Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
01.10.2020

5/2020

1 (62)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika

01.10.2020, klo 17:30 - 21:31

Paikka

Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat
§ 32

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

§ 33

Ilmoitusasiat

§ 34

JYK, hankesuunnitelman hyväksyminen

§ 35

Valtuustoaloite / Järvenpään Opiston päiväopetuksen jatkaminen sekä pysyvien
ja laadukkaiden toimintatilojen osoittaminen Järvenpään Opistolle

§ 36

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmien toteumat ajalla 1.1.-31.8.2020

§ 37

Hyvinvoinnin palvelualueen johdon raportti 2020

§ 38

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

§ 39

Tietoturvapoikkeama / HYVO lautakunta

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
01.10.2020

5/2020

2 (62)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet
Marko Koskela, puheenjohtaja
Anne Kujasalo, § 32 - 35, 1. varapuheenjohtaja, poistui 19:17
Lassi Markkanen
Ossi Vähäsarja
Pasi Koskinen, saapui 17:33
Pepe Makkonen
Peter Osipow
Pia Valonen, saapui 17:33
Sanna-Maria Riikonen, saapui 17:33
Satu Haaparanta
Ville Mustonen, varajäsen Mika Asikainen
Tanja Vauhkonen, varajäsen Katri Kuusikallio
Muut saapuvilla olleet
Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, sihteeri
Saga Santonen, saapui 17:34
Topi Luostarinen, talouspäällikkö, § 32 - 38, poistui 20:14
Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja,
esittelijä
Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, § 32 - 38, poistui 20:17
Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, § 32 - 38,
poistui 20:29
Saara Ojala, erikoisuunnittelija, § 32 - 33, saapui 17:35, poistui 17:55
Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija
Schmidt Kristian, tapahtumatuottaja, § 32 - 33, saapui 17:39, poistui 18:42
Jaakkola Teemu, projektipäällikkö, Mestaritoiminta Oy, § 34, saapui 18:35, poistui 19:
12
Poissa

Arja Eriksson
Rita Kostama
Oskari Spåra, nuorisovaltuuston edustaja
Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Jonna Ylimyllymaa, nuorisovaltuuston edustaja

Allekirjoitukset

Marko Koskela
Puheenjohtaja

Iiris Laukkanen
Sihteeri

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
01.10.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

5/2020

3 (62)

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
01.10.2020

5/2020

4 (62)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 32
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 2.10.2020 alkaen.
Ehdotus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
01.10.2020

5/2020

5 (62)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 33
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Iltakoulu
Palveluverkkosuunnittelun työsuunnitelma ja osallistaminen
erikoissuunnittelija Saara Ojala
Ilmoitusasiat
Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö: Tartuntatautilain muutokset
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=d52927fa-
9c2e-4c31-9051-3693fe47f698&respondentId=73f77699-ff29-45ac-a0c8-
5a8a15c871c6
Juhlavuoden suunnittelun tilanne
Tapahtumatuotannon malli
kulttuurijohtaja Sami Ylisaari
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely
Erikoissuunnittelija Saara Ojala selosti palveluverkkotyötä.
Tapahtumatuottaja Kristian Schmidt esittäytyi.
Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari selosti tapahtumatuotantotyötä ja juhlavuoden
ohjelmistosuunnitelmia.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Kaupunkikehityslautakunta, § 69,24.10.2019
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 59,05.11.2019
Hyvinvointilautakunta, § 63,14.11.2019
Kaupunginhallitus, § 295,18.11.2019
Kaupunginhallitus, § 3,13.01.2020
Kaupunginhallitus, § 37,02.03.2020
Kaupunginhallitus, § 241,17.06.2020
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 20,18.08.2020
Hyvinvointilautakunta, § 20,19.08.2020
Kaupunginhallitus, § 276,24.08.2020
Kaupunginhallitus, § 285,28.08.2020
Kaupunginhallitus, § 298,31.08.2020
Kaupunginhallitus, § 302,07.09.2020
Hyvinvointilautakunta, § 34, 01.10.2020
§ 34
JYK, hankesuunnitelman hyväksyminen
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.
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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. 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.
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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:
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
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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.
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.
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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
esittelijän esityksestä poiketen, että hankkeen toteutusta voidaan viedä
eteenpäin vaihtoehto 1 (VE 1) mukaisesti
todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kohdan Päätöksenteon
aikataulu mukaisesti

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 05.11.2019, § 59
Valmistelijat / 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
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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.
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 -
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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.
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.
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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).
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.
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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

Opetus-ja kasvatuslautakunta 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:
Asiasta käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta
kysyttyään, että opetus- ja kasvatuslautakunta yksimielisesti päätti esittää, että
hanketta viedään eteenpäin ohjausryhmän esittämän VE 1:n ehdotuksen
mukaisesti.

Päätös
Opetus-ja kasvatuslautakunta päätti
1. merkitä konseptikehtitysvaiheen tilanteen tiedoksi
2. esittää yksimielisesti, että hanketta viedään eteenpäin ohjausryhmän esittämän
VE 1:n ehdotuksen mukaisesti
3. todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kohdan Päätöksenteon
aikataulu mukaisesti
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Hyvinvointilautakunta, 14.11.2019, § 63
Valmistelijat / 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.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen vuosien 2019 -2023 talousarvioon
joulukuussa 2018 (§ 104 Järvenpään kaupungin talousarvio 2019).
Hankkeen hyväksymisen jälkeen tapahtuneet keskeiset muutokset
1.
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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.
Lisäksi päiväkotiin sijoittuu 4 isojen ryhmää ja kaksi pienten ryhmää eli yhteensä 108
lasta.
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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).
Hankkeen kokonaislaajuus riippuu valittavasta konseptivaihtoehdosta (kts.
liiteaineisto).
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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:
Asian käsittelyn alussa todettiin
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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

Kaupunginhallitus, 18.11.2019, § 295
Valmistelijat / lisätiedot:
Juhana Hiironen
Liitteet

1 KH 18.11.2019 JYK kampus KH aineisto final 18.11.2019
2 KH 18.11.2019 Uusi JYK oheismateriaali
Tausta ja tarve

JYK Urheilukadun koulurakennus on elinkaarensa päässä. Rakennuksen
yhteiskäyttötiloille on Keskiuudenmaan ympäristökeskus (Terveysvalvonta) antanut
käyttöaikaa vuoden 2022 loppuun asti.
JYK Urheilukadun pidemmällä aikavälillä korvaava uusi rakennus on valmisteltu
kaupungin palveluverkkosuunnitelmassa linjattujen periaatteiden mukaisesti
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yhtenäiskouluksi. Yhtenäiskoulun koko on arvioitu mm. oppilasmäärien ja
tilatehokkuuden näkökulmista. Arvioinnin lopputuloksena on päädytty siihen, että
optimaalisin koulun koko on yhtenäiskoulu, jossa on kolmisarjainen alakoulu sekä
kuusisarjainen yläkoulu eli koulussa tulisi olemaan noin 900 - 1 000 oppilasta ja kolme
esiopetusryhmää. Tämän lisäksi Juholan koulun oppilaat siirtyvät 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.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen vuosien 2019 -2023 talousarvioon
joulukuussa 2018 (§ 104 Järvenpään kaupungin talousarvio 2019).

Hankkeen hyväksymisen jälkeen tapahtuneet keskeiset muutokset

1. Hanke pyrittiin toteuttamaan uudisrakennuksena elinkaariallianssina. Hankinta
päätettiin keskeyttää tilaajan budjetin ylittävän tarjouksen takia (§ 115 JYK
yhtenäiskoulun investointihanke, hankinnan keskeyttäminen)
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 loppupuolella 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 on
tehnyt Kansakoulunkadun koulun perusparannuksen korjattavuusarvion
31.10.2019. Arvion mukaan Kansakoulunkadun koulun on perusparannettavissa
terveelliseksi ja turvalliseksi.
4. Useista tunnistetuista etenemisvaihtoehdoista johtuen käynnistettiin ns.
konseptikehitysvaihe (elokuu-lokakuu), johon kilpailutettiin arkkitehti.
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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 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 päättänyt esittää lopulliseen tarkasteluun kolmea vaihtoehtoa,
jotka tuodaan nyt kaupunginhallituksen tietoon ja myöhemmin kohdassa
Päätöksenteon aikataulu esitetyllä tavalla päätöksentekoon. (Kts. tausta-aineisto).
Hanke liittyy Järvenpään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
palveluverkkoon
Uuden JYK:n koko pohjautuu marraskuussa 2018 valmistuneeseen perusopetuksen ja
varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen ja joulukuussa 2018 valtuustossa
hyväksyttyyn kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan.

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 viimeistään 1
/2023
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Johtuen kireästä aikataulusta ja kaupungin kustannuspaineesta, alustavasti
toteutusmuodoksi ehdotetaan tilaajan hankkimaa suunnittelua ja rakentamista
yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.

Päätöksenteon aikataulu
KAUKE 24.10.2019 käsitteli hanketta sitä valmistelleen ohjausryhmän
ehdotuksen pohjalta ja esittää kaupunginhallitukselle hankeen toteuttamista
VE 1 pohjalta
INKAJR hyväksyi 31.10.2019 tausta-aineiston jatkokäsittelyn pohjaksi
täydennettynä elinkaarikustannuksilla kaupunginhallituksen käsittelyyn
5.11.2019 OPKA käsitteli hanketta ohjausryhmän vaihtoehtoesitysten pohjalta ja
esittää kaupunginhallitukselle hankeen toteuttamista VE1 pohjalta
14.11.2019 HYVO käsittelee hanketta ja esittää kaupunginhallitukselle
toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon.
Kaupunginhallitus 18.11.2019 päättää hankeen etenemisestä ja toteuttavaksi
esitettävistä vaihtoehdoista
Pedagogiikka ja tilaohjelma
Pedagoginen visio on laadittu käyttäjän toimesta keväällä 2018 ja sitä on päivitetty
syksyllä 2019. Pedagogisessa visiossa korostuu oppimisen ilo, yhteisöllisyys ja
osallisuus.
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.
Hankkeen yhteydessä peruskorjattavien alueen katujen ja muiden yleisten alueiden
kustannusarvioksi on vuonna 2018 arvioitu noin 8 miljoonaa euroa.
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Samalla Keskustan päiväkodin ja JYK Urheilukadun tontit vapautuvat
kaupunkikehitykseen ja mahdollistavat merkittäviä myyntituloja kaupungille
kattamaan hankeen kustannuksia.
Teoreettiset tilojen käyttöasteet pyritään esittämään seuraavan
päätöksentekoaineiston yhteydessä.

Kaupunkikuva
Konseptivaihtoehdot on esitelty Järvenpään kaupungin lautakunnissa (KAUKE, OPKA).
Kaupunkikehityslautakunta on kokouksessaan 24.10.2019 päättänyt yksimielisesti,
että hankkeen toteutusta voidaan viedä eteenpäin vaihtoehto 1 (VE1) pohjalta esitetyn
päätöksenteon aikataulun mukaisesti. Myös Opetus- ja kasvatuslautakunta päätyi
5.11.2019 kokouksessaan yksimielisesti esittämään hankkeen valmistelun etenemistä
VE 1 pohjalta.
OPKA ja KAUKE lautakunnissa ei ole käsitelty yksityisellä rahoituksella tehtävää
liikuntahallikokonaisuutta, VE HI5, koska tämä vaihtoehto on esitetty vasta 13.11.2019.
Vaihtoehto VE HI5 on kokoluokaltaan noin kaksinkertainen JYK:in yhteyteen
suunniteltuun hallikokonaisuuteen nähden.

Valmistelu: yhteistyössä Mestaritoiminnan projektipäällikkö Jani Kervisen kanssa
Toimivalta asiassa on kaupunginhallituksen, koska hankkeen arvo ylittää 2.000.000
euroa. Järvenpään kaupungin hallintosääntö, taloudellisen toimivallan siirtämistä
koskeva liite 1, investointiosa kohta 5, rakennushankkeet ja projektit

________________

Hyvinvointilautakunta kokouksessaan 14.11.2019 § 63 asian osalta:
totesi
päätöksenteko- aikatauluun liittyen, että tässä vaiheessa asia ei
mene valtuuston päätettäväksi
että esityslistan lähettämisen jälkeen on tullut uusi VE 6 johdettu VE
HI5:stä , jossa liikuntahalli toteutetaan yksityisellä rahoituksella ja
jolle valtuusto on myöntänyt ehdollisen takauksen (VE HI5)
päätti
merkitä konseptikehtitysvaiheen tilanteen tiedoksi
yksimielisesti esittää, että toteutusta voidaan viedä eteenpäin
ohjausryhmän VE 1:n mukaisesti
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todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kokouksessa
päivitetyn aikataulun mukaisesti

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää:
1. Merkitä konseptikehitysvaiheen tilanteen tiedoksi
2. Hyväksyä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut hankkeen tavoitteet,
pedagogiset lähtökohdat ja hankkeen laajuuden vaihtoehtojen Ve 1 tai Ve 6/ Ve
HI 5 pohjalta lähtökohdaksi hankkeen kehitysvaiheeseen siirtymiselle
3. Antaa luvan siirtyä koulukokonaisuuden osalta kehitysvaiheeseen,
mutta liikuntasalin osalta selvitettävä mahdollisuutta sijoittaa hankkeen
yhteyteen yksityisellä rahoituksella toteutettava liikuntahalli, jolle valtuusto on
myöntänyt ehdollisen takauksen (VE HI5)
4. Hyväksyä hankemalliksi projektinjohtourakan
Käsittely
Projektipäällikkö Jani Kervinen Mestaritoiminta Oy, rakennuttamisen asiantuntija
Tuomas Talasma Boost Brothers Oy ja palvelualuejohtaja Marju Taurula esittelivät
hanketta.
Tämän jälkeen käsiteltiin § 290 hakeutuminen työllisyyden kuntakokeiluihin.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Liitteet

1 KH 13.1.2020 JYK kampus KH final
Tausta ja tarve
Uuden JYK koulu kokonaisuuden rakentamisesta tehdyn päätöksen 18.11.2019
mukaan kaupunginhallitus antoi luvan siirtyä koulukokonaisuuden osalta
kehitysvaiheeseen, mutta liikuntasalin osalta oli selvitettävä mahdollisuutta sijoittaa
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hankkeen yhteyteen yksityisellä rahoituksella toteutettava liikuntahalli, jolle valtuusto
on myöntänyt ehdollisen takauksen (VEL HI5). Takauksen päätöstä on tarkistettu KV
9.12.2019 § 89.siten, että siitä on poistettu paikkasidonnaisuus.
Tehtävänä on ollut tutkia oman liikuntahallin rakentamisen vaihtoehdot,
kustannusvaikutukset sekä mahdollisen ulkopuolisen toteuttajan hallikokonaisuus
(HI5).
Hankevalmistelun taustamateriaaliksi on koottu yhteen
kaupunkitasoisesti liikuntasalimuutokset ja tunnistettu jo aiemmin kaupungissa
sisäliikuntapaikkojen lisätarve.
Hankkeen toimesta on valmisteltu 3 erilaista hallikokonaisuutta, jotka voisi toteuttaa
koulun yhteyteen sekä lisäksi tutkittu HI5 areena- kokonaisuuden soveltumista
koulukampukseen ja sen vaikutukset JYK kouluhankkeeseen sekä muuhun
ympäristöön.
Alkuperäinen ajatus on ollut toteuttaa HI5 kokonaisuus liikuntakampukselle Kartanon
koulun läheisyyteen, jolloin koulun käyttöön voisi vuokrata hallista lisätiloja esim.
pallopeleihin. Kartanon koululla ei ole omia liikuntatiloja ja sen läheisyydessä
käytössä olevat liikuntatilat ovat nykyisin riittämättömät ja tulevaisuudessa koulun
laajuus tulee todennäköisesti kasvamaan.
Hankkeessa huomioitavat asiat liikuntatilakonseptia valittaessa
1. Koululiikunnan tarpeet ja pedagogiikka.
2. Juholan yksikön oppilaiden liikuntatilatarve on myös huomioitava valittavassa
vaihtoehdossa.
3. HI5 kokonaisuuden rakentaminen johtaa Juholan yksikön purkamiseen, koska
kokonaisuus ei mahdu uuden koulurakennuksen kanssa samalle tontille.
4. Väestönsuojien tilaratkaisu tontilla ja sen aiheuttamat kustannukset.
5. Kaupunkikuvalliset vaatimukset.
6. Väistötilojen tarve ja niiden kustannukset.
7. Liikuntapaikkojen tarve kaupunkitasolla eli poistuvat sekä rakentuvat
liikuntapaikat.
Koulun yhteyteen toteutettavan liikuntatilan ja HI5- konseptilla toteutettavan
liikuntatilan vertailua kampuksen ja koulun toiminnan kannalta on esitelty
liitemateriaalissa.
Kaupunkikuvallinen lausunto liikunta-areenan sijoittamisesta Juholan yksikön
paikalle
Juholan yksiön sijainti RKY-alueen (valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö) pohjoispuolella Juholan peltojen päätepisteenä on
kaupunkikuvallisesti vaativa, kun huomioidaan maakuntamuseon tiukka kanta Juholan
peltojen avoimena ja alkuperäisen kaltaisena säilyttämisestä. Asemakaavassa on
sallittua muuttaa rakennuksen korkeus nykyisestä III-kerrokseen, mikä tarkoittaa noin
10 m julkisivun korkeutta. Normaalirakennuksen harjakorkeus nousee siitä noin 4
metriä. Hallimaisen rakennuksen harjakorkeus nousee korkeammalle, mutta sen ei
tule ylittää Kansakoulunkadun opistojen talon harjakorkeutta.
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Hallimainen rakennus on hallitseva joka tapauksessa, kriteereitä kaupunkikuvallisesti:
Sen tulisi soveltua RKY-alueeseen esim. ratsastuskeskus Ainon ratsastustallien
kanssa visuaalisesti yhteen.
Tontille tulevan rakennuksen tulee noudattaa RKY-alueella vaadittua laatutasoa
Julkisivut saisivat olla paremmin jäsenneltyjä ja rakennus tulisi olla julkisivultaan
myös Kansakoulunkadun vanhaan rakennukseen sopiva.
Puujulkisivu sopisi hyvin tähän paikkaan. Jaoteltuna esim. niin, että
runkorakenteet näkyvät ulkoseinässä ja korkeat, suuret ikkunat, joiden edessä
puurimoitus (vaaka) katkaisee keskellä pitkän massan.
Kaupunkikuvallinen yhteenveto:
Jotta HI5 hallirakennus voidaan toteuttaa kyseiselle tontille tulee sitä muuttaa
suunnitellusta RKY - alueelle paremmin sopivaksi.
Areenan rakentaminen tontille johtaa väistämättä Juholan yksikön purkuun
ennen sen elinkaaren päättymistä.
Koulun yhteyteen tuleva liikuntatila
VEL 1 toteutusratkaisu perustuu koulun tarpeiden miniminimivaatimukseen:
salin koko 1 000m2, vapaa korkeus 8 m sekä väliverhoilla 4 osaan jaettava.
Tämä ei palvele paikallisien urheiluseurojen eri lajitarpeita, joille noin 250
m2 salilohko ei ole riittävä, koska pelikenttien ympärille ei mahdu riittäviä
reuna-alueita. Näiden tarpeiden mukaisesti 1 000m2 salin tulisi olla 3
osaan jaettava, joka ei vastaa koulun tarpeita.
alustava kustannusarvio 9 040 000€
VEL 2 toteutusratkaisu perustuu koulun, paikallisten urheiluseurojen sekä
opiston yhdistettyihin vaatimuksiin: salin koko 1 215 m2, vapaa korkeus 9m,
väliverhoilla 4 osaan jaettava. (katsomovaraus 300m2, noin)
Tämä salin koko sekä vapaa korkeus riittää myös kansallisen tason eri
lajien vaatimuksille, mutta katsomokapasiteetti ei riitä.
Mikäli jokin paikallinen seura nousee pääsarjatasolle, niin kansallisen tason
vaatimusten mukaiset lisäkatsomot on toteutettavissa myöhemmin mm.
koripallon, lentopallon, sulkapallon sekä rytmisen voimistelun tarpeisiin eri
tyyppisin kevytkatsomoin tai irtotuolein salin reunoille.
Kansallisen tason salibandy ja futsal pelikenttä varoalueineen kattaa koko
salin. lisäkatsomokapasiteettia ei voida näiden lajien osalta toteuttaa
täydellisesti
Alustava kustannusarvio 9 910 000€
VEL 3 toteutusratkaisu perustuu kansainvälisen kilpatason harjoitusolosuhteiden
vaatimuksiin salin osalta: salin koko 1 215 m2, vapaa korkeus 12,5m.
Tämä salin koko ja vapaa korkeus riittävät kansainvälisen kilpatason eri
lajien harjoitusvaatimuksille myös lentopallolle. Kansainvälisen kilpatason
otteluiden katsomovaatimuksia ei saliin pysty toteuttamaan.
Alustava kustannusarvio 10 890 000€
Eri vaihtoehtojen kustannusten laskentaa on eritelty liitemateriaalissa.
Alkuperäisessä hankelaajuudessa on esitetty toteutettavaksi vaihtoehtoa VEL 3
mukaista saliratkaisua. VEL 2 vaihtoehto täyttää suurimman osan eri lajien kansallisen
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tason salivaatimuksista. VEL 2 vaihtoehto ei sovellu kansainvälisen lentopallon
harjoituspaikaksi kuten vaihtoehto VEL 3. VEL 2 on kustannuksiltaan noin 980 000€
edullisempi.
Koulun yhteyteen toteutettavan liikuntasalin vaihtoehdoista valmistelijat esittävät
suunnittelun pohjaksi valittavan VEL 2.
Tunnistettu säästöpotentiaali vaihtoehdossa 2
Hallikokonaisuuksilla on tunnistettu noin 1,5 – 2,0 M€ säästöpotentiaali, joka
koostuu seuraavista edellytyksistä:
Halli voidaan toteuttaa teräsrakenteisena kevyillä julkisivuelementeillä.
Julkisivuverhous voidaan toteuttaa edullisemmin kaupunkikuvallisesti
hyväksyttävin materiaalein esim. puuverhouksin.
Hallin sisäpuoliset seinä ja kattopintojen materiaalit on karsittu minimiin.
Hallin varustelun tasoa kevennetään minimiin, kuitenkin niin, että lajiolosuhteet
täyttyvät.
Liikuntasalissa ei toteuteta näyttämörakenteita esitystekniikkoineen.
Tilaajan kehittämisvarausta on mahdollista pienentää hallikokonaisuuden osalta.
Tämä tarkoittaa sitä, että halli tullaan toteuttamaan minimitasoon ja
suunnittelun sekä rakentamisen edetessä ei ole mahdollista tehdä tason
korotuksia.
Liikuntatilat HI5 konseptilla
HI5 hallin soveltuminen koulun liikunnanopetukseen edellyttää joitain muutoksia
alkuperäiseen hallisuunnitelmaan verrattuna. Yrittäjät ovet valmiita tutkimaan
mahdollista laatutason nostoa verrattuna alkuperäiseen hallisuunnitelmaan. Yrittäjien
kannalta laatutason nostamisesta aiheutuvat kustannukset ovat sen verran suuret,
että niiden toteutuminen vaatisi kaupungin sitoutumisen salin vuokraukseen
alkuperäisen suunnitelman 3 pv/vko sijasta 5pv/vko ja vähintään 10 vuoden ajan.
Tarkempi selvitys oheismateriaalissa.
Liikuntasalin toteuttaminen HI5 -areenan konseptilla edellyttää kaupungin hankkeelta
lisäkustannuksia erillisten VSS- tilojen rakentamisen, piha-alueen rakentamisen sekä
Juholan yksikön esteettömien väistötilojen toteuttamiskustannusten osalta. Näiden
kustannusten tasoksi on arviotu n. 4 540 000 € ja tämän lisäksi kaupunki menettää JYK
tontin eteläosan (Juholan yksikkö) maankäytön tuotot 1 700 000 €. HI5 hallin tontin
vuoratuotot ovat noin 10 000€/vuosi.
Valmistelun aikana on tiedostettu, että alkuperäinen HI5 kustannusarvio ei
sellaisenaan voi toteutua Juholan koulun rakennuspaikalla. Lisäkustannuksia
muodostuu kaupunkikuvallisista vaatimuksista, maaperäolosuhteista sekä
koululiikunnan ja urheiluseurojen tarpeiden huomioimisesta salin korkeuteen, -
varustetasoon sekä hallin sosiaalitilojen ja katsomotilojen lisäämisestä. Näitä
kustannuksia ei ole vielä voitu tässä selvityksessä arvioida tarkemmin.
Koko hankeen kustannusten vertailua koulun yhteyteen toteutettavan VEL 2
liikuntatilan ja HI5- konseptilla toteutettavan liikuntatilan osalta on esitelty
liitemateriaalissa.
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Yhteenveto
Oheismateriaalissa olevan liikuntapalveluiden laatiman liikuntasalien selvityksen
mukaan sisäliikuntapaikoissa on ollut ja tulee olemaan merkittävästi muutoksia ja
harrastajilta on tullut toiveita lisätiloista. Näiden ja alustavien kiinteistölinjausten mm.
perusteella tarvitaan sisäliikuntatiloja sekä Uusi JYK - kampuksella että Kartanon
liikuntakampuksella. Jos HI5 toteutetaan Kartanon koulun läheisyyteen, voidaan sillä
vastata Kartanon koulun liikuntatilan lisätarpeeseen myös suunnitteilla olevan uuden
koulun osalta.
Hanke esittää toteutettavaksi vaihtoehtoa VEL 2 seuraavista syistä:
Juholan koulurakennus voidaan säilyttää ja sen käyttöä jatkaa elinkaarensa
päähän.
HI5 areenan aiheuttamat lisäkustannukset hankkeelle ovat mittavat (4 540 000)
ja tällä kustannuksella ei saada arvoa rahalle.
Kansallisen tason lajiolosuhteet saadaan varmistettua.
Hintaero näiden kahden vaihtoehto välillä VEL2 /HI5 on 2 310 000€– 4 070 000€.
riippuen toteutustavasta
Hintaero vaihtoehdon VEL 1 / HI5 välillä on 2 500 000 €.
Juholan yksikkö tarvitsee väistötilat vähintään 3 vuodeksi, jos toteutetaan HI5
areena ennen JYK valmistumista. kustannus tälle on noin 1.6milj€
JYKin salin pukuhuoneet voivat olla urheilukentän kanssa yhteiskäytössä.
Koululla esteetön sisäyhteys liikuntatiloihin.
Mestaritoiminnan valtuutus
Mestaritoiminta Oy hakee kaupungin valtuutusta valmistelemaan hankinnat ja
sopimukset puolestaan kaupungin nimiin.
Valmisteltu yhteistyössä Mestaritoiminnan rakennuttajapäällikkö Jani Kervisen ja
projektipäällikkö Teemu Jaakkolan kanssa.
MT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää:
1. että Uusi JYK- kampuksen liikuntatiloja ei toteuteta HI5- areena hankkeen kautta
2. että Uusi JYK- kampuksen liikuntatilat toteutetaan VE2 laajuisena koulun
yhteyteen. Vaihtoehdon suunnittelussa tulee huomioida tunnistetut
säästömahdollisuudet.
3. valtuuttaa Mestaritoiminta Oy:n valmistelemaan ja päättämään hankinnat ja
allekirjoittamaan ja valvomaan asiaa koskevat sopimukset kaupungin puolesta.
Kaupunginhallitus edellyttää, että tästä liikuntatilasta liikuntapalveluille
aiheutuvat nettokäyttömenot katetaan liikuntapalveluiden talousarviosta siten, ettei
liikuntapalveluiden määrärahaa ole tämän vuoksi nostettava.
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Käsittely
Projektipäällikkö Teemu Jaakkola ja rakennuttajapäällikkö Jani Kervinen selostivat
asiaa.
Esittelijä täsmensi päätösehdotustaan kuulumaan päätöskohdan 3 osalta siten, että
Mestaritoiminta Oy valtuutetaan valmistelemaan ja päättämään kehitysvaihetta
koskevat hankinnat ja allekirjoittamaan ja valvomaan asiaa koskevat sopimukset
kaupungin puolesta.
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän täsmennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.03.2020, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Aiemmat hankkeen käsittelyt kaupunginhallituksessa 18.11.2019 § 295 sekä 13.1.2020
§ 3.
Kaupunginhallituksen kokouksessa 18.11.2019 on hankemalliksi hyväksytty
projektinjohtourakka.
Kaupunginhallituksen kokouksissa 18.11.2019 sekä 13.1.2020 on hyväksytty hankkeen
kokonaisbudjetti 49.710.000 €, joka koostuu tehtyjen päätösten mukaisesti
seuraavista kokonaisuuksista:
Uusi koulurakennus 27.100.000 €
Kansakoulunkadun perusparannus 12.700.000 €
Liikuntasali 9.910.000 €.
Kaikki esitetyt summat alv 0%.
Liikuntasalipäätöksen jälkeen hankkeen suunnittelua on jatkettu käyttäjien kanssa
yhteistyössä. Tämän hetkiset arkkitehtisuunnitelmat esitellään kokouksessa. Keittiö
tullaan toteuttamaan valmistuskeittiön sijaan jakelukeittiönä.
Projektinjohtourakoitsijahankinnan ennakkoilmoitus on julkaistu Hilmassa 18.1.2020.
Mestaritoiminta Oy pyysi ennakkoilmoituksessa ilmoittautumisia
markkinavuoropuheluun, jotka pidettiin neljän rakennusliikkeen kanssa 12.2.2020.
Hankkeen ehdotussuunnitelmia esitellään Opetus- ja Kasvatuslautakunnassa
25.2.2020 sekä Kaupunkikehityslautakunnassa ja Hyvinvointilautakunnassa 27.2.2020.
Valmistelu yhteistyössä Mestaritoiminnan projektipäällikkö Teemu Jaakkolan kanssa.
MT
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Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää:
1. merkitä tiedoksi hankkeen valmistelutilanteen.
2. että Uusi JYK- kampuksen keittiö toteutetaan jakelukeittiönä.
3. valtuuttaa Mestaritoiminta Oy:n tekemään Uusi JYK- kampuksen
projektinjohtourakoitsijan hankinnan ja hankintaan liittyvän sopimuksen
hyväksytyssä budjetissa.
4. antaa Mestaritoiminta Oy:lle valtuutuksen valmistella sekä päättää
toteutusvaihetta koskevat hankinnat sekä allekirjoittaa ja valvoa asiaa koskevat
sopimukset kaupungin puolesta.
Päätös
Asia poistettiin esittelystä.

Kaupunginhallitus, 17.06.2020, § 241
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Oheismateriaali OPKA/HYVO JYK-hankemuutos KH17062020
Taustaa
Kaupunginhallitus käsitteli JYK-hanketta kokouksessaan 18.11.2019, jossa päätettiin
hankkeen konsepti, laajuus sekä vahvistettiin siirtyminen koulukokonaisuuden
osalta kehitysvaiheeseen.
Kaupunginhallitus käsitteli JYK-hankkeen liikuntatilojen
toteutusratkaisun kokouksessaan 13.1.2020, jossa
päätettiin liikuntasalikokonaisuuden toteutustapa, laajuus ja laatutaso.
Kaupunginhallituksen kokouksissa 18.11.2019 sekä 13.1.2020 päätettiin hankkeen
kokonaisbudjetti 49.710.000 €, joka koostuu tehtyjen päätösten mukaisesti
seuraavista kokonaisuuksista:
* Uusi koulurakennus 27.100.000 €
* Kansakoulunkadun perusparannus 12.700.000 €
* Liikuntasali 9.910.000 €.
Kaupunginhallituksen kokouksessa 2.3.2020 oli tarkoitus
hakea valtuutus Mestaritoiminta Oy:lle valmistella sekä päättää toteutusvaihetta
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koskevat hankinnat sekä allekirjoittaa ja valvoa asiaa koskevat sopimukset kaupungin
puolesta. Asia poistettiin käsittelystä, koska kaupungin taloustilanteesta
johtuen haluttiin varmistaa hankkeen olevan mitoitettu palvelutarpeen mukaisesti.
Investointiohjelman päivityksen yhteydessä on päivitetty väestöennusteiden
palvelutarvearviot vuosiksi 2020-2030 ja tehty tilakohtaiset kapasiteettiselvitykset,
joiden perusteella JYK-hanke voidaan toteuttaa suunniteltua pienempänä hankkeena.
Taloudellisten tarkastelujen jälkeen on päädytty esittämään ratkaisua, jossa JYK-hanke
toteutetaan hyödyntäen olemassa olevia tilamoduuleja ja täydentämällä
kokonaisuutta uudisrakennuksella sekä Kansakoulunkadun
peruskorjaushankkeella. Hanke ehdotetaan toteutettavaksi vaiheistettuna, jolloin se
vastaa juuri siihen tarpeeseen, mikä palvelualueella on.
Kaupunginhallituksen edellisen käsittelyn jälkeen
JYK Urheilukadun kiinteistössä on todettu keittiön ja ruokalan osalta sisäilmatilanne ja
työskentely näissä tiloissa on lopetettu. Keittiön sisäilmatilanteen vuoksi on
käynnistetty hankinta väliaikaisesta keittiö- ja ruokalayksiköstä, joka toimii kohteessa
Uuden JYKin valmistumiseen saakka.
Hankkeen vaiheistus, aikataulu ja linjaukset
1. vaihe 18,6 milj. €
Vaiheessa 1 tontille rakennetaan uudisosa, joka kattaa mm. teknisen työn,
ruokalan, jakelukeittiön, liikuntasalin, sekä aineluokkia. Urheilukadun
moduulikoulu jää JYKin käyttöön. Vaiheen 1 on määrä valmistua 1/2023. Tämän
vaiheen oppilaskapasiteetti on 800 oppilasta (uudisosa +
moduuli) + Juholan yksikkö 100 oppilasta.
2. vaihe 15,3 milj. €
Vaiheessa 2 peruskorjataan Kansakoulunkatu 1. Kouluun on ajateltu sijoittuvan
alakoulun oppisoluja sekä aineluokkia. Peruskorjauksen tulisi olla valmis 1/2026,
minkä jälkeen kampuksen kapasiteetti on 1100 oppilasta. Vaiheen 2 valmistuttua
Juholan yksikön loputkin toiminnat siirtyvät Uuden JYKin tilohin ja Juholan
kiinteistö vapautuu kiinteistökehittämiselle.
KUM, opisto: Opistoille ei rakenneta kampukselle omia tiloja, vaan opistot toimivat
kaupungin muissa tiloissa. Seutulantie 8 kiinteistö säilyy toistaiseksi Keskisen
Uudenmaan Musiikkiopiston päätoimipisteenä.
Liikuntahalli: Liikuntasalin koko tulee tässä toteutusratkaisussa olemaan n. 710
m2. Liikuntasali on jaettavissa kolmeen lohkoon ja se toteutetaan koulun vaatimusten
mukaiseen tasoon (ei kiinteää katsomoa). Tämän lisäksi 1. vaiheen
valmistuessa on koulun käytössä Juholan yksikön liikuntasali n. 210
m2. Lisäksi 2. vaiheen valmistuessa tulee koulun käyttöön
perusparannettavan Kansakoulunkatu 1:n liikuntasali n.230 m2 ja Juholan liikuntasali
poistuu koulun käytöstä.
Hankelaajuus
Kaupungin taloustilanteen vuoksi JYKin hankelaajuutta selvitettäessä on huomioitu
hankkeeseen kiinteästi kytkeytyvät muut kouluhankkeet. Alkuperäisessä
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suunnitelmassa hankelaajuuteen sisältyi Kyrölän oppilaiden sijoittuminen kohteeseen
ja suurempi liikuntahalli. Kyrölän oppilaiden siirron kannattavuus on haluttu
varmistaa selvittämällä vaikutukset kaupungin talouteen kahdessa eri vaihtoehdossa.
VE1: JYKiin ei rakenneta tiloja Kyrölän 3.-6. vuosiluokan oppilaita varten, jolloin Kyrölän
koulu pysyy koulukäytössä, minkä seurauksena Kyrölän päiväkodin nykyiset tilat tulee
korvata uusilla tiloilla viimeistään vuonna 2023. Jotta opetus voi jatkua Kyrölässä
pysyvästi, tulee koulun yhteyteen suunniteltu liikuntahallirakennus toteuttaa, minkä
lisäksi pitää rakentaa koululle teknisen työn opetustilat ja laajempi väestönsuoja.
VE2: JYKiin rakennetaan lisätilat Kyrölän 3.-6. vuosiluokan oppilaita varten, jolloin
lisäinvestoinneista Kyrölän liikuntahalliin, teknisen työn tiloihin ja väestönsuojaan
voidaan välttyä. Kyrölän koulun tiloissa jatkaa alkuopetus ja rakennukseen tehdään
muutostyöt, joiden jälkeen Kyrölän päiväkodista voidaan luopua. Muutostöiden
jälkeen myös Pikkuvanhan päiväkodin lapset voidaan sijoittaa Kyrölään ja hyödyntää
Pikkuvanhan moduuli osana varhaiskasvatuksen muuta palveluverkkoa.
Kustannusvertailu
Hankelaajuuden selvittämiseksi on tehty kustannusvertailu
em. vaihtoehdoista. Vertailussa on huomioitu sama palvelukokonaisuus (opetuksen ja
varhaiskasvatuksen järjestäminen samalle lapsijoukolle) ja kummankin vaihtoehdon
edellyttämät investoinnit ja vaikutukset käyttötalouteen. Tulosvaikutuksen osalta on
erikseen tarkastelu vaihtoehdon vaikutusta hyväksytyllä talousohjelmakaudella.
Vaihtoehto 1 edellyttää 7,7 miljoonan investoinnit vuosina 2020-
2023 ja vaihtoehdossa 2 investoinnit ovat 4,8 miljoonaa euroa. Vaihtoehdon 1
investointitarve syntyy ketjutuksen kautta Kyrölän päiväkodin edellyttämästä
korvaavasta tilainvestoinnista. Suuremmista investoinneista johtuen vaihtoehto 1 lisää
vuosittaisia poistoja vaihtoehtoa 2 enemmän. Koska vaihtoehdossa 1 käytössä
on myös suuremmat tilaneliöt, nousevat myös muut tilojen käyttökulut
palveluverkkoa oleviin tiloihin tiivistävää vaihtoehtoa enemmän. Vuositasolla
käyttötalouskulut kasvavat vaihtoehdossa 1 puoli miljoonaa enemmän kuin
varhaiskasvatuksen sijoittuessa Kyrölän koulun tiloihin.
Talousohjelmakaudella vaihtoehto 1 heikentää kaupungin tulosta 447te, johtuen
liikuntahalli- ja teknisen työn tilojen investoinneista ja kululisäysten
syntymisestä heti kauden alusta alkaen.
Laskelmien perusteella vaihtoehto 2 on kokonaisuutena taloudellisesti edullisempi
sekä investointien että käyttötalouden osalta. Kooste laskelmasta on esitetty listan
liitteessä.
Palvelualueiden näkemykset suunniteltuun toteutustapaan
Perusopetus: Vaihtoehto 1 takaa
Järvenpään kaakkoiskulmassa perusopetuspalvelut ja harrastamisen
mahdollisuudet lähipalveluna kuntalaisille. Nykyinen Kyrölän
moduulikoulu suunniteltiin esi- ja perusopetuksen tarpeisiin ratkaisuna lyhyen
ajanjakson toteuttamaiselle. Jos perusopetus kaksisarjaisena alakouluna tai luokka-
asteille 1. -5. jatkuu Kyrölässä, pienentää tämä Järvenpään Yhteiskoulun hankkeen
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laajuutta, mutta samalla luo tarpeen liikuntatilojen ja kovien käsityötilojen
lisäämiselle. Vaihtoehto 2 takaa edelleen pienimmille koululaisille palvelun
lähipalveluna, mutta ei tuo Kyrölän alueen liikkumisen mahdollisuuksia kuten
vaihtoehto 1.
Opetuksen järjestämisen kannalta molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia. Kuitenkin
täytyy huomioida pienen alkuopetusyksikön haavoittuvuus mm. johtamisen ja
sijaisten hankinnan haasteiden näkökulmasta.
Järvenpään kaupunki on kompakti kaupunki, jossa etäisyydet ovat pienet. Kyrölän
koulun poistuminen palveluverkosta tuo Ristinummen suunnasta tuleville pienimmille
oppilaille kuljetustarpeen, mikä näkyy kuljetuskustannuksissa vuosittain. Kyrölän
koulun ja Järvenpään Yhteiskoulun laajuudesta ei ole tässä vaiheessa tehty huoltajien
ja henkilöstön näkökulmasta kuulemista. Ennakkovaikutusten arviointi lapsi
ja huoltajanäkökulmasta on vähäinen ja ennakkovaikutuksen arviointi
perustuu lähinnä talousnäkökulmaan. Päätös sekä Järvenpään Yhteiskoulun että
Kyrölän koulun laajuudesta, tulee kuitenkin saada pikaisesti, jotta
muutokset toiminnasta voitaisiin toteuttaa elokuusta 2023 alkaen.
Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatuksen näkökulmasta vaihtoehto 2 mahdollistaa
palveluverkon tehostamisen, kun Kyrölän moduulikoulu voidaan ottaa
varhaiskasvatuksen käyttöön. Kyrölän päiväkodin kuntokartoituksen pohjalta on
selvää, että päiväkoti tulee vaatimaan korvaavat tilat lähivuosina ja Kyrölän
moduulikoulu on kustannustehokas ja palveluverkon kannalta perusteltu vaihtoehto.
Kyrölän moduulikouluun siirtyminen mahdollistaisi Kyrölän päiväkodista luopumisen
lisäksi pk Pikkuvanhasta luopumisen.
Mikäli hanke toteutetaan vaihtoehdon 1 mukaisesti, tarvitaan Kyrölän päiväkodille
erilliset korvaavat tilat.
Näissä tarkasteluissa kummassakaan vaihtoehdossa JYK:in yhteyteen ei ole tulossa
päiväkotia toisin kuin alkuperäisissä suunnitelmissa. Tämä edellyttää myöhemmin
erillistä hanketta, joka korvaa Keskustan päiväkodin ja mahdollisesti myös Kinnarin
päiväkodin.
Hyvinvoinnin palvelualue: Kaupungin omistuksessa on 20 liikuntasalia, joista 17 on
koulujen yhteydessä. Saleista pääosa (11) on pieniä eli alle 300 m2 ja suuria, yli 400
m2 saleja on viisi. Kaupungin kasvaessa salikapasiteetti on todettu liian
vähäiseksi. Käytöstä on jo poistunut 4 salia ja JYK Urheilukadun myötä käytöstä jää
pois 2 salia ja ehdotetun JYKin toisen vaiheen myötä Juholan sali jää pois käytöstä.
JYK:in uudisrakennuksen yhteyteen rakennettava 710 m2 sali korvaa
nykyiset Urheilukadun salit ja siitä tulisi lukion ja liikuntahallin kokoinen suuri sali.
Ratkaisu ei kuitenkaan lisää kokonaiskapasiteettia. Sali ei vastaa palloilulajien
kansallisen tason lajivaatimuksiin korkeuden tai katsomo-olosuhteiden osalta.
Yksityinen HI5 -hallihanke vastaa tähän tarpeeseen osittain. Kyrölän koulun
liikuntahallista luopuminen heikentää sekä alueen liikuntaolosuhteita, että Opiston
/liikuntapalveluiden ohjattujen liikuntaryhmien ja budolajien harrastusolosuhteita.
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Liikuntasalien kokonaiskapasiteetti ja salien olosuhdeprofiilit tulee tarkastella
lähemmin Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelmassa.
Maankäyttö
Maankäytön näkökulmasta molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia. Vaihtoehdot on
mahdollista toteuttaa, vaikkakin voimassa olevia asemakaavoja voidaan joutua
muuttamaan hankkeen edetessä. Tämän ei uskota viivästyttävän hanketta, sillä
rakentaminen voidaan aloittaa kummassakin vaihtoehdossa väliaikaisten lupien turvin.
VE1 rajoittaa maankäytön mahdollisuuksia asuntotuotanto- ja
maanmyyntitavoitteiden näkökulmasta Kyrölän koulun viereisellä (tontin 186-4-439-3)
alueella. Alueen toteutusta yleiskaavaratkaisuun perustuen on valmisteltu siitä
näkökulmasta, että liikuntahallikokonaisuus olisi väliaikainen ja väistyisi myöhemmin
asuntorakentamisen alta. Mahdollinen Juholan koulun tontin vapautuminen vuonna
2026 vapauttaisi em. tontin kaavakehitykseen ja/tai kiinteistöjalostukseen.
Kaupunginhallitukselle esitetään, että JYK hanketta ei toteuteta aikaisemmin esitetyssä
laajuudessa (n. 50Me). Uuden suunnitelman mukaan JYKiin tulee varhaiskasvatusta
vain kahden esikouluryhmän verran. Järvenpään Opiston ja Keskisen Uudenmaan
Musiikkiopiston tiloja ei toteuteta kampukselle, vaan ne toimisivat kaupungin muissa
tiloissa ja liikuntasali toteutetaan koulun tarpeisiin n. 710 m² suuruisena.
Hanke esitetään toteutettavan nykyisiin moduleihin tukeutuen jaettuna kahteen
vaihteeseen. Ensimmäisessä vaiheen osalta esitetään edettävän vaihtoehdo 2
mukaisesti, jolloin JYKiin toteutetaan laajennus, joka mahdollistaa Kyrölän koulun 3-6 -
luokkien oppilaiden siirtymisen JYKiin.
KR
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että ehdotettu muutos JYK-hankkeen laajuuteen ja
etenemismalliin voidaan hyväksyä ja hankesuunnittelu voidaan aloittaa VE2:n
mukaisesti.
Käsittely
Tämä asia käsiteltiin § 249 jälkeen.
Projektipäällikkö Jani Kervinen Mestaritoiminta Oy:stä ja talousjohtaja Kirsi Rinne
selostivat asiaa.
Tiia Lintula poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 17.08.
Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginhallitus päättää, että hanke toteutetaan aiemmin suunniteltua
pienempänä ja vaiheistaen. Liikuntatilojen ja Kyrölän koulun osalta pyydetään
hyvinvointilautakunnalta ja opetus- ja kasvatuslautakunnalta vaikutusarvio VE1 ja VE2
väliltä. Lautakuntien tulee antaa arvionsa 19.8. mennessä."
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Päätös
Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 18.08.2020, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Saara Ojala
saara.ojala@jarvenpaa.fi
erikoisuunnittelija
Liitteet

1 Oheismateriaali / JYK Evaus Kyrölän koulu ja liikuntatilat
Kaupunginhallitus on 17.6.2020 kokouksessaan käsitellyt JYKin hankemuutosta ja
päättäynyt, että hanke toteutetaan aiemmin suunniteltua pienempänä ja vaiheistaen.
Liikuntatilojen ja Kyrölän koulun osalta on päätetty pyytää hyvinvointilautakunnalta
sekä opetus- ja kasvatuslautakunnalta vaikutusarvio VE1 ja VE2 väliltä. Lautakuntia on
pyydetty antamaan arvionsa 19.8. mennessä.
Vaihtoehtojen keskeiset erot:
VE1: JYKiin ei rakenneta tiloja Kyrölän 3.-6. vuosiluokan oppilaita varten, jolloin Kyrölän
koulu pysyy koulukäytössä, minkä seurauksena Kyrölän päiväkodin nykyiset tilat tulee
korvata uusilla tiloilla viimeistään vuonna 2023. Jotta opetus voi jatkua Kyrölässä
pysyvästi, tulee koulun yhteyteen suunniteltu liikuntahallirakennus toteuttaa, minkä
lisäksi pitää rakentaa koululle teknisen työn opetustilat ja laajempi väestönsuoja.
VE2: JYKiin rakennetaan lisätilat Kyrölän 3.-6. vuosiluokan oppilaita varten, jolloin
lisäinvestoinneista Kyrölän liikuntahalliin, teknisen työn tiloihin ja väestönsuojaan
voidaan välttyä. Kyrölän koulun tiloissa jatkaa alkuopetus ja rakennukseen tehdään
muutostyöt, joiden jälkeen Kyrölän päiväkodista voidaan luopua. Muutostöiden
jälkeen myös Pikkuvanhan päiväkodin lapset voidaan sijoittaa Kyrölään ja hyödyntää
Pikkuvanhan moduuli osana varhaiskasvatuksen muuta palveluverkkoa.
Kustannusvertailu:
Vaihtoehto 1 edellyttää 7,7 miljoonan investoinnit vuosina 2020-
2023 ja vaihtoehdossa 2 investoinnit ovat 4,8 miljoonaa euroa. Vaihtoehdon 1
investointitarve syntyy ketjutuksen kautta Kyrölän päiväkodin edellyttämästä
korvaavasta tilainvestoinnista. Suuremmista investoinneista johtuen vaihtoehto 1 lisää
vuosittaisia poistoja vaihtoehtoa 2 enemmän. Koska vaihtoehdossa 1 käytössä
on myös suuremmat tilaneliöt, nousevat myös muut tilojen käyttökulut
palveluverkkoa oleviin tiloihin tiivistävää vaihtoehtoa enemmän. Vuositasolla
käyttötalouskulut kasvavat vaihtoehdossa 1 puoli miljoonaa enemmän kuin
varhaiskasvatuksen sijoittuessa Kyrölän koulun tiloihin.
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Talousohjelmakaudella vaihtoehto 1 heikentää kaupungin tulosta 447te, johtuen
liikuntahalli- ja teknisen työn tilojen investoinneista ja kululisäysten
syntymisestä heti kauden alusta alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää:
1. Merkitä tiedoksi ennakkovaikutusten arvioinnin ja vertailun vaihtoehtojen 1 ja 2
välillä.
2. Esittäää lausuntonaan, että:
muutos JYK-hankkeen laajuuteen ja etenemismalliin voidaan hyväksyä ja
hankesuunnittelu voidaan aloittaa VE2:n mukaisesti siten,
että JYKiin rakennetaan lisätilat Kyrölän 3.-6. vuosiluokan oppilaita varten
ja Kyrölän koulun tiloissa jatkaa tämän jälkeen alkuopetus (vuosiluokat 1. ja 2.)
sekä varhaiskasvatus.
koulun kokonaiskapasiteetista johtuen liikuntasali tulee toteuttaa nelilohkoisena,
jolloin sen tulee olla suurempi kuin nyt esitetty 710 m2.
Käsittely
Vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä selosti hanketta.
Muutosehdotus 1:
Puheenjohtaja Satu Tuominen teki Emmi Mäkisen, Riikka Juuman, Tiia Östbergin, Heli
Anttilan ja Peter Hagmanin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Lautakunta
merkitsee ehdotuksen tiedoksi ja lausuu, että ensi viikolla toteutettavat
asukaskuulemiset tulee viedä loppuun ennen päätöksentekoa. Samalla tulee sitoa
päätös nyt käynnissä olevaan kouluverkkoselvitykseen.
Muutosehdotus 2:
Jenni Marttinen teki Riikka Juuman kannattamana keskustelun kuluessa seuraavan
muutosehdotuksen:
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää:
1. Merkitä tiedoksi ennakkovaikutusten arvioinnin ja vertailun vaihtoehtojen 1 ja 2
välillä
2. Esittää lausuntonaan, että muutos JYK-hankkeen laajuuteen ja etenemismalliin
voidaan hyväksyä ja hankesuunnittelu aloittaa VE1:n mukaan.
Esitteljän täydennetty päätösehdotus:
Käsittelyn kuluessa esittelijä täydensi päätösehdotustaan. Täydennetty päätösehdotus
kuului seuraavasti: "kohta 3: Lautakunta edellyttää, että asukaskyselyjen palaute
otetaan huomioon asian jatkokäsittelyjen yhteydessä."
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, minkä vuoksi oli
äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen
äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava
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Äänestys 1:
JAA: Tuomisen muutosehdotus
EI: Marttisen muutosehdotus
Äänestys 2:
JAA: esittelijän muutettu päätösehdotus
EI: Tuomisen muutosehdotus
Kokoustauko 19.20 - 19.30.

Äänestykset
JAA: Tuomisen muutosehdotus EI: Marttisen muutosehdotus
Jaa
Suvi Pohjonen
Peter Hagman
Satu Tuominen
Emmi Mäkinen
Pasi Boehm
Johanna Santanen
Ville Mustonen
Ari Alapartanen
Tiia Östberg
Heli Anttila
Arto Luukkanen
Topi Rantala
Ei
Jenni Marttinen
Riikka Juuma
Jaa: esittelijän muutettu päätösehdotus EI: Tuomisen muutosehdotus
Jaa
Jenni Marttinen
Ei
Emmi Mäkinen
Riikka Juuma
Peter Hagman
Satu Tuominen
Johanna Santanen
Pasi Boehm
Heli Anttila
Ville Mustonen
Ari Alapartanen
Tiia Östberg
Suvi Pohjonen
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Arto Luukkanen
Topi Rantala
Päätös
Hyväksyttiin äänestysten jälkeen äänin JAA 1 ääntä EI 13 ääntä 0 TYHJÄÄ ääntä
puheenjohtajan muutosehdotuksen mukaisesti: "Lautakunta merkitsee ehdotuksen
tiedoksi ja lausuu, että ensi viikolla toteutettavat asukaskuulemiset tulee viedä
loppuun ennen päätöksentekoa. Samalla tulee sitoa päätös nyt käynnissä olevaan
kouluverkkoselvitykseen".

Hyvinvointilautakunta, 19.08.2020, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Saara Ojala
saara.ojala@jarvenpaa.fi
erikoisuunnittelija
Liitteet

1 Oheismateriaali / JYK Evaus Kyrölän koulu ja liikuntatilat
Kaupunginhallitus on 17.6.2020 kokouksessaan käsitellyt JYKin hankemuutosta ja
päättäynyt, että hanke toteutetaan aiemmin suunniteltua pienempänä ja vaiheistaen.
Liikuntatilojen ja Kyrölän koulun osalta on päätetty pyytää hyvinvointilautakunnalta
sekä opetus- ja kasvatuslautakunnalta vaikutusarvio VE1 ja VE2 väliltä. Lautakuntia on
pyydetty antamaan arvionsa 19.8. mennessä.
Vaihtoehtojen keskeiset erot:
VE1: JYKiin ei rakenneta tiloja Kyrölän 3.-6. vuosiluokan oppilaita varten, jolloin Kyrölän
koulu pysyy koulukäytössä, minkä seurauksena Kyrölän päiväkodin nykyiset tilat tulee
korvata uusilla tiloilla viimeistään vuonna 2023. Jotta opetus voi jatkua Kyrölässä
pysyvästi, tulee koulun yhteyteen suunniteltu liikuntahallirakennus toteuttaa, minkä
lisäksi pitää rakentaa koululle teknisen työn opetustilat ja laajempi väestönsuoja.
VE2: JYKiin rakennetaan lisätilat Kyrölän 3.-6. vuosiluokan oppilaita varten, jolloin
lisäinvestoinneista Kyrölän liikuntahalliin, teknisen työn tiloihin ja väestönsuojaan
voidaan välttyä. Kyrölän koulun tiloissa jatkaa alkuopetus ja rakennukseen tehdään
muutostyöt, joiden jälkeen Kyrölän päiväkodista voidaan luopua. Muutostöiden
jälkeen myös Pikkuvanhan päiväkodin lapset voidaan sijoittaa Kyrölään ja hyödyntää
Pikkuvanhan moduuli osana varhaiskasvatuksen muuta palveluverkkoa.
Kustannusvertailu:
Vaihtoehto 1 edellyttää 7,7 miljoonan investoinnit vuosina 2020-
2023 ja vaihtoehdossa 2 investoinnit ovat 4,8 miljoonaa euroa. Vaihtoehdon 1
investointitarve syntyy ketjutuksen kautta Kyrölän päiväkodin edellyttämästä
korvaavasta tilainvestoinnista. Suuremmista investoinneista johtuen vaihtoehto 1 lisää
vuosittaisia poistoja vaihtoehtoa 2 enemmän. Koska vaihtoehdossa 1 käytössä
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on myös suuremmat tilaneliöt, nousevat myös muut tilojen käyttökulut
palveluverkkoa oleviin tiloihin tiivistävää vaihtoehtoa enemmän. Vuositasolla
käyttötalouskulut kasvavat vaihtoehdossa 1 puoli miljoonaa enemmän kuin
varhaiskasvatuksen sijoittuessa Kyrölän koulun tiloihin.
Talousohjelmakaudella vaihtoehto 1 heikentää kaupungin tulosta 447te, johtuen
liikuntahalli- ja teknisen työn tilojen investoinneista ja kululisäysten
syntymisestä heti kauden alusta alkaen. Laskelmien perusteella vaihtoehto 2 on
kokonaisuutena taloudellisesti edullisempi sekä investointien että käyttötalouden
osalta. Kooste laskelmasta on esitetty listan liitteessä.
Keskeiset vaikutukset hyvinvointipalveluihin VE1 ja VE2 välillä:
VE1 sisältää Kyrölän liikuntasalin, joka korvaisi jo puretun vanhan Kyrölän koulun
salin ja osaltaan Oinaskadun koulun salin. Toteutuessaan VE2 vähentäisi
kaupungin liikuntasalien kokonaiskapasiteettia nykytilanteeseen verrattuna.
Tarkasteltaessa vain JYKin kampusaluetta, liikuntakapasiteetissä ei ole eroa
vaihtoehtojen välillä. Alueen kapasiteetti on hankkeen alkaessa ja päättyessä
yhteensä 4 salilohkoa.
JYKin liikuntasalin toteuttaminen 710 m2 laajuisena molemmissa vaihtoehdoissa
ei palvele urheiluseurojen lajitarpeita, koska noin 236 m2 lohkoissa pelikenttien
ympärille ei mahdu riittäviä reuna-alueita.
Järvenpään Opistolle ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistolle ei rakenneta
omia tiloja kummassakaan vaihtoehdossa, vaan opistot toimivat
perusopetuksen ja kaupungin muissa tiloissa. Järvenpään Opiston hallinnon on
tarkoitus sijoittua Perhelän kortteliin kun Kansakoulunkadun kiinteistön
remontti alkaa. Seutulantie 8 kiinteistö säilyy toistaiseksi Keskisen Uudenmaan
Musiikkiopiston päätoimipisteenä.
Laajempi vaikutusten ennakoarvio on liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää esittäää lausuntonaan, että hanke toteutetaan
kaksivaiheisena VE2 laajuuden mukaan, ja lisäksi
1. Kyrölän koulun liikuntasalin korvaava salikapasiteetti tulee sisällyttää vuosien
2021 - 2030 investointiohjelmaan
2. JYKin liikuntasali toteutetaan 900 m2 suuruisena ilman katsomorakenteita
3. Järvenpään Opistolle ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistolle on osoitettava
tarkoituksenmukaiset ja riittävät toimitilat hyvinvoinnin palvelualueen
palveluverkkosuunnitelmassa
Käsittely
Käsiteltiin asia § 19 käsittelyn jälkeen.
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Vt. palvelualuejohtaja Jari Lausvaara ja projektipäällikkö Teemu Jaakkola
Mestaritoiminnalta esittelivät asiaa.
Ville Mustonen ja Saga Santonen saapuivat klo 17.43.
Jonna Ylimyllymaa saapui klo 17.46.
Anne Kujasalo ja Rita Kostama saapuivat klo 17.52.
Saga Santonen poistui klo 18.39.
Pia Valonen ja Teemu Jaakkola poistuivat klo 19.32.
Lassi Markkanen teki Satu Haaparannan, Pepe Makkosen, Peter Osipowin ja Anne
Kujasalon kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:
"Hyvinvointilautakunta päättää esittäää lausuntonaan, että hanke toteutetaan VE1
laajuuden mukaan."
Satu Haaparanta ehdotti Anne Kujasalon kannattamana, että VE1 lisätään maininta: ”
Ensi viikolla pidettävät asukaskuulemiset tulee suorittaa loppuun ennen tehtäviä
päätöksiä ja sitoa päätöksenteko myös kouluverkkoselvitykseen.”
Käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, voidaanko
päätökseksi yksimielisesti hyväksyä seuraava kirjaus:
"Hyvinvointilautakunta päättää esittää lausuntonaan, että lautakunta kannattaa
yksimielisesti hankkeen toteuttamista VE1 laajuuden mukaan siten, että
1. JYK:n yhteyteen rakennetaan riittävän iso liikuntahalli, joka vastaa seurojen
tarpeisiin (vähintään 1 000m2, sisältäen katsomon).
2. Järvenpään Opistolle ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistolle on osoitettava
tarkoituksenmukaiset ja riittävät toimitilat hyvinvoinnin palvelualueen
palveluverkkosuunnitelmassa.
3. ensi viikolla käynnistyvät asukaskuulemiset tulee suorittaa loppuun ennen
tehtäviä päätöksiä."
Tämä sopi lautakunnalle. Edellä mainitusta johtuen tehdyt muutosehdotukset
raukesivat.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti esittää lausuntonaan seuraavaa:
"Hyvinvointilautakunta päättää esittää lausuntonaan, että lautakunta kannattaa
yksimielisesti hankkeen toteuttamista VE1 laajuuden mukaan siten, että
1. JYK:n yhteyteen rakennetaan riittävän iso liikuntahalli, joka vastaa seurojen
tarpeisiin (vähintään 1 000m2, sisältäen katsomon).
2. Järvenpään Opistolle ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistolle on osoitettava
tarkoituksenmukaiset ja riittävät toimitilat hyvinvoinnin palvelualueen
palveluverkkosuunnitelmassa.
3. ensi viikolla käynnistyvät asukaskuulemiset tulee suorittaa loppuun ennen
tehtäviä päätöksiä."
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Kaupunginhallitus, 24.08.2020, § 276
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 241 toteuttaa JYK hankkeen
aiemmin suunniteltua pienempänä ja vaiheistaen. Ennen lopullista ratkaisua JYKin
laajuudesta ja Kyrölän koulun tulevasta käytöstä ja liikuntahallista kaupunginhallitus
päätti pyytää liikuntatilojen ja Kyrölän koulun osalta hyvinvointilautakunnalta ja
opetus- ja kasvatuslautakunnalta 19.8. mennessä vaikutusarvion
toteutusvaihtoehtojen VE1 ja VE2 väliltä.
Lautakunnat ovat käsitelleet asiaa kokouksessaan HYVO 19.8.2020 ja OPKA
18.8.2020. Lausunnot ilmenevät historiasta.
Hankemuutoksen mukainen talousarviomuutos tuodaan hankesuunnitelman
valmistuttua hallitukseen ja valtuuston käsittelyyn myöhemmin syksyllä.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä JYK-hankelaajuuden VE2:n mukaisesti
2. että hankesuunnittelu voidaan aloittaa VE2 mukaisesti
3. valtuuttaa Mestaritoiminta Oy:n valmistelemaan ja päättämään kaupungin
lukuun suunnitteluvaihetta koskevat hankinnat sekä allekirjoittamaan ja
valvomaan asiaa koskevat sopimukset kaupungin puolesta.
Käsittely
Tämä asia käsiteltiin asian § 273 jälkeen.
Projektipäällikkö Teemu Jaakkola Mestaritoiminta Oy:stä, talousjohtaja Kirsi Rinne ja
kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi selostivat hanketta, sen aikataulutusta ja
vaikutuksia.

Tauko 19.48 - 19.56.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti siirtää asian käsittelyn ylimääräiseen kokoukseen perjantaina
28.8.2020 klo 7.30.

Kaupunginhallitus, 28.08.2020, § 285
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Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 JYK hankemuutoksen esittely KH 28.8.2020
Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 276
Kaupunginhallitus päätti siirtää asian käsittelyn ylimääräiseen kokoukseen perjantaina
28.8.2020.
Asian valmistelua on kokouksen 24.8.2020 jatkettu lisäämällä siihen täydennetty liite
JYK hankemuutoksen esittely KH 28.8.2020 sekä oheismateriaaliksi yleisötilaisuuksien
koosteet.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä JYK-hankelaajuuden VE2:n mukaisesti
2. että hankesuunnittelu voidaan aloittaa VE2 mukaisesti
3. valtuuttaa Mestaritoiminta Oy:n valmistelemaan ja päättämään kaupungin
lukuun suunnitteluvaihetta koskevat hankinnat sekä allekirjoittamaan ja
valvomaan asiaa koskevat sopimukset kaupungin puolesta.
Käsittely:
Helinä Perttu teki Ulla-Mari Karhun ja Tomi Passin kannattamana seuraavan
muutosehdotuksen:
Esitän Jyk-pykälän uudelleen valmistelua siten, että asia käsitellään maanantaina
31.8.2020 ja siten, että Jyk-pykälästä irrotetaan Kyrölän liikuntahallikysymys omaksi
pykäläksi, jonka hallitus lähettää valtuustoon saakka.
Varsinaisen Jyk-pykälän esittelytekstiin perusteluiksi ja liitteeksi tulee
kaupunginhallituksella olla käytettävissä
nykyinen palveluverkkosuunnitelma,
oheismateriaaliksi asukasilloissa esitelty luonnosvaiheen uusi
palveluverkkosuunnitelma,
väestöennuste,
tilamitoituksen periaatteet ja tilojen käytön periaatteet, neliöt/oppilas,
hintavertailut eri kokoisista liikuntasaleista katsomolla tai ilman
Järvenpään liikuntasalikapasitetti-laskelma
kuntalaispalaute asukasilloista ja kyselyistä.
Pekka Heikkilä teki Mikko Taavitsaisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:
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Esitän Jyk-pykälän uudelleen valmistelua, niin että Jyk-pykälästä irrotetaan Kyrölän
liikuntahallikysymys omaksi pykäläksi.
Varsinaisen Jyk-pykälän esittelytekstiin perusteluiksi ja liitteeksi tulee
kaupunginhallituksella olla käytettävissä
nykyinen palveluverkkosuunnitelma,
oheismateriaaliksi luonnosvaiheen uusi palveluverkkosuunnitelma,
väestöennuste,
tilamitoituksen periaatteet ja tilojen käytön periaatteet, neliöt/oppilas,
hintavertailut eri kokoisista liikuntasaleista katsomolla tai ilman
Järvenpään liikuntasalikapasitetti-laskelma
kuntalaispalaute asukasilloista ja kyselyistä
Pekka Heikkilä peruutti muutosehdotuksensa, jonka käsittely näin ollen raukesi.

Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyä
puheenjohtajan muutosehdotuksen.

Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Jyk-pykälä palautetaan uudelleen
valmisteluun siten, että asia käsitellään maanantaina 31.8.2020 ja siten, että Jyk-
pykälästä irrotetaan Kyrölän liikuntahallikysymys omaksi pykäläksi, jonka hallitus
lähettää valtuustoon saakka.
Varsinaisen Jyk-pykälän esittelytekstiin perusteluiksi ja liitteeksi tulee
kaupunginhallituksella olla käytettävissä:
nykyinen palveluverkkosuunnitelma,
oheismateriaaliksi asukasilloissa esitelty luonnosvaiheen uusi
palveluverkkosuunnitelma,
väestöennuste,
tilamitoituksen periaatteet ja tilojen käytön periaatteet, neliöt/oppilas,
hintavertailut eri kokoisista liikuntasaleista katsomolla tai ilman
Järvenpään liikuntasalikapasitetti-laskelma
kuntalaispalaute asukasilloista ja kyselyistä.

Kaupunginhallitus, 31.08.2020, § 298
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Mäkelä
mikko.makela@jarvenpaa.fi
vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja
Liitteet

1 KH 31.8.2020 JYK hankemuutos - Kyrölän koulu tilatehokkuus
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2 KH 31.8.2020 JYK hankemuutos - Kyrölän koulu liikuntatilat
3 KH 31.8.2020 JYK hankemuutos - Kyrölän koulu palveluverkko
4 KH 31.8.2020 JYK hankemuutos - Kyrölän koulu budjetti, päätöksenteko ja aikataulu,
päivitetty
Kaupunginhallitus, jatkokokous 28.8.2020 § 285, päätti palauttaa JYK-pykälän
valmisteluun siten, että siitä irrotetaan Kyrölän liikuntahallikysymys omaksi asiakseen.
Valmistelua on täydennetty kaupunginhallituksen toiveiden mukaisesti ja pykälän
liitteenä on esitetty
nykyinen voimassa oleva palveluverkkosuunnitelma (kaupunginvaltuusto
10.12.2018 § 103)
uuden luonnosvaiheessa olevan palveluverkkosuunnitelman esittelymateriaali
ml. päivitetyt väestöennusteet ja palvelutarvearviot
tilamitoitustiedot
liikuntasalikapasitetti-laskelma sekä hintavertailut eri kokoisista liikuntasaleista.
Kaupunginhallitus hyväksyi 17.6.2020 § 241 JYKin hankkeen koon pienentämisen ja
hankkeen toteuttamisen kahdessa vaiheessa. Toiseen vaiheeseen siirtyi
toteutettavaksi Kansakoulunkadun koulun perusparannus.
Kaupunginhallitukselle esitetään hankkeen toteuttamista VE2 mukaisesti, jolloin
Kyrölän kouluun jää alkuopetus ja muutoin yksikkö muutetaan
varhaiskasvatusyksiköksi, mikä mahdollistaa lähivuosina perusparannusta vaativasta
Kyrölän päiväkodista luopumisen. Ratkaisu on voimassa olevan
palveluverkkosuunnitelman (KV 10.12.2018 § 103) mukainen.
MM
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä JYK-hankelaajuuden VE2:n mukaisesti
2. että hankesuunnittelu voidaan aloittaa VE2 mukaisesti
3. valtuuttaa Mestaritoiminta Oy:n valmistelemaan ja päättämään kaupungin
lukuun suunnitteluvaihetta koskevat hankinnat sekä allekirjoittamaan ja
valvomaan asiaa koskevat sopimukset kaupungin puolesta.
4. Kyrölän liikuntahallikysymys tuodaan päätöksentekoon erikseen.
Käsittely
Vt palvelualuejohtajat Mikko Mäkelä ja Jari Lausvaara, projektipäällikkö Teemu
Jaakkola, opetusjohtaja Arja Korhonen ja talousjohtaja Kirsi Rinne selostivat hanketta.
Kokoustauko 18.59 - 19.10.
Puheenjohtaja Helinä Perttu ehdotti Tomi Passin ja Ulla-Mari Karhun kannattamana
pykälän lähettämistä uudelleen valmisteluun siltä osin, että JYKin liikuntasalien
tilamitoitus- ja laatutasovaatimukset tarkennetaan suhteessa euromääriin.
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Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen kaupunginhallituksen
yksimieliseksi päätökseksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun siltä
osin, että JYK:n liikuntasalien liikuntasalien tilamitoitus- ja laatutasovaatimukset
tarkennetaan suhteessa euromääriin.

Kaupunginhallitus, 07.09.2020, § 302
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Mäkelä
mikko.makela@jarvenpaa.fi
vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja
Liitteet

1 KH 7.9.2020 JYK hankemuutos - liikuntatilat
2 KH 31.8.2020 JYK hankemuutos - Kyrölän koulu liikuntatilat
3 KH 31.8.2020 JYK hankemuutos - Kyrölän koulu tilatehokkuus
4 KH 31.8.2020 JYK hankemuutos - Kyrölän koulu palveluverkko
5 KH 31.8.2020 JYK hankemuutos - Kyrölän koulu budjetti, päätöksenteko ja aikataulu,
päivitetty
Valmistelijat: Jari Lausvaara, Mikko Mäkelä
Kaupunginhallitus 31.8.2020 § 298 päätti palauttaa asian valmisteluun siltä osin, että
JYKin liikuntasalien tilamitoitus- ja laatutasovaatimukset tarkennetaan suhteessa
euromääriin.
Kaupunginhallitukselle esitetään hankkeen toteuttamista VE2 mukaisesti, jolloin
Kyrölän kouluun jää alkuopetus ja muutoin yksikkö muutetaan
varhaiskasvatusyksiköksi, mikä mahdollistaa lähivuosina perusparannusta vaativasta
Kyrölän päiväkodista luopumisen. JYKin valmistumisen jälkeen Kyrölän koulun
vuosiluokat 3-5 siirtyvät JYKiin. Ratkaisu on voimassa olevan
palveluverkkosuunnitelman (KV 10.12.2018 § 103) mukainen.
JYKin yhteyteen rakennettavan liikuntasalin laajuudeksi esitetään 1000 m2 laajuutta
laatutason 3a mukaisesti. Esitetty vaihtoehto on liikunta- ja urheiluseurojen tarpeiden
kannalta perusteltu ja se mahdollistaa useimpien palloilulajien harrastamisen. Lisäksi
laatutasoon kuuluvat pukuhuonetilat ja katsomo mahdollistavat pienimuotoisten
turnausten ja ottelutapahtumien järjestämisen. Myös koulun käytön kannalta esitetty
salilaajuus ja laatutaso ovat riittävät, mikäli Kansakoulunkadun rakennuksen sali on
myös käytössä. Muut toteuttamisvaihtoehdot ja vertailu vaihtoehtojen välillä on
esitetty liitteessä.
Esitetyn vaihtoehdon investointikustannukset ovat euroa 7 320 000 euroa ja
käyttökustannukset 387 000 euroa vuodessa.

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
01.10.2020

5/2020

46 (62)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kyrölän liikuntahalliin varatut määrärahat on tarkoituksenmukaista käyttää JYKin
liikuntasalin toteuttamiseksi aiemmin suunniteltua laajempana edellä kuvatun
vaihtoehdon mukaisesti.
MM
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä JYK-hankelaajuuden siten, että Kyrölän vuosiluokkien 3 - 5 oppilaille
varataan tilat JYKistä (VE2)
2. JYKin liikuntasali toteutetaan 1000 neliömetrin suuruisena laatutasolla 3a
3. että hankesuunnittelu voidaan aloittaa kohdissa 1 - 2 todetulla hankelaajuudella
4. valtuuttaa Mestaritoiminta Oy:n valmistelemaan ja päättämään kaupungin
lukuun suunnitteluvaihetta koskevat hankinnat sekä allekirjoittamaan ja
valvomaan asiaa koskevat sopimukset kaupungin puolesta.
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kyrölän liikuntasali
poistetaan investointiohjelmasta.

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. Päätös
kuuluu seuraavasti:
Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä JYK-hankelaajuuden siten, että Kyrölän vuosiluokkien 3 - 5 oppilaille
varataan tilat JYKistä (VE2)
2. JYKin liikuntasali toteutetaan 1000 neliömetrin suuruisena laatutasolla 3a
3. että hankesuunnittelu voidaan aloittaa kohdissa 1 - 2 todetulla hankelaajuudella
4. valtuuttaa Mestaritoiminta Oy:n valmistelemaan ja päättämään kaupungin
lukuun suunnitteluvaihetta koskevat hankinnat sekä allekirjoittamaan ja
valvomaan asiaa koskevat sopimukset kaupungin puolesta
5. Jyk-pykälästä irrotetaan Kyrölän liikuntahallikysymys omaksi pykäläksi, jonka
hallitus lähettää valtuustoon saakka.

Hyvinvointilautakunta, 01.10.2020, § 34
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Lausvaara
jari.lausvaara@jarvenpaa.fi
vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja
Liitteet

1 JYK Hankesuunnitelma 22.9.2020 ja liitteet 1-3,5_Hyvo 1.10.2020
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Oheismateriaali
1 Oheismateriaali_JYK HYVO hankesuunnitelmaesittely 1.10.2020
Valmistelijat: Teemu Jaakkola (Mestaritoiminta) ja Jari Lausvaara
JYK -hankkeen muuttunut laajuus, vaiheistettu aikataulu sekä alustava budjetti on
hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksissa 17.6.2020 sekä 7.9.2020.
Hyvinvointilautakunta on antanut lausunnon hankkeen vaikutuksista 19.8.2020 §
20. Kaupunginhallitus on päättänyt 7.9.2020 hyväksyä JYK- hankelaajuuden siten, että
Kyrölän vuosiluokkien 3 - 5 oppilaille varataan tilat JYKistä (VE2) ja JYKin liikuntasali
toteutetaan 1000 neliömetrin suuruisena laatutasolla 3a. Samassa yhteydessä KH
päätti, että hankesuunnittelu voidaan aloittaa.
Hankesuunnitelman käsittely tapahtuu vaiheittain siten, että tavoiteaikataulun
mukaan kaupunginhallitus käsittelee ja päättää hankesuunnitelman hyväksynnästä
19.10.2020. Tätä ennen lautakunnilta pyydetään hankesuunnitelmasta lausunto
palvelualueen tehtävän ja toimivallan puitteissa. Hankesuunnitelman tarkoituksena on
kuvata hankkeen yleispiirteet, tarve ja tavoitteet, kustannukset sekä menettely.
Nyt käsittelyssä oleva hankesuunnitelma keskittyy koko hankkeen esittelyyn ja
hankkeen vaiheen I yksityiskohtaiseen kuvaukseen. Vaiheen II osalta laaditaan
erillinen hankesuunnitelma, joka hyväksytään erikseen.
Hyvinvointilautakunnan tehtävän kannalta relevantit näkökulmat
hankesuunnitelmaan ovat
liikuntatilojen laajuus, lajiolosuhteet ja laatutaso
tilojen ilta- ja viikonloppu käyttö vapaan sivistyksen, taiteen perusopetuksen ja
seurojen toiminnassa, sekä
hankkeen ja Keskustan liikuntapuiston (Keskuskentän) yhteensovittaminen
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä osaltaan hankesuunnitelman I vaiheen.
Kokouskäsittely
Projektipäällikkö Teemu Jaakkola Mestaritoiminta Oy:stä selosti hankesuunnitelmaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Mestaritoiminta
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Kaupunginhallitus, § 92,08.04.2019
Hyvinvointilautakunta, § 35, 01.10.2020
§ 35
Valtuustoaloite / Järvenpään Opiston päiväopetuksen jatkaminen sekä pysyvien ja
laadukkaiden toimintatilojen osoittaminen Järvenpään Opistolle
JARDno-2019-1105
Kaupunginhallitus, 08.04.2019, § 92
Valmistelijat / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Aiempi käsittely Kaupunginvaltuusto 25.3.2019 § 20
Valtuustoaloite Järvenpään Opiston päiväopetuksen jatkamisesta sekä pysyvien
ja laadukkaiden toimintatilojen osoittaminen Järvenpään Opistolle
Koulujen sisäilmaongelmat ovat vaatineet merkittäviä uudistuksia Järvenpään
kouluverkkoon ja uusia terveitä tiloja on jouduttu osoittamaan nopealla aikataululla
koululaisille ja koulun henkilöstölle. Koulujen sisäilmaongelmat ovat vaikuttaneet
merkittävästi myös Järvenpään Opiston toimintaan. Sisäilmaongelmien takia
esimerkiksi ikääntyneiden käsityökerhon tulevaisuus ja terveiden tilojen löytäminen
on osoittautunut haasteelliseksi.
Järvenpään Opisto järjestää monelle ikääntyneelle tärkeätä päivätoimintaa, joka
edistää hyvinvointia, terveyttä ja ylläpitää sosiaalisia suhteita. Järvenpään Opiston
toiminta on parhaimmillaan ikääntyneiden voimavaralähtöisen elämän tukemista.
Monelle ikääntyneelle päivätoiminta on myös ainoa mahdollinen tai sopiva aika
harrastuksille, minkä takia päivätoiminnan jatkon turvaaminen on hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen näkökulmasta ehdottamaan tärkeätä.
Koulujen sisäilmaongelmien takia sopivaa paikkaa päivätoiminnalle on kuitenkin ollut
hankala löytää. Lisäksi Järvenpään Opiston päivätoimintaa on haastava kehittää, sillä
toimintaa ei pystytä kehittämään pitkäjänteisesti pysyvän paikan puuttuessa. Yhdeksi
vaihtoehdoksi on ajoittain nostettu Taidetaloa tai -tilaa, joka keräisi yhteen kulttuurin
tekijät ja kokijat. Taidetalosta pitää osoittaa pysyvät ja laadukkaat tilat myös
Järvenpään Opistolle, jotta se pystyy jatkamaan ja kehittämään päivätoimintaansa.
Lyhyen aikajänteen tavoitteena pitää olla osoittaa päivätoiminnalle sopivat tilat
Järvenpäähän uusisita koulurakennuksista tai muista väliaikaistiloista, kunnes
pysyvämpi ratkaisu Järvenpään Opiston päivätoiminnalle löydetään.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Järvenpään kaupunki etsii kiireisesti
terveet ja sopivat tilat Järvenpään Opiston päivätoiminnalle sekä tekee pitkän aikavälin
suunnitelman Järvenpään Opiston pysyvistä tiloista, joka mahdollistaa pitkäjänteisen
toiminnan kehittämisen. Tilaratkaisuissa on huomioitava esimerkiksi
erityisvaatimukset käsityötoiminnalle.
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Ehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen
valmisteltavaksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi ja päätti lähettää sen
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen hyvinvoinnin palvelualueelle
valmisteltavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta, 01.10.2020, § 35
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Hagelin
mika.hagelin@jarvenpaa.fi
Rehtori
Liitteet

1 Valtuustoaloite (sis. henkilötietoja, ei verkkoon)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali
1 Oheismateriaali/Valtuustoaloite (hekilötiedot poistettu)
Vastine valtuustoaloitteeseen Järvenpään Opiston päiväopetuksen jatkamisesta
sekä pysyvien ja laadukkaiden toimitilojen osoittamisesta Järvenpään Opistolle
Päiväopetus on kuulunut olennaisena osana Järvenpään Opiston toimintaan aina
Opiston perustamisesta lähtien. Päiväopetukseksi katsotaan arkisin klo 8-16 välillä
tapahtuva kurssitoiminta. Päiväopetuksen osallistujaryhmiä ovat ikääntyneiden lisäksi
mm. vuorotyöläiset, työttömät, lapsiperheet ja maahanmuuttajat. Yhteensä n. 1900
järvenpääläistä osallistuu Opiston päiväopetukseen viikoittain (tilastotieto syksyltä
2019). Päiväopetusta järjestetään Opiston kaikilla ainealueilla: taito- ja taideaineissa,
kielissä, musiikissa, liikunnassa, yhteiskunnallisissa aineissa sekä tietotekniikassa.
Järvenpään kouluverkon uudistusten vuoksi Järvenpään Opiston päiväopetustilat ovat
vaihtuneet useaan otteeseen. Opiston hallinto sekä kieli- ja teoriaopetus toimivat
pitkään Mannilantie 4:ssä, 1980-luvulta aina lukuvuoteen 2014-2015 asti. Käsityön ja
kuvataiteen päiväopetustilat sijaitsivat tuona aikana Järvenpää-talolla. Mannilantie 4:n
ja Järvenpää-talon tilojen poistuessa Opiston käytöstä, käsityön päiväopetus siirtyi
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yhden lukuvuoden ajaksi väliaikaisiin tiloihin Myllytielle. Opiston hallinto sekä kieli- ja
teoria-aineiden ja kuvataiteen päiväopetus puolestaan siirtyivät nykyisiin tiloihinsa
Kansakoulunkatu 1:een. Käsityönopetus siirtyi Kansakoulunkatu 1:n D-siipeen vuonna
2015. Sisäilmaongelmien vuoksi käsityöluokka siirrettiin Kansakoulunkatu 1:n D-
siivestä A-siipeen kesällä 2019. Kansakoulunkatu 1:n kiinteistön peruskorjauksen ja
uuden JYK:n rakentamisen myötä nykyiset päiväopetustilat poistuvat Opiston käytöstä
todennäköisesti lukuvuoden 2021-2022 lopussa.
Järvenpään Opisto on tarjonnut myös kudonnan opetusta ja ohjausta vuodesta 2015
lähtien osana kädentaitojen ainekokonaisuutta. Järvenpään Opiston kudontatila
sijaitsee nykyisellään Kansakoulunkatu 1:n kellarissa. Kudonta muodostaa osan
käsityön taiteen perusopetuksesta, mikä on kirjattu taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen turvaamiseksi
kudonnalle täytyisi löytää korvaava tila lukuvuoden 2022-23 alusta Kansakoulunkatu 1:
n peruskorjauksen alettua.
Opiston saaman asiakaspalautteen mukaan lukuisat tilamuutokset ovat aiheuttaneet
tyytymättömyyttä asiakaskunnassa. Osa asiakkaista on jättäytynyt pois kursseilta
opetustilan siirtyessä uuteen paikkaan. Päiväopetuksen osallistujat liikkuvat laajalti
julkisilla kulkuvälineillä tai kävellen/pyöräillen, joten kurssipaikan helppo
saavutettavuus on tärkeää. Negatiivista asiakaspalautetta on saatu myös opetustilojen
esteellisyydestä. Esimerkiksi Kansakoulunkatu 1:n kiinteistö, jossa iso osa nykyisestä
päiväopetuksesta järjestetään, on esteellinen. Pyörätuolin tai rollaattorin kanssa
tiloissa itsenäisesti liikkuminen ei onnistu.
Tilojen vaihtuvuus asettaa haasteita myös Opiston toiminnan pitkäjänteiselle
kehittämiselle. Erityisesti laajat kokonaisuudet kuten taiteen perusopetus, jonka
suorittaminen kokonaisuudessaan vie n. 4-8 vuotta, edellyttävät pitkän aikavälin
suunnitelmia ja kehittämistä.
Opiston toiminnan edellytyksiä ovat mm. keskeinen sijainti, terve sisäilma ja
esteettömyys. Opiston opetus- ja kehittämistyölle optimaalinen ratkaisu olisi yksi,
yhtenäinen Opiston tila, joka pitää sisällään sekä hallinnon että päiväopetuksen tilat.
Tämä tarkoittaa käytännössä toimistotiloja kahdeksalle päätoimiselle työntekijälle
sekä kahta teorialuokkaa, yhtä kuvataideluokkaa, yhtä käsityöluokkaa ja
kudontatilaa sekä yhtä hyvinvointiliikuntatilaa. Tilat voivat olla esimerkiksi
perusopetuksen kanssa jaettuja yhteiskäyttötiloja, kunhan niissä on huomioitu
Opiston erityistarpeet: päiväopetuksen aikataulut, aikuisopiskelijoille soveltuvat
kalusteet, tilat laitteille ja materiaaleille sekä riittävät säilytystilat. Nämä tarpeet on
huomioitava jo rakennusvaihetta edeltävässä suunnitteluvaiheessa, mikäli kyse on
uudisrakennuksista.
Valtuustoaloitteen lyhyen aikavälin tavoitteeseen on vastattu: Opistolla on tällä
hetkellä terveelliset ja käyttötarkoitukseen soveltuva tilat ainakin lukuvuoden 2021-22
loppuun. Pitkän aikavälin ratkaisun tulee sisältyä Hyvinvoinnin palvelualueen
palveluverkkosuunnitelmaan, joka tuodaan päätöksentekoon keväällä 2021.
Ehdotus
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Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää:
1. antaa edellä olevan selvityksen valtuustoaloitteeseen Järvenpään Opiston
päiväopetuksen jatkamisesta sekä pysyvien ja laadukkaiden toimintatilojen
osoittamisesta Järvenpään Opistolle.
2. todeta aloitteen osaltaan loppuun käsitellyksi.
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle aloitteen ja sen
johdosta suoritetut toimenpiteet vuosittain esitettävässä luettelossa.
Kokouskäsittely
Anne Kujasalo ilmoitti, ettei hän teknisen ongelman vuoksi voi jatkaa kokouksessa.
Tiedusteltaessa hänen varajäsenensä Laura Virkkunen ilmoitti esteestä osallistua
kokoukseen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Asianosaiset
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Hyvinvointilautakunta, § 22,19.08.2020
Hyvinvointilautakunta, § 36, 01.10.2020
§ 36
Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmien toteumat ajalla 1.1.-31.8.2020
JARDno-2020-1884
Hyvinvointilautakunta, 19.08.2020, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Käyttösuunnitelmienseuranta 1-2020 HYVO
Käyttösuunnitelmien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle
kaupunginvaltuustolle laadittavan Johdon raportin raportointiaikojen mukaisesti
kolmannesvuosittain. Covid-19 -viruksen vuoksi käyttösuunnitelmien ensimmäinen
raportti käsitellään vasta elokuun kokouksessa.
Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 30.4.2020 on esitetty liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden
käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. –
30.4.2020.
Käsittely
Käsiteltiin asia § 21 käsittelyn jälkeen.
Vt. palvelualuejohtaja Jari Lausvaara, talouspäällikkö Topi Luostarinen, hyte-johtaja
Kirsi-Marja Karjalainen ja kulttuurijohtaja Sami Ylisaari esittelivät asiaa.
Helinä Perttui palasi kokoukseen klo 20.02.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 01.10.2020, § 36
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Valmistelija / lisätiedot:
Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 KS-seuranta 2-2020 HYVO
Käyttösuunnitelmien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle
kaupunginvaltuustolle laadittavan Johdon raportin raportointiaikojen mukaisesti
kolmannesvuosittain.
Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 31.8.2020 on esitetty liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden
käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. –
31.8.2020.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hyvo talouspäällikkö, avainalueet
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§ 37
Hyvinvoinnin palvelualueen johdon raportti 2020
JARDno-2020-1883
Valmistelija / lisätiedot:
Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 JoRa 2-2020 HYVLA 1.10.2020.pdf
2 Riskikartoitus seuranta 2-2020 HYVO
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 11.11.2019 §
81. Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle kolmannesvuosittain, minkä lisäksi
taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle.
Johdon raportissa raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1. - 31.8.2020 sekä annetaan
tilinpäätösennuste. Konsernipalvelut ja palvelualueet raportoivat talousarvion
toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta. Tilinpäätösennuste tehdään FPM-
järjestelmään talouspäälliköille annetun ohjeen mukaisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi palvelualueen Johdon raportin 2 ajalta
1.1. - 31.8.2020.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hyvo/asiakkuusjohtaja, talouspäällikkö
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§ 38
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023
JARDno-2020-2175
Valmistelija / lisätiedot:
Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Talousarvioesitys 2021-2023 HYVLA 1.10.2020
2 Riskikartoitus_2021 HYVO
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
Valmistelijat
Topi Luostarinen ja Jari Lausvaara

Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos 2021 - 2023 sisältää kuntalain 110 §:ssä
talousarvion vuodelle 2021 sekä talousohjelmavuosille 2022 - 2023.
Talousohjelmassa on tarkoitus antaa lautakunnille kolmelle vuodelle kehys.
Keskeisimpänä osana kehyksessä on se periaate, että ylitykset täytyy kattaa
seuraavina vuosina ja vastaavasti budjetin alitukset saa käyttää tulevina vuosina.
Menettelyn tarkoituksena on kannustaa taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan
lyhytnäköisten säästötoimien sijaan.
Talouskehyksen yhteydessä hyväksytään toiminnalliset tavoitteet vuosille 2021 - 2023.
Tavoitteiden tulee tukea strategiakartan päämääriä ja parantaa niihin liittyvillä
avainmittareilla mitattavia asioita.
Hyvinvoinnin palvelualueen Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ja ehdotus vuosille
2021 - 2023 on rakennettu niin että pohjaksi on otettu vuoden 2020 talousarvion
luvut, joita on muutettu tiedossa olevilla tuleville vuosille kohdistuvilla muutostekijöillä
sekä sopeuttamistoimenpiteillä.
Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ehdotus vuosille 2021 - 2023 on
kaupunginhallituksen antaman alustavan kehyksen mukainen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan
1. liitteenä olevan esityksen palvelualuettaan koskevaan osioon
talousohjelmaluonnoksesta 2021 - 2023.
2. liitteenä olevan riskienhallintatoimenpiteiden tarkistuksen ja täydennyksen.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
KH, talouspalvelut,
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§ 39
Tietoturvapoikkeama / HYVO lautakunta
JARDno-2020-2225
Valmistelija / lisätiedot:
Toni Pallaspuro
toni.pallaspuro@jarvenpaa.fi
tietohallintojohtaja
Valmistelijat Toni Pallaspuro, Iiris Laukkanen ja Jari Lausvaara
Hyvinvointilautakunta on järjestänyt toimielimen kokouksia epidemiatilanteen vuoksi
etäyhteydellä. Kevään ja kesän aikana annettiin tietohallinnon tuella sähköiseen
kokoustamiseen tietoturvaohjeistuksia ja kehotettiin suorittamaan kaupungin
tietoturva- ja tietosuojakoulutukset, jotka on kohdistettu erityisesti
luottamushenkilöiden tehtävään. Koulutukset sisältävät asiaa myös luottamuselinten
luottamuksellisten kokousten järjestämisestä perustuen julkisuuslakiin, hallintolakiin
ja kuntalakiin. Elokuussa hallitus hyväksyi tietoturvallisuussitoumuksen sisällön, joka
luottamushenkilöiden tulisi hyväksyä sähköisesti.
Etäkokouksiin liittyvässä ohjeistuksessa on kiinnitetty huomiota erityisesti siihen, että
luottamuksellisissa toimielinkokouksissa ei tule olla paikalla samassa tilassa sivullisia,
kuten perheenjäseniä, jotka voivat kuulla käytävän keskustelun sisältöä. Usein
lautakunnissa asiat ovat salassa pidettäviä tai ainakin luottamuksellisia, ennen kuin
niistä tulee julkisia.
Hyvinvointilautakunnassa on 19.8.2020 tapahtunut tietoturvapoikkeama, joka
annettiin käsiteltäväksi kaupungin prosessin mukaisesti. Asia on käsitelty
hallintojohtajan, palvelualuejohtajan, tietohallintojohtajan ja tietosuojavastaavan
toimesta. Asiassa on kuultu toimielinten jäseniä ja asiaan liittyvää sivullista henkilöä.
Toimielinten jäsenten tiedoksiannon mukaan yhdellä paikalla olleista henkilöistä oli
ollut puhelu auki sivullisen kanssa kokouksessa käytyjen keskustelujen aikana ja tämä
aiheutti epäluottamusta muissa jäsenissä. Teams-kokouksessa näkyvä aukioleva
puhelin on myös kuvattu ja kuvassa näkyy aukioleva puhelu. Tilanteen sisällöstä ja
tapahtumista on eriäviä näkemyksiä asianosaisten kesken.
Kyseessä on tietoturvapoikkeama, jonka tahallisuutta ei voida osoittaa Järvenpään
kaupungin toimesta. Tapauksen pohjalta, luottamushenkilöiden huolellisuuteen ja
tietoturvaosaamiseen on kuitenkin syytä kiinnittää jatkossa erityistä huomiota. Tilanne
on tietosuojavastaavan tarkastelun perusteella aiheuttanut jäsenissä aiheellista
epäluottamusta tietoturvaan/tietosuojaan. Mahdollinen henkilötietojen
tietoturvaloukkaus käsitellään erikseen asianosaisten kanssa.
Järvenpään kaupunki katsoo, että asia käsitellään po. lautakunnassa tietoturvallisten
kokousten mahdollistamiseksi ja sovitaan selvät pelisäännöt vastaavissa tilanteissa
toimimiseksi. Mikäli sähköisissä kokouksissa havaitaan, että läsnä on sivullinen
henkilö, kokous tulee keskeyttää, kunnes on varmistettu, että ulkopuolinen ei voi
kuulla kokouksen sisältöä. Lisäksi Tietohallinto muistuttaa, että luottamuksellisten
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kokousten ohjeisiin liittyy, että tilaisuuksia ei saa tallentaa eikä niistä jakaa asioita kuin
sovitun käytännön mukaisesti. Tallentamiseksi katsotaan valokuvaaminen sekä videon
ja äänen tallentaminen. Tällä tavoin suojellaan sekä kaupungin tietoja että
rekisteröityjen (luottamushenkilöt) ja mahdollisten sivullisten yksityisyyttä.
Tämän asian käsittelyn yhteydessä selvisi myös, että luottamushenkilöt eivät ole
suorittaneet tietoturva- ja tietosuojakoulutuksia tai allekirjoittaneet
tietoturvallisuussitoumusta. Poikkeaman käsittelyn hetkellä koulutuksia on suorittanut
vain 4 henkilöä. Tietohallinto muistuttaa tietoturvallisuussitoumuksen ja koulutusten
tärkeydestä ja kehottaa kaikkia luottamushenkilöitä hoitamaan nämä kuntoon ensi
tilassa.
Kuntalain 101 § 3 momentin mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset
ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai
asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi. Tämän asian käsittelyn
yhteydessä käy ilmi luottamuksellisen kokouksen kulkua, minkä vuoksi tämä asia on
käsiteltävä ei-julkisena.
Asian käsittelyn yhteydessä voidaan joutua käsittelemään paitsi kokousosallistujien
myös kokoukseen osallistumattoman sivullisen henkilön tietoja siten, että henkilöitä ei
voida asian luonteen vuoksi luotettavasti anonymisoida, vaikka henkilötietojen
käsittely rajattaisiin tietosuoja-asetuksen mukaisesti vain välttämättömään.
Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa
suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen
tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Asiaa ei myöskään yksityisyydensuojan
vuoksi voida siten käsitellä julkisena.
Asian käsittelyjärjestyksestä on konsultoitu tietosuojavastaavaa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta toteaa, että
1. lautakunnan kokouksessa 19.8.2020 on toimittu vastoin annettuja ohjeita ja on
tapahtunut tietoturvapoikkeama, jonka tietohallinto on käsitellyt.
2. tietosuojavastaava käsittelee mahdollisen henkilötietojen tietoturvaloukkauksen
erikseen.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Satu Haaparanta teki Lassi Markkasen kannattamana seuraavan
muutosehdotuksen:
Lautakunta päättää
1. käsitellä asian julkisena
2. antaa asianosaiselle kirjallisen huomautuksen tapahtuneen
tietoturvapoikkeaman johdosta.
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Keskustelun kuluessa Satu Haaparanta muutti muutosehdotustaan Lassi Markkasen
kannattamana kuulumaan seuraavasti:
"Asia käsitellään julkisena. Muilta osin pohjaehdotusta ei muuteta."
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota
täydennetään nimenhuutoäänestyksellä.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen Satu Haaparannan muutosehdotuksen
tulleen kokouksen päätökseksi äänin 4 JAA ääntä, 6 EI ääntä ja 1 TYHJÄ.
Äänestykset
JAA: Esittelijän pohjaehdotus EI: Haaparannan muutosehdotus
Jaa
Peter Osipow
Marko Koskela
Tanja Vauhkonen
Pia Valonen
Ei
Lassi Markkanen
Satu Haaparanta
Ville Mustonen
Pepe Makkonen
Pasi Koskinen
Sanna-Maria Riikonen
Tyhjä
Ossi Vähäsarja
Päätös
Hyvinvointilautakunta toteaa, että
1. lautakunnan kokouksessa 19.8.2020 on toimittu vastoin annettuja ohjeita ja on
tapahtunut tietoturvapoikkeama, jonka tietohallinto on käsitellyt.
2. tietosuojavastaava käsittelee mahdollisen henkilötietojen tietoturvaloukkauksen
erikseen.
3. asia käsitellään julkisena.
Puheenjohtaja ja esittelijä ilmoittivat päätöksestä eriävän mielipiteen.
Tiedoksi
Asianosaiset
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Muutoksenhakukielto
§32, §33, §35, §37, §38, §39
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
§34, §36
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu 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.
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- 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.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään
kaupungin kirjaamosta.

