen valmisteltavaksi mm. edellä käsittelystä kirjatuin
valmisteluohjein.

Päätös
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Hyvinvointilautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin neljä (4) Jaa- ääntä, viisi (5) Ei-
ääntä, tyhjä yksi (1), poissa neljä (4) palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi mm.
edellä asian käsittelystä kirjatuin valmisteluohjein.
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Muutoksenhakukielto
§63, §64, §67, §68, §69
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).
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Oikaisuvaatimus
§62, §65, §66
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa,
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Hyvinvointilautakunta
Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os.
Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe
8.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
14.11.2019

9/2019

36 (36)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

