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Saapuvilla olleet jäsenet
Helinä Perttu, puheenjohtaja
Ulla-Mari Karhu, 2. varapuheenjohtaja, saapui 16:14
Hanna Graeffe
Jarno Hautamäki
Katja Repo, saapui 16:04
Mikko Taavitsainen
Mikko Vesterinen
Pekka Heikkilä
Willem van Schevikhoven
Minna-Maria Solanterä
Riikka Reina (varajäsen Passi)
Muut saapuvilla olleet
Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, sihteeri
Eemeli Peltonen, valtuuston puheenjohtaja
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, esittelijä
Henry Berg, Valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Tiia Lintula, Valtuuston 2. varapuheenjohtaja, saapui 16:19
Toni Pallaspuro, tietohallintojohtaja, § 36, saapui 16:06, poistui 16:23
Kirsi Rinne, talousjohtaja, § 35 - 38, saapui 16:06, poistui 20:28
Marju Taurula, palvelualuejohtaja, § 35, 37 - 38, saapui 16:52, poistui 20:28
Arja Korhonen, opetusjohtaja, § 35, 37 - 38, saapui 16:52, poistui 20:24
Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, § 35, 37 - 38, saapui 16:55, poistui 20:24
Jan Mikkonen, tilasuunnittelun kehittämispäällikkö, § 35, 37 - 38, saapui 16:52, poistui
20:24
Pia Pohjanpalo, rehtori, § 37, saapui 18:24, poistui 19:43
Tarja Edry, rehtori, § 38, saapui 19:43, poistui 20:24
Kervinen Jani, rakennuttajapäällikkö, Mestaritoiminta Oy, § 35, § 37 - 38, saapui 16:53,
poistui 20:24
Jaakkola Teemu, projektipäällikkö, Mestaritoiminta Oy, § 37 - 38, saapui 18:24, poistui
20:24
Talasma Tuomas, Boost Brothers Oy, § 37 - 38, saapui 18:24, poistui 20:24
Renell Eero, arkkitehti, Arkkitehdit von Boehm - Renell Oy, § 37, saapui 18:25, poistui
19:43
Erikkilä Veli, arkkitehti, Innovarch Oy, § 38, saapui 20:22, poistui 20:24
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§ 33
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 3.3.2019 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely
Asiat käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: § 33, 36, 35, 37, 38, 37, 39-49, 34 ja 35.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 34
Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 käsiteltiin asiat § 1 - 11.
Pöytäkirja on nähtävillä 3.3.2020 alkaen Järvenpään kaupungin julkisessa
tietoverkossa.
Kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon
kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa
mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muutoin voivat johtaa valituksiin.
Käytännössä hallitus päättää asiasta valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessaan.
Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset ja valvonta kohdistuu
mahdollisiin menettelyvirheisiin, toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Sen
sijaan hallitus ei voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella, että se
on epätarkoituksenmukainen. Jos hallitus katsoo, että päätös on lainvastainen, sillä on
velvollisuus olla panematta päätöstä täytäntöön ja saatettava asia viipymättä
valtuuston käsiteltäväksi.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston 24.2.2020 pidetyssä kokouksessa
tehdyt päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna
päätökset täytäntöön niiden saatua lainvoiman.

Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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§ 35
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallitukselle tiedoksi
1. Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
2. Valtiokonttorin päätös 26.2.2020, VK/566/08.02.01/2019-13
3. Lausuntopyyntö / Lentoaseman ympäristöluvan muuttaminen, Vantaa. Kuulutus ja
hakemusa
siakirjat ovat sähköisesti osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu
4. Lausuntopyyntö / Järvenpään voimalaitoksen toiminnan muuttaminen ja
ympäristöluvan tarkistaminen sekä toiminnan aloittamislupa. Kuulutus ja
hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu
5. Kannanotto / Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston toimitilat Järvenpäässä
6. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän valtuuston kokous 12.3.2020. Esityslista
julkaistaan 6.3.2020 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sivuilla osoitteessa www.
keski-uudenmaansote.fi
7. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen esityslista 3.3.2020 on
julkaistu. http://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlhallitus
/Kokous_332020

Iltakouluasia
Uusien oppimisympäristöjen tilasuunnittelu / Marju Taurula, Arja Korhonen, Jan
Mikkonen ja Jani Kervinen sekä Mikko Mäkelä.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 36
ICT-laitteiden rahoitus- ja elinkaarenhallinta -palvelujen hankinta
JARDno-2020-450
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Laari
pentti.laari@jarvenpaa.fi
tietohallintopäällikkö
Hankinnan kohteena on ICT-laitteiden leasingrahoitus- ja elinkaarenhallintapalvelut.
Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut vuonna 2014 Rahoitusleasing-palvelut vuosille
2014-2016 sekä erikseen päätettävälle optiokaudelle 2017-2019, kilpailutuksen voitti
Kuntarahoitus Oyj. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.8.2019, § 210, päättänyt
jatkaa Kuntarahoituksen sopimusta siihen saakka kunnes uusi
leasingrahoituskilpailutus on tehty ja uusi sopimus on astunut voimaan.
Kuntarahoituksen kanssa on jatkettu sopimusta samoilla ehdoilla kuin
sopimuskaudella. ICT-laitteiden elinkaarenhallintapalvelua kaupungilla ei tällä hetkellä
ole käytössä.
Tietohallinto on selvittänyt ICT-laitteiden leasingvuokraukseen siirtymistä. KL-
Kuntahankinnat on kilpailuttanut ICT-laitteiden leasingrahoituksen ja
elinkaarenhallintapalvelut vuonna 2018. Järvenpään kaupunki on ilmaissut
kiinnostuksensa sopimusta kohtaan ennen KL-Kuntahankintojen suorittamaa
kilpailutusta, joten sopimukseen voidaan liittyä ilman omaa kilpailutusta.
Tietohallinto esittää, että Järvenpään kaupunki siirtyy laitteiden leasingvuokraukseen
liittymällä KL-Kuntahankintojen kilpailuttamaan sopimukseen ja
tekemällä puitesopimuksen 3 Step It Oy:n kanssa ICT-laitteiden leasingrahoitus- ja
elinkaarenhallintapalvelujen hankinnasta. Puitesopimuksen mukaiset kustannukset
ovat hieman edullisemmat kuin nykyisen Kuntarahoituksen sopimuksen kautta.
Puitesopimuksen kautta saadaan kaupungin käyttöön lisäksi laitteiden
elinkaarenhallintapalvelu, joka sisältää hankintaan, laitteiden käytönaikaiseen
hallintaan ja laitteen tietoturvalliseen poistoon liittyviä palveluita sekä keskitetyn
laiterekisterin. Lisäarvopalveluiden kautta voidaan parantaa ICT-hankintojen ja –
omaisuuden valvontaa, varmistaa laitteiden toimivuus ja käytön seuranta elinkaaren
aikana, kohdentaa kustannuksia paremmin, ennakoida laitevaihtojen tarvetta
ja poistaa laitteet tietoturvallisesti ja tehokkaasti. Hankinnan kokonaisarvo
sopimuskaudella 1.4.2020 - 31.12.2022 on 2.100.000€ (pitäen sisällään kaikki
kaupungin ICT-laitteistot, ml. oppilaskoneet.).

/TP
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää
1. että Järvenpään kaupunki liittyy KL-Kuntahankintojen vuonna 2018
kilpailuttamaan yhteishankintaan ”ICT-laitteiden leasingrahoitus ja
elinkaarenhallintapalvelut, KLKH 130”
2. että Järvenpään kaupunki tekee puitesopimuksen ICT-laitteiden leasingrahoitus
ja elinkaarenhallintapalveluista 3 Step It Oy:n kanssa
3. valtuuttaa tietohallintojohtajan allekirjoittamaan edellä mainitut sopimukset
Kokouskäsittely
Tämä asia käsiteltiin § 33 jälkeen.
Tietohallintojohtaja Toni Pallaspuro selosti ICT-laitteiden rahoitus- ja
elinkaarenhallinta -palvelujen hankintaa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Johtoryhmä, Kirjaamo, Talouspalvelut, Tietohallinto, 3 Step It Oy, Hansel/Kl-
Kuntahankinnat
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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
§ 37
Uusi Järvenpään Yhteiskoulu - hankkeen tilannekatsaus sekä valtuutuksen myöntäminen
Mestaritoiminnalle
JARDno-2019-3180
Kaupunkikehityslautakunta, 24.10.2019, § 69
Valmistelijat / lisätiedot:
Juhana Hiironen
juhana.hiironen@jarvenpaa.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 JYK vaihtoehdot
2 JYK tontinkäyttö kommentit MSJ SP
Tausta ja tarve
JYK Urheilukadun koulurakennus on elinkaarensa päässä. Rakennuksen
yhteiskäyttötiloille on Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (Terveysvalvonta) antanut
käyttöaikaa vuoden 2021 loppuun asti. JYK Urheilukadun pidemmällä aikavälillä
korvaava uusi rakennus on valmisteltu kaupungin palveluverkkosuunnitelmassa
linjattujen periaatteiden mukaisesti yhtenäiskouluksi. Yhtenäiskoulun koko on arvioitu
mm. oppilasmäärien ja tilatehokkuuden näkökulmista. Arvioinnin lopputuloksena on
päädytty siihen, että optimaalisin koulun koko on n. 4,5 sarjainen yhtenäiskoulu eli
koulussa tulisi olemaan noin 900-1000 oppilasta ja kolme esiopetusryhmää. Tämän
lisäksi Juholan koulun oppilaan siirtyvät uuteen koulurakennukseen.
JYK Urheilukadun välittömässä läheisyydessä sijaitsee Keskustan päiväkoti, joka on
saavuttamassa elinkaarensa pään. Hankevalmistelun aikana Keskustan päiväkotia on
tarkasteltu ja on käynyt ilmi, että sitä ei kannata peruskorjata, vaan korvaavat tilat
kannattaa toteuttaa uuden koulun yhteyteen kuudelle päiväkotiryhmälle.
Rakennettavasta koulusta halutaan tehdä mahdollisimman monikäyttöinen.
Tavoitteena on, että myös opistot toimisivat jatkossa uudessa JYK-koulukampuksessa.
Hankevalmistelun aikana on tunnistettu tarve kaupunkitasolla erityisesti
liikuntapaikoille. Tästä syystä esitetään liikuntasalin toteuttamista hieman isompana
kuin yhtenäiskoulun vähimmäisvaatimukset asettavat ja esitetään salin toteutusta
kilpatasoisena.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen vuosien 2019-2023 talousarvioon
joulukuussa 2018 (§ 104 Järvenpään kaupungin talousarvio 2019).
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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.
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
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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
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
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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.

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
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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
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
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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 -
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.
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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.
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.
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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.
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
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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

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

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
02.03.2020

6/2020

20 (66)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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).
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
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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
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)
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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
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.
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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.
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
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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
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
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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.
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.
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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
todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kokouksessa
päivitetyn aikataulun mukaisesti

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää:
1.
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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
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.
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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.
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:
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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
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.
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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.
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:
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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.

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.
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Kaupunginhallitus, 02.03.2020, § 37
Valmistelija / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Liitteet

1 Ei_julkinen_JYK_KH_PJU-hankinta_200302
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
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
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää:
1. merkitä tiedoksi hankkeen valmistelutilanteen.
2. että Uusi JYK- kampuksen keittiö toteutetaan jakelukeittiönä.
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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.
Kokouskäsittely
Arkkitehti Eero Renell ja projektipäällikkö Teemu Jaakkola ja Tuomas Talasma
selostivat hanketta.
Asian käsittely keskeytettiin ja siirryttiin käsittelemään asiakohtaa § 38.
Kaupunginjohtaja poisti asian esittelystä.
Päätös
Asia poistettiin esittelystä.
Tiedoksi
Mestaritoiminta Oy
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Kaupunginhallitus, § 52,11.03.2019
Kaupunginhallitus, § 65,18.03.2019
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 30,07.05.2019
Kaupunginhallitus, § 135,27.05.2019
Kaupunginvaltuusto, § 44,10.06.2019
Kaupunginhallitus, § 269,28.10.2019
Kaupunginhallitus, § 279,01.11.2019
Kaupunginhallitus, § 38, 02.03.2020
§ 38
Harjulan uusi koulu ja päiväkoti, valtuutus Mestaritoiminta Oy:lle
JARDno-2019-777
Kaupunginhallitus, 11.03.2019, § 52
Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Liitteet

1 Harjulan uusi koulu ja pa#iva#koti KH 11.3.2019
Harjulan uusi koulu- ja päiväkotihanke
Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelman ja investointiohjelman mukaisesti
(KV 10.12.2018 § 103) kaupunki valmistelee Harjulan uuden koulun ja päiväkodin
rakentamista. Palveluverkkosuunnitelmassa esitetyn mukaisesti Harjulaan on
tarkoitus rakentaa 3-sarjainen alakoulu sekä Loutin 5-ryhmäisen päiväkodin korvaava
päiväkoti. Alakouluinvestoinnille on varattu 16 milj. euron määräraha. Päiväkodin
rakentamiselle ei ole osoitettu määrärahaa, koska historialliseen rakennukseen
tehtävän peruskorjauksen kustannuksista ei ollut tuolloin käytössä arviota.
Investointisumma on tarkoitus täsmentää investointipäätöksen yhteydessä. Päiväkoti
esitetään sijoitettavan Harjulan koulun vanhimpaan rakennukseen, joka saneerataan
ja suojellaan hankkeen yhteydessä asemakaavalla. Hankkeen aikana toteutetaan
kunnallistekniikan kunnossapidollinen tarkastelu ja tarvittavat korjaustoimenpiteet
ennen koulun käyttöönottoa vuonna 2021.
Hankkeen yhteydessä palveluverkkosuunnitelman mukaisesti linjataan myös
Vihtakadun yksikön toiminnan jatkosta. Investointihankkeessa esitetään Harjulaan
toteutettavan n. 3-sarjainen perusopetukselle ja esiopetukselle mitoitettu alakoulu,
jonka toteutuslaajuuteen vaikuttaa Vihtakadun koulun yksikön toiminnan jatkuminen.
Uuden koulun on tarkoitus korvata nykyinen 2-sarjaisen Harjulan alakoulun ja vastata
koko Harjulan koulun alueen väestökehitykseen. Esitys perustuu siihen, että Harjulan
koulun alueen lapset siirtyvät asteittain Harjulan uuteen kouluun.
Vihtakadun kiinteistössä opetus- ja varhaiskasvatuskäyttöä voidaan jatkaa lähivuosina
myöhemmin sovittavassa laajuudessa, kuitenkin siten, että kiinteistöön ei kohdisteta
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merkittäviä toiminnallisia investointeja. Myöhemmin, arviolta 20-luvun puolessa
välissä, arvioidaan Vihtakadun yksikön kiinteistön jatkokäytön mahdollisuuksia
kiinteistön kunnon ja alueen väestökehityksen mukaisesti. Kiinteistöllä ei tällä hetkellä
ole akuutteja sisäilmahaasteita, mutta se saavuttaa peruskorjausiän 20-luvun
loppupuolella.
Esitetyn Harjulan uuden koulun tilat (472 lasta) tulevat olemaan valmistumisesta
alkaen tehokkaassa käytössä siten, että perus- ja esiopetuksen lisäksi tiloja käyttää
varhaiskasvatus. Investointihankkeen mitoituksen lähtökohtana on se, että kohteen
koko kapasiteetti on täydessä käytössä koko elinkaaren aikana ja käyttäjäjakauma
reagoi dynaamisesti muuttuvan kysynnän mukaan.
Hankkeen valmisteluvaiheessa on tutkittu useita eri toteutusvaihtoehtoja, joista
laaditaan ennakkovaikutusten arviointi. Tausta-aineistossa on analysoitu eri
vaihtoehtoja kustannustason ja käyttötarkoituksen pohjalta.
Investointihanke perustuu Harjulan nykyisen koulun osalta siihen, että kiinteistö on
saavuttanut elinkaarensa pään, kohteessa on merkittäviä sisäilmaongelmia ja kaikissa
tilanteissa jouduttaisiin tekemään isoja investointeja. Kaupunki on arvioinut, että
turvallisempi ja riskittömämpi lopputulos saavutetaan, kun vanha koulu puretaan ja
rakennetaan uusi.
Vastaavasti Loutin päiväkodista on päätetty luopua sisäilmaongelmien takia
mahdollisimman nopealla aikataululla. Loutin päiväkodin tontin jalostamisesta syntyy
kaupungille arviolta 900 000 € tontinmyyntitulot, josta tulee vähentää jalostamisen
kustannukset.
Uusi koulu suunnitellaan pysyväksi ja on tarkoitus toteuttaa paikallaan rakentaen.
Kohteeseen toteutetaan uuden opetusohjelman mukaiset joustavat sekä muuttuvat
opimisympäristöt. Toiminnan lähtökohtana on tilojen monikäyttöisyys ja korkea
käyttöastetavoite. Koulu ja päiväkoti integroidaan saumattomasti yhteen.
Uudisrakennuksessa mm. hallinto, liikuntatilat ja ruokala on mitoitettu palvelemaan
molempia toimintoja. Koulun toteuttamiseksi on tutkittu myös moduulivaihtoehtoa,
jota ei kuitenkaan esitetä, koska kouluratkaisusta on tarkoitus tulla pysyvä ja aikataulu
mahdollistaa paikallaan rakentamisen. Hanke esitetään toteuttavaksi
yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.
Kustannusarvio
Koulun tämän hetken kustannusarvio on 16,5 milj. €. Koulun mitoitus on 4267 hum2.
Rakennuskustannus on 3864 €/hum2 ja tilatehokkuus 9,04 hum2/oppilaspaikka.
Päiväkodille jyvitettävä osuus kouluhankkeen kuluista on n. 900 000 € ja neliöistä n.
233 hum2. Jyvityksen jälkeen koulun laskennallinen tilatehokkuus on 8,5 hum2
/oppilaspaikka. Päiväkotihankkeen kustannusosuus osoitetaan kouluhankkeen
budjettiin, koska rakentaminen toteutetaan koulurakentamisen yhteydessä.
Kouluhankkeen kustannusarvio sisältää purkamisen kustannuksen 350 000 € ja
pihaurakan kustannuksen 350 000 €. Mikäli kohde halutaan toteuttaa erityisesti
painottaen kestävän kehityksen tavoitteita (matala hiilijälki, resurssitehokkuus),
tarvitaan hankkeen investointiin arviolta 10-15% lisämääräraha.
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Päiväkotihankkeen tämän hetken kustannusarvio on n. 5 milj. euroa, josta
korjausrakentamisen osuus on 3 milj. euroa ja muutostyön osuus 2 milj. euroa.

Päiväkodin mitoitus on 906 hum2. Rakennuskustannus on arviolta 5518 €/hum2 ja
tilatehokkuus 9,4 hum2/hoitopaikka. Päiväkodille jyvitettävien kouluhankkeen

neliöiden jälkeen tilatehokkuus on arviolta 11,9 hum2/hoitopaikka. Koska kyseessä on
suojeltavaan rakennukseen tehtävä perusparannushanke, ei Mestaritoiminta Oy voi
antaa tarkempaa kustannusarviota tässä vaiheessa. Hanke tullaan toteuttamaan
tiukan kustannusraamin sisällä ja tavoitteena on alittaa alustavat kustannusarviot.
Päiväkodin toteuttamista moduulirakenteisena on myös tutkittu. Tässä vaihtoehdossa
5 ryhmäisen päiväkodin investointikustannus olisi arviolta noin 4 milj. euroa.
Moduulirakennuksen elinkaarikustannus on kuitenkin korkeampi kuin paikallaan
rakennettaessa, eikä pysyvään käyttötarkoituksen kohteeseen ole järkevää toteuttaa
moduulirakentamista
Vanhan koulurakennuksen osalta on tutkittu myös mahdollisuutta muuttaa rakennus
asuntokäyttöön. Asuntokäyttöön muutettaessa kohteeseen saneerattavien asuntojen
hintataso tulisi Mestaritoiminnan arvion mukaan olemaan 9000 €/hum2 luokkaa. Tätä
hintatasoa ei voida pitää Järvenpäässä realistisena, eikä kohteen muuttaminen
asunnoiksi ole kaupallisesti mahdollista.
Aikataulu
Alkuperäisen aikataulun mukaan suunnittelijan ja urakoitsijan hankinta oli tarkoitus
käynnistää vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, jolloin kohteen käyttöönoton
tavoiteaikataulu oli elokuu 2021. Hankkeen valmistelun aikana kustannusarvio on
tarkentunut ja ylittää investointisuunnitelmaan sisältyvän 16 milj. euron tason.
Kustannusylitys selittyy päiväkodin kanssa yhteisesti toteutettavista tiloista osana
hanketta. Päiväkodista ole vielä tehty investointipäätöstä. Näistä syistä hankkeista
tullaan valmistelemaan tarkennetut investointipäätösesitykset kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Tämän hetkisen arvion mukaan tullaan
investointiohjelmaan tarvitsemaan Harjulan koulun uudisrakennuksen lisää 0,5 milj.
euroa eli yhteensä 16,5 milj. euroa ja Harjulan kivikoulun perusparannukseen ja
päiväkodiksi muuttamisen 5 milj. euroa.
Tämän hetken aikataulussa, mikäli hankinnan käynnistämiselle saadaan lupa
kaupunginhallitukselta, voidaan hankinta julkaista arviolta huhtikuun 2019 aikana.
Lopullinen investointiesitys on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn
huhtikuussa 2019 ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi keväällä. Tämä
mahdollistaisi suunnittelun käynnistämisen syksyllä 2019 ja kohteen käyttöönoton
vielä syyslukukauden 2021 aikana. Harjulan koulu toimii väistötiloissa 2019 syksystä
alkaen. Väistöjärjestelyissä koulun toimintaa voidaan jatkaa tavoiteaikataulusta
poiketen uuden koulun valmistumiseen asti.
MT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä edellä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut Harjulan uuden
koulun ja päiväkodin hankkeen tavoitteet, lähtökohdat ja hankkeen koon
lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle
2. valtuuttaa Mestaritoiminta jatkamaan hankkeen valmistelua ja käynnistämään
suunnittelijan ja urakoitsijan hankinnan. Lopullisen hankintapäätöksen
tekeminen ja hankintasopimuksen allekirjoitus ovat ehdollisia kunnes
hankkeella on lainvoimainen investointipäätös.
Käsittely
Ennen asian käsittelyä Tarja Edry poistui kokoustilasta esteellisenä (hallintolain 28.1 §
3 kohdan mukainen intressijäävi, ratkaisusta on odotettavissa hänelle tai hänen
läheiselleen erityistä hyötyä tai vahinkoa). Edryn sijaan paikalla oli Riikka Reina. Asiaa
olivat esittelemässä palvelualuejohtaja Marju Taurula ja Antti Nikkanen
Mestaritoiminnalta.
Käsittelyn aikana tuli ilmi Tuomas Raejärven intressijääviys ja hän poistui kokoustilasta
kesken asian käsittelyn klo 17:17.
Käsittelyn kuluessa esittelijä ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 18.03.2019, § 65
Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Liitteet

1 Harjulan uusi koulu ja pa#iva#koti KH 11.3.2019
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä edellä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut Harjulan uuden
koulun ja päiväkodin hankkeen tavoitteet, lähtökohdat ja hankkeen koon
lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle
2. valtuuttaa Mestaritoiminta jatkamaan hankkeen valmistelua ja käynnistämään
suunnittelijan ja urakoitsijan hankinnan. Lopullisen hankintapäätöksen
tekeminen ja hankintasopimuksen allekirjoitus ovat ehdollisia kunnes
hankkeella on lainvoimainen investointipäätös.
Käsittely
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Antti Nikkanen esitteli lisäselvityksiä. Käsittelyn kuluessa esittelijä päätti muuttaa
ehdotustaan. Muuttunut ehdotus kuuluu:
Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä edellä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut Harjulan uuden
koulun ja päiväkodin hankkeen tavoitteet, lähtökohdat ja hankkeen koon
lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle.
a) Hankkeen suunnittelun lähtökohdaksi otetaan tehokkaasti mitoitettu 3-
sarjainen alakoulu, johon voidaan joustavasti sijoittaa varhaiskasvatusta.
b) Valmistelua jatketaan siten, että kestävän kehityksen tavoitteiden kulut
hankkeessa tulevat näkyviin erillisenä investointipäätöksen pohjaksi.
2. valtuuttaa Mestaritoiminta jatkamaan hankkeen valmistelua ja käynnistämään
suunnittelijan ja urakoitsijan hankinnan. Lopullisen hankintapäätöksen
tekeminen ja hankintasopimuksen allekirjoitus ovat ehdollisia kunnes
hankkeella on lainvoimainen investointipäätös.
3. Vihtakadun rakennuksen käyttö ratkaistaan varsinaisen investointipäätöksen
yhteydessä huhti-toukokuussa.
Päätös
Hyväksyttin yksimielisesti esittelijän muutosehdotusten mukaisesti.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 07.05.2019, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Liitteet

1 Liite Harjula Kustannustasoselvitys 190417
2 Liite Harjulan Uuden koulun ja päiväkodin pedagoginen visio
3 Liite Harjulan uusi koulu ja pa#iva#koti_Esittely
4 Liite nollaE energiaoptimointiraportti Harjulan koulu 20 vuotta
Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelman ja investointiohjelman mukaisesti
(KV 10.12.2018 § 103) kaupunki valmistelee Harjulan uuden koulun ja päiväkodin
rakentamista. Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti Harjulaan on tarkoitus rakentaa
3-sarjainen alakoulu sekä sijoittaa koulun alueelle Loutin 5-ryhmäisen päiväkodin
korvaava päiväkoti. Kouluinvestoinnille on varattu kaupungin hyväksytyssä
investointiohjelmassa 16 milj. euron määräraha. Päiväkodin rakentamiselle ei ole
osoitettu määrärahaa, koska historialliseen rakennukseen tehtävän peruskorjauksen
kustannuksista ei ollut tuolloin käytössä arviota. Päiväkoti esitetään sijoitettavan
Harjulan koulun vanhimpaan rakennukseen, joka saneerataan ja suojellaan hankkeen
yhteydessä asemakaavalla. Hankkeen aikana toteutetaan kunnallistekniikan
kunnossapidollinen tarkastelu ja tarvittavat korjaustoimenpiteet ennen koulun
käyttöönottoa vuonna 2021.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
02.03.2020

6/2020

39 (66)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hankkeen yhteydessä palveluverkkosuunnitelman mukaisesti linjataan myös
Vihtakadun yksikön toiminnan jatkosta. Harjulan uuden koulun on tarkoitus korvata
nykyinen 2-sarjainen Harjulan alakoulu sekä Vihtakadun 1-sarjainen yksikkö ja vastata
koko Harjulan koulun alueen väestökehitykseen. Esitys perustuu siihen, että Harjulan
koulun alueen lapset siirtyvät asteittain Harjulan uuteen kouluun. Vihtakadun
kiinteistöön voi jäädä ns. pienten lasten koulu eli ko. alueen esi- ja alkuopetuksen (1.
-2.) luokat sekä varhaiskasvatuksen ryhmiä v.2025 saakka, kuitenkin siten, ettei
kiinteistöön kohdisteta merkittäviä toiminnallisia investointeja. Vihtakadun kiinteistön
jatkokäytön mahdollisuuksia arvioidaan 20-luvun puolessa välissä kiinteistön kunnon
ja alueen väestökehityksen mukaisesti.
Esitetyn Harjulan uuden koulun tilat (474 lasta) ovat valmistumisesta alkaen
tehokkaassa käytössä siten, että perus- ja esiopetuksen lisäksi tiloja käyttää
varhaiskasvatus. Investointihankkeen mitoituksen lähtökohtana on se, että kohteen
koko kapasiteetti on täydessä käytössä koko elinkaaren aikana ja käyttäjäryhmät
(perusopetus ja varhaiskasvatus) muuttuvat kysynnän mukaan. Koulun ja päiväkodin
toiminnasta on laadittu erillinen pedagoginen visio käyttäjien kanssa. Pedagoginen
visio toimii koko hankkeen toiminnallisena tavoitteena ja on keskeinen dokumentti
mm. hankinnoissa ja suunnittelun ohjauksessa. Hankkeen suunnittelu tehdään
käyttäjälähtöisesti painottaen erityisesti rakentajan, suunnittelijan, rakennuttajan ja
käyttäjän yhteistoimintaa. Pedagoginen visio on luonteeltaan kehittyvä ja päivittyvä
dokumentti, joka tarkentuu hankkeen suunnittelun edetessä. Pedagogista visiota on
esitelty liitemateriaalissa.
Hankkeen valmisteluvaiheessa on tutkittu useita eri toteutusvaihtoehtoja ja
osallistettu kevättalven aikana eri osapulia. Vaihtoehdoista on laadittu vaikutusten
ennakkoarviointi. Tausta-aineistossa on esitelty osallistamisen tuloksia sekä analysoitu
eri vaihtoehtoja kustannustason ja käyttötarkoituksen pohjalta.
Investointihanke perustuu Harjulan nykyisen koulun osalta siihen, että kiinteistö on
saavuttanut elinkaarensa pään, kohteessa on merkittäviä sisäilmaongelmia ja kaikissa
tilanteissa jouduttaisiin tekemään isoja investointeja. Kaupunki on arvioinut, että
turvallisempi ja riskittömämpi lopputulos saavutetaan, kun vanha koulu puretaan ja
rakennetaan uusi.
Myös Loutin päiväkodista on päätetty luopua sisäilmaongelmien takia
mahdollisimman nopealla aikataululla. Loutin päiväkodin tontin jalostamisesta syntyy
kaupungille arviolta 900 000 € tontinmyyntitulot, josta tulee vähentää jalostamisen
kustannukset. Vihtakadun yksikössä ei tällä hetkellä ole akuutteja sisäilmahaasteita,
mutta se saavuttaa peruskorjausiän 20-luvun loppupuolella.
Uusi koulu suunnitellaan pysyväksi ja on tarkoitus toteuttaa paikallaan rakentaen.
Kohteeseen toteutetaan uuden opetusohjelman mukaiset joustavat sekä muuttuvat
opimisympäristöt. Toiminnan lähtökohtana on tilojen monikäyttöisyys ja korkea
käyttöastetavoite. Koulu ja päiväkoti integroidaan saumattomasti yhteen.
Uudisrakennuksessa mm. hallinto, liikuntatilat ja ruokala on mitoitettu palvelemaan
molempia toimintoja. Koulun ja päiväkodin toteuttamiseksi on tutkittu myös
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moduulivaihtoehtoa, jota ei kuitenkaan esitetä, koska ratkaisusta on tarkoitus tulla
pysyvä ja aikataulu mahdollistaa paikallaan rakentamisen. Hanke esitetään
toteuttavaksi yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.

Kustannusarvio
Koko koulu- ja päiväkotihankkeen kustannusarvio on yhteensä 21,2 milj. euroa.
Koulun tämän hetken kustannusarvio on noin 16,5 milj. €. Koulun mitoitus on noin

4150-4270 hum2 ja tilatehokkuus noin 9,0 hum2/oppilaspaikka. Päiväkodille jyvitettävä
osuus kouluhankkeen kuluista on n. 900 000 €. Päiväkotihankkeen tämän hetken
kustannusarvio on n. 4,7 milj. euroa. Päiväkodin mitoitus on noin 900 hum2 ja

tilatehokkuus noin 9,4 hum2/hoitopaikka. Koska kyseessä on suojeltavaan
rakennukseen tehtävä perusparannushanke, on hankkeelle tavanomaista
rakennushanketta korkeampi riskivaraus. Hankkeen kokonaiskustannusarvio sisältää
vanhojen rakennusten purkamisen kustannuksen 350 000 € sekä pihaurakan ja
hulevesirakentamisen kustannuksen 400 000 €. Hankkeen tarkempi kustannuserittely
(salassa pidettävä, julkisuuslaki 6 luku 24 §) sekä arvio monitoimitalokohteiden
kustannuksista ovat liitteenä.
Kohteeseen on laadittu investointivaiheen energiaoptimointi ja elinkaarilaskenta
NollaE:n toimesta. Esitetyn investointibudjetin määrärahojen puitteissa
Mestaritoiminnan omalla konseptilla sekä soveltamalla innovatiivisia ratkaisuja
voidaan kohteen energiatehokkuus saada korkealle tasolle. Energiaoptimointi
toteutetaan hankkeessa kokonaisoptimoiden huomioiden rakennustekniset riskit sekä
kohteen turvallisuus ja terveellisyys. Rakennusmateriaalina on lähtökohtaisesti betoni.
Puurakentamisella voitaisiin kohteen hiilijälkeä pienentää vielä huomattavasti.
Energiaoptimointiselvitys on liitteenä.
Vanhan koulurakennuksen osalta on tutkittu myös mahdollisuutta muuttaa rakennus
asuntokäyttöön. Asuntokäyttöön muutettaessa kohteeseen saneerattavien asuntojen
hintataso tulisi Mestaritoiminnan arvion mukaan olemaan 7500-8000 €/hum2
luokkaa. Tätä hintatasoa ei voida pitää Järvenpäässä realistisena, eikä kohteen
muuttaminen asunnoiksi ole kaupallisesti mahdollista.

Aikataulu
Hankkeen hankintojen valmistelu on jo käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksen
mukaisesti (18.3.2019 § 65) Tämän hetken aikataulussa suunnittelijahankinta
julkaistaan huhti - toukokuun vaihteessa. Tämä mahdollistaisi suunnittelun
käynnistämisen syksyllä 2019 investointipäätöksen voimaantulon jälkeen ja kohteen
käyttöönoton vielä syyslukukauden 2021 aikana. Harjulan koulu toimii väistötiloissa
2019 syksystä alkaen. Väistöjärjestelyissä koulun toimintaa voidaan jatkaa
tavoiteaikataulusta poiketen uuden koulun valmistumiseen asti.
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Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää
merkitä Harjulan uuden koulun ja päiväkodin hankevalmistelun tilanteen tiedoksi
hyväksyä osaltaan edellä esitetyt sekä tausta- aineistossa tarkennetut hankkeen
tavoitteet, pedagogiset ydinajatukset ja hankkeen koon sekä kustannusarvion
lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle
esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää hyväksyä Harjulan uuden koulun
ja päiväkodin tarkennetun hankesuunnitelman ja sen 21,2 miljoona euron
kustannusarvion
esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää esittää kaupunginvaltuustolle
Harjulan koulun ja päiväkodin hankkeiden yhdistämistä investointiohjelmassa
sekä lisäämään määrärahavarausta 5,2 miljoonaa euroa siten, että hankkeen
kokonaisvaraus on 21,2 miljoonaa euroa. Määrärahasta esitettään
kohdistettavan 1,5 miljoonaa euroa vuodelle 2019 ja loput puoliksi vuosille 2020
- 2021.
päättää sijoittaa Harjulan koulun Vihtakadun yksikön opetustoiminnan uuteen
Harjulan kouluun sen valmistuttua asteittain siten, että Vihtakadun yksikköön
jää varhaiskasvatuksen lisäksi alueen esi- ja alkuopetusryhmät vuoteen 2025
saakka alueen oppilasmäärän toteutuvan kehityksen mukaisesti.

Päätös
Hyväksyttiin

Kaupunginhallitus, 27.05.2019, § 135
Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Liitteet

1 Liite Harjula Kustannustasoselvitys 190417
2 Liite Harjulan Uuden koulun ja päiväkodin pedagoginen visio
3 Liite Harjulan uusi koulu ja pa#iva#koti_Esittely
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4 Liite nollaE energiaoptimointiraportti Harjulan koulu 20 vuotta
5 Liite, Vuoden 2019 talousarvion muuttaminen, Harjulan koulu ja pk
Oheismateriaali
1 Erillinen materiaali_Harjulan koulu ja päiväkoti_Osallisuustilannekatsaus
2 Erillinen materiaali_Harjulan uusi koulu_vaikutusten ennakkoarviointi
Lautakunnan ehdotuksen edellyttämät muutokset vuoden 2019 talousarvioon on
esitetty liitteessä.

MT, KR
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. esittää kaupunginvaltuustolle Harjulan koulun ja päiväkodin hankkeiden
yhdistämistä investointiohjelmassa sekä lisäämään määrärahavarausta 5,2
miljoonaa euroa siten, että hankkeen kokonaisvaraus on 21,2 miljoonaa euroa.
Määrärahasta esitetään kohdistettavan 1,5 miljoonaa euroa vuodelle 2019 ja
loput puoliksi vuosille 2020 - 2021.
2. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2019 talousarvioon
liitteessä esitetyt muutokset.
3. vahvistaa opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksen sijoittaa Harjulan koulun
Vihtakadun yksikön opetustoiminnan uuteen Harjulan kouluun sen valmistuttua
asteittain siten, että Vihtakadun yksikköön jää varhaiskasvatuksen lisäksi alueen
esi- ja alkuopetusryhmät vuoteen 2025 saakka alueen oppilasmäärän toteutuvan
kehityksen mukaisesti. Päätös ohjaa jatkossa alueella tapahtuvaa maankäytön
kehittämistä ja pedagogisia ratkaisuja.
Käsittely
Ennen asian käsittelyä Tarja Edry poistui kokoustilasta esteellisenä (hallintolain 28.1 §
3 kohdan mukainen intressijäävi, ratkaisusta on odotettavissa hänelle tai hänen
läheiselleen erityistä hyötyä tai vahinkoa).
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 10.06.2019, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
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Liitteet

1 Liite Harjula Kustannustasoselvitys 190417
2 Liite Harjulan Uuden koulun ja päiväkodin pedagoginen visio
3 Liite Harjulan uusi koulu ja pa#iva#koti_Esittely
4 Liite nollaE energiaoptimointiraportti Harjulan koulu 20 vuotta
5 Liite, Vuoden 2019 talousarvion muuttaminen, Harjulan koulu ja pk

Oheismateriaali
1 Erillinen materiaali_Harjulan koulu ja päiväkoti_Osallisuustilannekatsaus
2 Erillinen materiaali_Harjulan uusi koulu_vaikutusten ennakkoarviointi
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginvaltuusto päättää
1. yhdistää Harjulan koulun ja päiväkodin hankkeet investointiohjelmassa sekä
lisätä määrärahavarausta 5,2 miljoonaa euroa siten, että hankkeen
kokonaisvaraus on 21,2 miljoonaa euroa. Määrärahasta kohdistetaan 1,5
miljoonaa euroa vuodelle 2019 ja loput puoliksi vuosille 2020 - 2021.
2. hyväksyä vuoden 2019 talousarvioon liitteessä esitetyt muutokset.

Käsittely:
Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana ei kokouksessa ollut
esteellisenä läsnä valtuutettu Tarja Edry (HL 28 § 1 kohta: Asianosaisjääviys).

Tarja Edryn tilalla asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana oli keskustan 4.
varavaltuutettu Ida- Cecilia Strandberg.

Päätös
Hyväksyttiin

Kaupunginhallitus, 28.10.2019, § 269
Valmistelijat / lisätiedot:
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Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Liitteet

1 KH 28.10. päivitetyt pohjaluonnokset
Perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 10.6.2019 myöntää määrärahat Harjulan uuden koulun ja
päiväkodin toteuttamiseksi. Kohteen suunnittelijat on valittu kesällä ja suunnittelu on
aloitettu syksyllä 2019. Pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Innovarch Oy. Hanke
etenee aikataulussa ja budjetissa.
Tekninen suunnittelu on aloitettu tontinkäyttösuunnittelun ja rakennuksen
massoittelun päivittämisellä. Tiiviissä yhteistyössä suunnittelijoiden, rakennuttajan ja
käyttäjien kanssa on jatkettu rakennuksen toiminnallisen ja pedagogisen vision
työstämistä. Suunnittelun lähtökohdaksi esitettyä tilaratkaisua, jossa päiväkoti on
sijoitettu suojeltavaan koulurakennukseen ja koulu uudisrakennukseen, on tarkasteltu
kriittisesti suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa, ehdotussuunnitteluvaiheessa.
Tilaratkaisua, jossa suojeltavaan vanhaan rakennukseen sijoitetaan koulun toimintoja
ja päiväkoti sijoitetaan uudisrakennukseen, on tutkittu vaihtoehtona alkuperäiselle
tilaratkaisulle.
Hankkeen projektiryhmä (johon kuuluu suunnittelija, rakennuttajan, käyttäjän ja
tilaajan edustus) on arvioinut eri tilaratkaisuja. Arviointi on tehty teknisten edellytysten
ja taloudellisten vaikutusten sekä pedagogisten ja toiminnallisten vaikutusten
perusteella. Vaihtoehtoinen tilaratkaisu, jossa suojeltavaan vanhaan rakennukseen
sijoitetaan koulun toimintoja, vaikuttaa arvioinnin perusteelta paremmalta suhteessa
alkuperäiseen tilaratkaisuun.
Tilaratkaisun hyötynä on mm:
Suojeltavaan rakennuksen teknisesti yksinkertaisemmat ratkaisut. Tällä on
vaikutusta rakennuskustannuksiin sekä elinkaarikestävyyteen.
Suojeltavaan rakennukseen voidaan keskittää taitoaineita, jolloin rakennus on
myös helpompi eriyttää mahdollisimman tehokkaasti ulosvuokrattavaksi ja
monikäytettäväksi tilaksi.
Päiväkodin sijoittaminen keskeisesti osaksi uudisrakennusta mahdollistaa
paremmin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen saumattoman integraation
sekä pedagogiikan huomioimisen tilojen suunnittelussa.
Lopullinen vertailu eri tilaratkaisujen välillä tehdään, kun ehdotussuunnitelmat ovat
valmiit ja tarvittavat kustannus- ja elinkaarilaskennat sekä toiminnalliset arviot on
tehty. Lopullisen päätöksen valittavasta tilaratkaisusta tekee projektin johtoryhmä,
johon kuuluu käyttäjän ja tilaajan edustajat. Johtoryhmään kuuluvat
palvelualuejohtaja Marju Taurula, perusopetusjohtaja Arja Korhonen sekä
varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä.
Esityksen liitteenä on Harjulan uuden koulun ja päiväkodin tilaohjelma.
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Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä selostusosassa esitetyn tiedoksi ja oikeuttaa
jatkamaan hankkeen valmistelua.
Päätös
Asian käsittely siirtyi jatkokokoukseen 1.11.2019.

Kaupunginhallitus, 01.11.2019, § 279
Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Liitteet

1 KH 28.10. päivitetyt pohjaluonnokset
Perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 10.6.2019 myöntää määrärahat Harjulan uuden koulun ja
päiväkodin toteuttamiseksi. Kohteen suunnittelijat on valittu kesällä ja suunnittelu on
aloitettu syksyllä 2019. Pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Innovarch Oy. Hanke
etenee aikataulussa ja budjetissa.
Tekninen suunnittelu on aloitettu tontinkäyttösuunnittelun ja rakennuksen
massoittelun päivittämisellä. Tiiviissä yhteistyössä suunnittelijoiden, rakennuttajan ja
käyttäjien kanssa on jatkettu rakennuksen toiminnallisen ja pedagogisen vision
työstämistä. Suunnittelun lähtökohdaksi esitettyä tilaratkaisua, jossa päiväkoti on
sijoitettu suojeltavaan koulurakennukseen ja koulu uudisrakennukseen, on tarkasteltu
kriittisesti suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa, ehdotussuunnitteluvaiheessa.
Tilaratkaisua, jossa suojeltavaan vanhaan rakennukseen sijoitetaan koulun toimintoja
ja päiväkoti sijoitetaan uudisrakennukseen, on tutkittu vaihtoehtona alkuperäiselle
tilaratkaisulle.
Hankkeen projektiryhmä (johon kuuluu suunnittelija, rakennuttajan, käyttäjän ja
tilaajan edustus) on arvioinut eri tilaratkaisuja. Arviointi on tehty teknisten edellytysten
ja taloudellisten vaikutusten sekä pedagogisten ja toiminnallisten vaikutusten
perusteella. Vaihtoehtoinen tilaratkaisu, jossa suojeltavaan vanhaan rakennukseen
sijoitetaan koulun toimintoja, vaikuttaa arvioinnin perusteelta paremmalta suhteessa
alkuperäiseen tilaratkaisuun.
Tilaratkaisun hyötynä on mm:
Suojeltavaan rakennuksen teknisesti yksinkertaisemmat ratkaisut. Tällä on
vaikutusta rakennuskustannuksiin sekä elinkaarikestävyyteen.
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Suojeltavaan rakennukseen voidaan keskittää taitoaineita, jolloin rakennus on
myös helpompi eriyttää mahdollisimman tehokkaasti ulosvuokrattavaksi ja
monikäytettäväksi tilaksi.
Päiväkodin sijoittaminen keskeisesti osaksi uudisrakennusta mahdollistaa
paremmin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen saumattoman integraation
sekä pedagogiikan huomioimisen tilojen suunnittelussa.
Lopullinen vertailu eri tilaratkaisujen välillä tehdään, kun ehdotussuunnitelmat ovat
valmiit ja tarvittavat kustannus- ja elinkaarilaskennat sekä toiminnalliset arviot on
tehty. Lopullisen päätöksen valittavasta tilaratkaisusta tekee projektin johtoryhmä,
johon kuuluu käyttäjän ja tilaajan edustajat. Johtoryhmään kuuluvat
palvelualuejohtaja Marju Taurula, perusopetusjohtaja Arja Korhonen sekä
varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä.
Esityksen liitteenä on Harjulan uuden koulun ja päiväkodin tilaohjelma.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä selostusosassa esitetyn tiedoksi ja oikeuttaa
jatkamaan hankkeen valmistelua.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 02.03.2020, § 38
Valmistelija / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Tausta ja tarve lyhyesti
Tausta: Harjulan uusi koulu on osa pysyvää palveluverkkoa ja se tulee tulevaisuudessa
vastaamaan koko Harjulan koulun alueen väestönkehitykseen. Tilat mahdollistavat 4
ryhmäisen päiväkodin, 3 esiopetusryhmää sekä 3-sarjaisen alakoulun.
Koulu on suunniteltu tiloiltaan muunneltavaksi. Tilat tarjoavat uuden oppimisen
periaatteisiin soveltuvat tehokkaat ja muunneltavat tilat niin päiväkodin kuin
koulunkin tarpeisiin.
koko hankkeen budjetti on 21 194 000 € (alv 0%)
Hankkeen suunnittelua on tehty yhdessä käyttäjäryhmien kanssa.
Suunnittelutyöpajoja on järjestetty ehdotus sekä yleissuunnitteluvaiheessa 2 viikon
välein. Nykyinen suunnitelma on virallisesti hyväksytty käyttäjien ohjausryhmässä
24.2.2020 ja hankkeen ohjausryhmässä 25.2.2020.
Hankkeen suunnittelu on edennyt aikataulussa ja budjetissa.
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Seuraavat hankkeen tavoitteet ovat onnistunut rakentajan hankinta sekä työmaan
suunnitelmapakettien onnistunut aikataulutus.
Projektinjohtourakoitsijan kilpailutus on edennyt hankintaneuvottelujen loppuun ja
lopullinen tarjouspyyntö julkaistaan viikolla 10. Kilpailutuksen lopputulos tuodaan
kaupunginhallitukselle tiedoksi 20.4.2020

Mestaritoiminnan mandaatti
Mestaritoiminta Oy hakee kaupungin valtuutusta valmistelemaan sekä päättämään
toteutusvaihetta koskevat hankinnat sekä allekirjoittamaan ja valvomaan asiaa
koskevat sopimukset kaupungin puolesta.
MT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää:
1. Merkitä hankkeen valmistelutilanteen tiedoksi.
2. antaa Mestaritoiminta Oy:lle valtuutuksen valmistella sekä päättää
toteutusvaihetta koskevat hankinnat sekä allekirjoittaa ja valvoa asiaa koskevat
sopimukset kaupungin puolesta.

Kokouskäsittely
Veli Erikkilä Innovarch Oy:stä sekä Jani Kervinen Mestaritoiminta Oy:stä esittelivät
Harjulan koulun hanketta.
Asian käsittely keskeytettiin ja palattiin käsittelemään § 37.
Kaupunginjohtaja poisti asian esittelystä.
Päätös
Asia poistettiin esittelystä.
Tiedoksi
Mestaritoiminta Oy
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§ 39
Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut 2020-2024
JARDno-2019-1001
Valmistelija / lisätiedot:
Petra Pantsar
petra.pantsar@jarvenpaa.fi
hankintapäällikkö
Tausta
Infrarakentamisen rakennuttamispalveluita on Järvenpäässä ostettu tähän mennessä
puitesopimuksella, jonka sisällä on valittu etusijajärjestyksestä toimittaja pienemmille
hankkeille ja suurempia hankkeita on minikilpailutettu puitesopimuksen sisällä.
Järvenpään kaupungin hankintapalvelut ehdottaa uudeksi hankintatavaksi suurien
hankkeiden konsulttien hankintaan dynaamisen hankintajärjestelmän perustamista.
Alle 500 000 euron urakoiden rakennuttamispalveluiden hankintaa varten olisi
edelleen olemassa puitesopimus, jonka sisältä toimittaja voitaisiin valita
etusijajärjestyksen mukaisesti. Uusi puitejärjestely kilpailutetaan omana
kilpailutuksenaan.
Dynaaminen hankintajärjestelmä
Dynaamisessa hankintajärjestelmässä toimittaja voi milloin tahansa sen keston aikana
hakea toimittajaksi ja kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät toimittajat hyväksytään
järjestelmään toimittajiksi. Tarjouspyynnöt dynaamisen hankintajärjestelmän
sisäisistä kilpailutuksista lähetetään kaikille niille toimittajille, jotka on hyväksytty
dynaamiseen hankintajärjestelmään. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä
kilpailutetaan rakennuttamispalvelut yli 500 000 euron urakoille. Suurin ero
puitesopimukseen nähden on siis se, että mahdollisten toimittajien listaa ei lyödä
lukkoon kilpailutusvaiheessa vaan se elää koko sopimuskauden ajan.
Rakennuttamispalveluiden dynaamisella hankintajärjestelmällä Järvenpään kaupunki
pilotoi uutta hankintamenettelyä. Kokemusten perusteella mietitään toimintatapoja
jatkossa.
Infrarakentamisen rakennuttamispalveluja koskevan dynaamisen
hankintajärjestelmän perustaminen
Dynaamisen hankintajärjestelmän tarkoitus on minimoida manuaalinen työ, sillä
hankintajärjestelmää perustettaessa ja sitä käytettäessä käytetään yksinomaan
sähköisiä viestintätapoja. Järjestelmä luo yleensä myös paremmat mahdollisuudet
pienten ja keskisuurten yritysten tarjouksille, jotka yleensä jäävät puitesopimusten
ulkopuolelle isompia yrityksiä heikompien referenssien vuoksi.
Infrarakentamisen rakennuttamispalveluja koskevalla dynaamisen
hankintajärjestelmän perustamisella on tarkoitus selvittää, vastaisiko järjestelmä
tietyissä tilanteissa paremmin Järvenpään kaupungin hankintatarpeisiin, kuin
esimerkiksi puitejärjestely.
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Dynaamisen hankintajärjestelmän kokonaisarvo neljälle vuodelle on 1 300 000 euroa.
Rakennuttamispalveluiden hankinnan kokonaisarvo puitesopimuksen ja dynaamisen
hankintajärjestemän osalta yhteenlaskettuna on 2 000 000 euroa.
Soveltuvuusvaatimukset dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttäville
toimijoille löytyvät liitteenä olevasta tarjouspynnöstä. Urakka/hanke -kohtaisissa
dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa voidaan määrittää
rakennuttajakonsulteille urakka/hanke -kohtaisia soveltuvuusvaatimuksia.
Dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloaikana pitää tehdä kahdenlaisia
päätöksiä:
1. Päätökset toimittajien osallistumishakemuksien hyväksymisestä/hylkäämisestä,
päätökset tehtävä 10 päivän sisällä osallistumishakemuksen saapumisesta ja
2. Hankintapäätökset dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisistä minikisoista.

Toimivalta
Hallintosääntö § 12 (valtuusto hyväksynyt 25.3.2019 § 11): Kaupunginhallitus vastaa
kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston hyväksymien tavoitteiden,
suunnitelmien ja päätösten mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. että infrarakentamisen rakennuttamispalvelut yli 500 000 euron urakoiden
osalta hankitaan 15.04.2020 - 14.04.2024 välisenä aikana perustamalla näitä
hankintoja varten dynaaminen hankintajärjestelmä.
2. että infrarakentamisen rakennuttamispalvelut alle 500 000 euron urakoiden
osalta hankitaan 15.04.2020 - 14.04.2024 välisenä aikana puitejärjestelyllä
etusijajärjestyksessä.
3. valtuuttaa kaupunkitekniikan johtajan päättämään dynaamiseen
hankintajärjestelmään liittymistä koskevien osallistumishakemuksien
hyväksymisestä ja hylkäämisestä.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hankintapalvelut, kirjaamo, kaupunkitekniikka.
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§ 40
Yhtiökokouskutsu 5.3.2020 / Asunto Oy Järvenpään Tanhumäenpuisto
JARDno-2020-453
Liitteet

1 Asunto Oy Järvenpään Tanhumäenpuisto 5.3.2020 Esityslista ja Valtakirja
2 Asunto Oy Järvenpään Tanhumäenpuisto 5.3.2020 Toimintakertomus ja Tilinpäätös
(ei verkkoon, sis. allekirjoitukset)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali
1 Oheismateriaali / Asunto Oy Järvenpään Tanhumäenpuisto 5.3.2020
Toimintakertomus ja Tilinpäätös (allekirjoitukset poistettu)
As Oy Järvenpään Tanhumäenpuistolta on tullut kutsu 5.3.2020 järjestettävään
yhtiökokoukseen ja kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta.
Yhtiökokousedustaja päättää yhtiön tilanteen, käsiteltävien asioiden ja kaupungin
strategisten intressien perusteella tarpeen osallistua kokoukseen.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajaksi As Oy Järvenpään
Tanhumäenpuiston yhtiökokoukseen Mestaritoiminnot Oy:n kiinteistömestari Jarkko
Kankkusen ja nimetyn ollessa estynyt investointi- ja kehittämispäällikkö Antti
Nikkasen.

Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
As Oy Järvenpään Tanhumäenpuisto, valittu
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§ 41
Yhtiökokouskutsu 5.3.2020 / Asunto Oy Järvenpään Kaarnapolku 1
JARDno-2020-454
Liitteet

1 Asunto Oy Järvenpään Kaarnapolku 1 / 5.3.2020 Esityslista ja Valtakirja
2 Asunto Oy Järvenpään Kaarnapolku 1 / 5.3.2020 Toimintakertomus ja Tilinpäätös (ei
verkkoon, sis. allekirjoitukset)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali
1 Oheismateriaali / Asunto Oy Järvenpään Kaarnapolku 1 / 5.3.2020 Toimintakertomus
ja Tilinpäätös (allekirjoitukset poistettu)
Asunto Oy Järvenpään Kaarnapolku 1 on tullut kutsu 5.3.2020 järjestettävään
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kaupunginhallituksen on tarpeen päättää
yhtiökokousedustajasta. Yhtiökokousedustaja päättää yhtiön tilanteen, käsiteltävien
asioiden ja kaupungin strategisten intressien perusteella tarpeen osallistua
kokoukseen.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajaksi Asunto Oy Järvenpään
Kaarnapolku 1 yhtiökokoukseen Mestaritoiminnot Oy:n kiinteistömestari Jarkko
Kankkusen ja nimetyn ollessa estynyt investointi- ja kehittämispäällikkö Antti
Nikkasen.

Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Asunto Oy Järvenpään Kaarnapolku 1, valittu
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§ 42
Tarjoajan poissulkeminen, Maanrakentamisen kone-, kuljetus- ja ammattihenkilöpalvelut
2020-2022 (Asia ei vielä julkinen JulkL § 6 ja 7)
JARDno-2019-3109
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Arponen
janne.arponen@jarvenpaa.fi
rakennuttajapäällikkö
Liitteet

1 Tarjouspyynto Maanrakentamisen kone-, kuljetus- ja ammattihenkilöpalvelut
2 Palvelukuvaus Maanrakentamisen kone-, kuljetus- ja ammattihenkilöpalvelut
3 Yhteinen eurooppalainen hankinta_asiakirja tarjouspyynnon_espd_258126
4 Palvelukuvauksen liite 1 Suoritushäiriöt ja laatupoikkeamat
5 Julkisten hankintojen yheiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 Palvelut
6 Maanrakentamisen_kone-_ja_kuljetuspalvelut_2020-2022 sopimusluonnos
7 Maanrakentamisen_ammattihenkilopalvelut_2020-2022 sopimusluonnos
8 Kone_ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset ehdot 2008, KE 2008
9 Tarjousten avauspöytäkirja (Asia ei vielä julkinen JulkL 6 §)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 ja 7
10 Kysymykset ja vastaukset (ei vielä julkinen JulkL § 6 ja 7)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 ja 7
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.
Tiedoksi
tarjoajat, kaupunkitekniikan johtaja, rakennuttajapäällikkö, työpäällikkö, kirjaamo,
hankintapalvelut
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§ 43
Tarjoajan poissulkeminen, Maanrakentamisen kone-, kuljetus- ja ammattihenkilöpalvelut
2020-2022 (Asia ei vielä julkinen JulkL § 6 ja 7)
JARDno-2019-3109
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Arponen
janne.arponen@jarvenpaa.fi
rakennuttajapäällikkö
Liitteet

1 Tarjouspyynto Maanrakentamisen kone-, kuljetus- ja ammattihenkilöpalvelut
2 Palvelukuvaus Maanrakentamisen kone-, kuljetus- ja ammattihenkilöpalvelut
3 Yhteinen eurooppalainen hankinta_asiakirja tarjouspyynnon_espd_258126
4 Palvelukuvauksen liite 1 Suoritushäiriöt ja laatupoikkeamat
5 Julkisten hankintojen yheiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 Palvelut
6 Maanrakentamisen_kone-_ja_kuljetuspalvelut_2020-2022 sopimusluonnos
7 Maanrakentamisen_ammattihenkilopalvelut_2020-2022 sopimusluonnos
8 Kone_ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset ehdot 2008, KE 2008
9 Tarjousten avauspöytäkirja (Asia ei vielä julkinen JulkL 6 §)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 ja 7
10 Kysymykset ja vastaukset (ei vielä julkinen JulkL § 6 ja 7)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 ja 7
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.
Tiedoksi
tarjoajat, kaupunkitekniikan johtaja, rakennuttajapäällikkö, työpäällikkö, kirjaamo,
hankintapalvelut
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§ 44
Tarjoajan poissulkeminen, Maanrakentamisen kone-, kuljetus- ja ammattihenkilöpalvelut
2020-2022 (Asia ei vielä julkinen JulkL § 6 ja 7)
JARDno-2019-3109
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Arponen
janne.arponen@jarvenpaa.fi
rakennuttajapäällikkö
Liitteet

1 Tarjouspyynto Maanrakentamisen kone-, kuljetus- ja ammattihenkilöpalvelut
2 Palvelukuvaus Maanrakentamisen kone-, kuljetus- ja ammattihenkilöpalvelut
3 Yhteinen eurooppalainen hankinta_asiakirja tarjouspyynnon_espd_258126
4 Palvelukuvauksen liite 1 Suoritushäiriöt ja laatupoikkeamat
5 Julkisten hankintojen yheiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 Palvelut
6 Maanrakentamisen_kone-_ja_kuljetuspalvelut_2020-2022 sopimusluonnos
7 Maanrakentamisen_ammattihenkilopalvelut_2020-2022 sopimusluonnos
8 Kone_ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset ehdot 2008, KE 2008
9 Tarjousten avauspöytäkirja (Asia ei vielä julkinen JulkL 6 §)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 ja 7
10 Kysymykset ja vastaukset (ei vielä julkinen JulkL § 6 ja 7)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 ja 7
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.
Tiedoksi
Salassapidettävät tiedot poistettu.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
02.03.2020
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§ 45
Maanrakentamisen kone-, kuljetus- ja ammattihenkilöpalvelut 2020-2022 (Asia ei vielä
julkinen JulkL § 6 ja 7)
JARDno-2019-3109
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Arponen
janne.arponen@jarvenpaa.fi
rakennuttajapäällikkö
Liitteet

1 Tarjousten vertailu (Asia ei vielä julkinen JulkL § 6 )
Salassa pidettävä, JulkL § 6
2 Tarjouspyynto Maanrakentamisen kone-, kuljetus- ja ammattihenkilöpalvelut
3 Palvelukuvaus Maanrakentamisen kone-, kuljetus- ja ammattihenkilöpalvelut
4 Yhteinen eurooppalainen hankinta_asiakirja tarjouspyynnon_espd_258126
5 Palvelukuvauksen liite 1 Suoritushäiriöt ja laatupoikkeamat
6 Julkisten hankintojen yheiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 Palvelut
7 Maanrakentamisen_kone-_ja_kuljetuspalvelut_2020-2022 sopimusluonnos
8 Maanrakentamisen_ammattihenkilopalvelut_2020-2022 sopimusluonnos
9 Kone_ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset ehdot 2008, KE 2008
10 Tarjousten avauspöytäkirja (Asia ei vielä julkinen JulkL 6 §)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 ja 7
11 Kysymykset ja vastaukset (ei vielä julkinen JulkL § 6 ja 7)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 ja 7
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Päätös
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Tiedoksi
tarjoajat, kaupunkitekniikan johtaja, rakennuttajapäällikkö, työpäällikkö, kirjaamo,
hankintapalvelut

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
02.03.2020
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Kaupunginhallitus, § 199,12.08.2019
Kaupunginvaltuusto, § 59,02.09.2019
Kaupunginhallitus, § 46, 02.03.2020
§ 46
Ero Uudenmaan liiton maakuntavaltuustosta / Kaminen Ossi
JARDno-2019-2465
Kaupunginhallitus, 12.08.2019, § 199
Valmistelijat / lisätiedot:
Jaana Immonen
Ossi Kaminen on 23.7.2019 toimittamallaan kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään
kaupungin kunnallisista luottamustehtävistä.
Kaminen on valittu seuraaviin luottamustehtäviin:
1. Järvenpään kaupunginvaltuuston jäsen
2. puheenjohtajien jaoston jäsen
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 71 §:n 1-
kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta
kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö
menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen
päättyneeksi.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. myöntää Ossi Kamiselle eron puheenjohtajien jaoston jäsenyydestä.
2. valita Ossi Kamisen sijaan varsinaisen jäsenen puheenjohtajien jaostoon sen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3. esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää kaupunginvaltuutettu Ossi Kamiselle
(VAS) hänen pyytämänsä eron Järvenpään kaupunginvaltuuston
kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä ja
4. kutsuu viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella
vasemmistoliiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Jenni
Komonen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin
vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyy
Minna-Maria Solanterä.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
02.03.2020
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Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kaupunginvaltuusto, 02.09.2019, § 59
Valmistelijat / lisätiedot:
Jaana Immonen
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päätää
1. myöntää kaupunginvaltuutettu Ossi Kamiselle (VAS) hänen pyytämänsä eron
Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä ja
2. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella
vasemmistoliiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Jenni
Komonen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin
vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyy
Minna-Maria Solanterä.
Päätös
Päätettiin myöntää Kamiselle ero Järvenpään kaupunginvaltuuston
kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä ja pyytää keskusvaalilautakunta
kutsumaan vasemmistoliiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Jenni
Komonen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin
vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyy Minna-
Maria Solanterä.

Kaupunginhallitus, 02.03.2020, § 46
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt Ossi Kamiselle eron Järvenpään
kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä 2.9.2019 § 59. Eron
myöntämisen jälkeen Kaminen on ollut kaupunkiin yhteydessä ja ilmoittanut,että
hänet on valittu myös Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston varajäseneksi.
Uudenmaan liiton perustamissopimuksen 12 § mukaan "Kunnan edustajien
lukumäärä ja ääniosuus maakuntavaltuustossa Kuntaa edustavien valtuutettujen
lukumäärä ja kunnan ääniosuus määräytyy kunnallisvaaleja edeltävän
vuodenvaihteen tietojen perusteella asukasluvun pohjalta niin, että jäsenkunnista
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maakuntavaltuustossa on valtuutettu jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta
kohden. Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja
valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee vastata
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa
saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen
menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken
toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen
tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman
jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsen, jolle ero on
myönnetty.”
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
1. myöntää Ossi Kamiselle eron Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston
varajäsenen tehtävästä
2. valitsee uuden varajäsenen Ossi Kamisen sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.
Tiedoksi
KV

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
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§ 47
Ero luottamustehtävästä / Kamunen Olli
JARDno-2020-462
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Olli Kamunen (VIHR) on 24.2.2020 toimittamallaan kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään
kaupungin kunnallisista luottamustehtävistä 1.3.2020 alkaen.
Kamunen on valittu seuraaviin luottamustehtäviin:
1. Järvenpään kaupunginvaltuuston jäsen
2. opetus- ja kasvatuslautakunan jäsen ja varapuheenjohtaja
3. Vammaisneuvoston jäsen
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 71 §:n 1-
kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta
kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö
menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen
päättyneeksi.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. myöntää eron Olli Kamuselle vammaisneuvoston jäsenyydestä 1.3.2020 lukien.
2. valita Olli Kamusen sijaan jäsenen vammaisneuvostoon sen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi
3. esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää kaupunginvaltuutettu Olli Kamuselle
(VIHR) hänen pyytämänsä eron Järvenpään kaupunginvaltuuston
kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä 1.3.2020 lukien.
4. esittää, että kaupunginvaltuusto kutsuu viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien
tuloksen perusteella Vihreä liiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Riikka
Juuman Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 1.3.2020 lukien.
5. esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Olli Kamuselle eron opetus- ja
kasvatuslautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta 1.3.2020 lukien.
6. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita Olli Kamusen sijaan jäsenen ja
varapuheenjohtajan opetus- ja kasvatuslautakuntaan 1.3.2020 lukien jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.

Järvenpää
Kaupunginhallitus
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.
Tiedoksi
KV
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§ 48
Lastensuojelun keskusliiton jäsenyyden irtisanominen
JARDno-2020-394
Valmistelija / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Järvenpään kaupunki on hyväksytty Lastensuojelun Keskusliitto ry:n jäseneksi vuonna
2013 (Perhesosiaalityön johtajan päätös 4.12.2012 § 57/Lastensuojelun keskusliiton
päätös 1.3.2013)
Lastensuojelun palvelut kuuluivat aiemman organisaation mukaan Lasten ja nuorten
palvelualueelle. Vuoden 2019 alkaen Järvenpään sosiaali- ja terveyspalvelut on
tuotettu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimesta, johon myös lastensuojelun
palvelut kuuluvat. Jäsenmaksuun liittyvät laskut on ohjattu vuoden alusta alkaen
Keusotelle.
Lastensuojelun keskusliiton mukaan jäsenyyttä ei voi siirtää Keusoteen vaan
Järvenpään kaupungin tulee irtisanoa jäsenyys, jotta maksu saadaan lakkautettua.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki irtisanoutuu Lastensuojelun
keskusliiton jäsenyydestä 1.4.2020 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lastensuojelun Keskusliitto ry, Keu-sote, opka/hyvo palvelualuejohtaja

Järvenpää
Kaupunginhallitus
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§ 49
Järvenpään eläkeläisneuvoston toimintasuunnitelma 1.1.2020-31.5.2021
JARDno-2020-402
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Järvenpään eläkeläisneuvoston toimintasuunnitelma 1.1.2020-31.5.2021, (ei
verkkoon, sis. allekirjoitukset)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali
1 Järvenpään eläkeläisneuvoston toimintasuunnitelma 1.1.2020-31.5.2021 /
allekirjoitukset poistettu
Järvenpään kaupungin eläkeläisneuvoston tehtävänä on edistää ikääntyneiden
asumis- ja liikkumismahdollisuuksia, hyvinvointia ja terveyttä sekä hyviä vapaa-
ajanmahdollisuuksia ja osallisuutta vaikuttamalla päätöksentekoon ja kaupungin
tarjoamiin sekä yksityiseen palvelutarjontaan. Eläkeläisneuvoston toimintaa säätelee
laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) ja kuntalaki. Järvenpään kaupungin
hallintosäännön mukaisesti eläkeläisneuvosto toimii kaupunginhallituksen
nimeämänä vaikuttamistoimielimenä vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston
rinnalla.
Eläkeläisneuvosto on valmistellut kaupunginhallitukselle Järvenpään
eläkeläisneuvoston toimintasuunnitelman ajalle 1.1.2020-31.5.2021.
Toimintasuunnitelman yhteydessä on esitetty eläkeläisneuvoston talousarvio vuodelle
2020. Kokonaiskustannusten määräksi eläkeläisneuvosto on ilmoittanut 17 700,00 €.
Kaupunki on budjetoinut eläkeläisneuvostolle vuodelle 2020 yhteensä 16 156,00 €.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus
1. päättää merkitä tiedoksi Järvenpään eläkeläisneuvoston toimintasuunnitelman
ajalle 1.1.2020-31.5.2021.
2. kehottaa eläkeläisneuvoston sopeuttamaan toimintaansa siten, että neuvosto
pysyy vuodella 2020 varatussa budjetissa (16 156,00 €).
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
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eläkeläisneuvosto, hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtaja, hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen johtaja

Järvenpää
Kaupunginhallitus
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Muutoksenhakukielto
§37, §38, §42, §43, §44, §45, §46, §47, §49
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
§36, §39, §40, §41, §48
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupungin
hallitukselle.
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
päivänä 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
Kaupunginhallitus
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.
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Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os.
Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe
8.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
-
-
-

päätös, johon haetaan oikaisua
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.

