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Saapuvilla olleet jäsenet
Helinä Perttu, puheenjohtaja
Tomi Passi, 1. varapuheenjohtaja
Ulla-Mari Karhu, 2. varapuheenjohtaja, poistui 20:23
Hanna Graeffe
Jarno Hautamäki
Katja Repo
Mikko Taavitsainen
Pekka Heikkilä
Willem van Schevikhoven
Mikko Päivinen, varajäsen Mikko Vesterinen
Muut saapuvilla olleet
Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, sihteeri
Eemeli Peltonen, valtuuston puheenjohtaja
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Henry Berg, Valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Tiia Lintula, Valtuuston 2. varapuheenjohtaja, § 291 - 298, saapui 16:07
Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, § 298, saapui 16:58,
poistui 19:00
Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, § 298,
saapui 16:58, poistui 19:00
Kirsi Rinne, talousjohtaja, § 298, saapui 16:58, poistui 19:00
Arja Korhonen, opetusjohtaja, § 298, saapui 16:59, poistui 19:00
Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, § 292, saapui 19:48, poistui 20:10
Jaakkola Teemu, projektipäällikkö, Mestaritoiminta Oy, § 298, saapui 16:59, poistui 19:
00
Landstedt Jyrki, pelastusjohtaja, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, § 291, saapui 16:06,
poistui 16:43
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§ 290
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 1.9.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi § 298 JYK hankemuutos ja
Kyrölän koulu.
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§ 291
Ilmoitusasiat
Iltakoulu
16.00 - 16.30 Palvelutasopäätöksen esittely / Pelastusjohtaja Jyrki Landstedt

Kaupunginhallitukselle tiedoksi
Etevan vuoden 2020 talousarvion toteutumisen seuranta
Tartuntatautilain 58 § mukainen päätös ESAVI 22953_2020_24.8
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely
Pelastusjohtaja Jyrki Landstedt selosti pelastustoimen palvelutasopäätöstä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 292
Lausunto Hiilineutraali Uusimaa 2035 –ilmastotiekartan painopisteistä ja
toimintalinjauksista
JARDno-2020-1674
Valmistelija / lisätiedot:
Eira Linko
eira.linko@jarvenpaa.fi
erikoissuunnittelilja
Liitteet

1 Liite / Ilmastotiekartta lausuntopyyntö
2 Liite / Hiilineutraali Uusimaa 2035 tiekarttaluonnos lausunnoille 17062020
Uudenmaan liitossa laaditaan Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekarttaa. Työ perustuu
Uusimaa-ohjelman hyväksymispäätökseen tiukentaa maakunnan ilmastotavoitetta
vuoteen 2035. Hyväksyttyään Uudenmaan uuden ilmastotavoitteen, maakuntahallitus
päätti tavoitevuoteen tarkennetun ilmastotiekartan laadinnasta. Uudenmaan
maakuntahallitus pyytää lausuntoa Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartan
painopisteistä ja toimintalinjauksista 4.9.2020 mennessä. Lausunnossa pyydetään
vastaamaan erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
Yleiset kommentit tiekartan painopisteisiin, toimintalinjauksiin ja prosessiin
Huomioiko painopisteet ja toimintalinjaukset oman toimintanne ilmastotyön
painotuksia riittävästi?
Tulisiko tiekarttaan lisätä jotakin?
Taustaa
Tiekarttatyön tavoitteet:
Tavoitteena on edistää maakunnan ilmastotyötä. Tiekartta jäsentää ilmastotyön
painotuksia ja tunnistaa toimintalinjauksia, joilla päästöjä vähennetään. Tiekartassa
tarkastellaan päästökehitystä, sekä nielujen määrää ja jakautumista. Uudenmaan
ilmastotyö perustuu paikallisiin vahvuuksiin ja yhdessä tekemiseen. Yhteistyössä
tunnistetaan vaikuttavia ja Uudellemaalle soveltuvia hillintäkeinoja ja
toimenpidekokonaisuuksia sekä rakennetaan ylikunnallista yhteistyötä ja
hillintätoimien ekosysteemiä. Tiekartta toteuttaa osaltaan kansallisen,
hallitusohjelmassa asetetun ilmastotavoitteen saavuttamista. Tiekartta kohdistuu
ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutuminen on rajattu sen ulkopuolelle. Tiekartta
toteutetaan osana Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimaa, EU:n LIFE IP-
rahoituksella toteutettavaa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -
hanketta.
Valmistelun lähtökohtia:
Keskeisimpinä lähtökohtina painopisteiden ja toimintalinjausten valmistelussa ovat
olleet kansainväliset tavoitteet, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG), EU:n
Vihreän kehityksen ohjelma ja siihen kytkeytyvät strategiat sekä rahoitusohjelmat,
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Suomen nykyinen hallitusohjelma, energia- ja ilmastostrategia (EIS) ja keskipitkän
aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma (KAISU). Tiekarttaa on yhteensovitettu myös
sekä Uudenmaan liiton ohjelmien ja strategioiden että muiden maakunnallisten ja
seudullisten ohjelmien ja suunnitelmien kanssa. Kuntien omat ilmasto-ohjelmat ovat
myös tiekartan perustana. Painopisteet huomioivat myös Uudenmaan
päästöjakauman ja arviot maakunnan hiilinielujen tilasta.
Tiekartan painopisteet ja toimintalinjaukset:
Uudenmaan hiilineutraaliustiekartassa on viisi painopistealuetta, joilla tavoitellaan
hiilineutraaliutta vuoteen 2035. Päästövähennystoimien ohella huomiota on
kiinnitettävä hiilinieluihin ja muihin kompensaatiokeinoihin. Tämän vuoksi tiekarttaan
on lisätty kuudenneksi painopisteeksi hiilinieluja, niiden vahvistamista ja
kompensointia koskeva painopiste. Tiekartan kuusi painopistettä ovat
Ilmastoviisas maankäyttö ja rakentaminen
Älykäs, turvallinen ja päästötön liikkuminen
Nopea ja reilu energiasiirtymä
Hiilineutraali kiertotalous
Kestävä kulutus ja tuotanto
Hiilinielujen vahvistaminen ja päästöjen kompensointi
Painopisteiden pohjalta on hahmotettu keskeisimpiä toimintalinjauksia päästöjen
vähentämiseksi. Ne tarjoavat laajan pohjan kuntien ilmastotyölle ja ylikunnallisen
yhteistyön rakentamiseen. Painopisteet ja toimintalinjaukset on valmisteltu laajassa
asiantuntijayhteistyössä ja niitä on täydennetty toukokuussa liiton jäsenkunnille
järjestetyissä seututyöpajoissa.
Tiekarttatyön jatko:
Saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta tiekarttaa täydennetään. Syksyllä 2020
työ jatkuu toisella työpajakierroksella, jolloin tunnistetaan toimintalinjauksia
toteuttavia toimenpiteitä, niiden vastuutahoja ja hahmotellaan ilmastotyön tavoitteita
tukevia ylikunnallisia hankeaihioita. Osana prosessia hahmotellaan polkuja
päästötavoitteeseen, tehdään vaikutusten arviointi ja asetetaan mahdollisesti
tarvittavia painopistekohtaisia tavoitteita sekä tunnistetaan eri toimijoiden roolit
toimintalinjauksissa. Syksyn aikana kehitetään myös tiekartan seurantaa ja mittareita.
Liitto pyrkii myös tunnistamaan eri rahoituksien mahdollisuuksia tiekartan
toimeenpanossa. Tavoitteena on, että tiekartta on valmis vuoden 2020 loppuun
mennessä.
Järvenpään kaupungin lausunto
Yleiset kommentit tiekartan painopisteisiin ja toimintalinjauksiin:
Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartan luonnos tunnistaa seudun ilmastotyön
keskeiset painopisteet kattavasti. On kannatettavaa, että tiekartta on rajattu
keskittymään ilmastonmuutoksen hillintään ja niihin päästösektoreihin, joihin kunnat
voivat toiminnassaan vaikuttaa. Tämä rajaa työn järkeväksi kokonaisuudeksi ja toimii
hyvänä lähtökohtana sille, että tiekartta konkreettisesti edesauttaa kunnissa tehtävää
ilmastotyötä.
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Toimintalinjauksissa konkreettisuuden taso vaihtelee huomattavasti.
Jatkovalmistelussa tulee pyrkiä selventämään toimintalinjausten suhdetta
konkreettisiin toimenpiteisiin sekä tunnistaa toimintalinjauksista koko seudulla sekä
paikallisesti vaikuttavimmat toimenpiteet. Myös tarkempi ajallinen tarkastelu tukisi
paikallisen ilmastotyön ja seutuyhteistyön suunnittelua.
Mittareiden ja seurannan kehittämisessä olisi suotavaa pyrkiä siihen, että samalla
tuettaisiin ja helpotettaisiin kuntatasolla tehtävää seurantaa ja yhdenmukaistettaisiin
keskeisten indikaattoreiden tiedonkeruuta.
Painopisteitä on käsitelty tarkemmin alla. Lausunnossa ei eritellä Järvenpäässä
käynnissä olevia toimenpiteitä, sillä niitä on käsitelty ja käsitellään Uudenmaan liiton
kanssa valmistelun aikana.
Yleiset kommentit prosessiin:
Tiekartan valmisteluprosessi on ollut selkeä ja kuntia on kuultu valmistelun aikana. On
hyvä, että kunnat ovat voineet osallistua sekä seudullisten yhteistyöelimien välityksellä
että kuntakohtaisesti. Tätä käytäntöä toivotaan jatkettavan myös valmistelun
seuraavissa vaiheissa.
Tiekartan vaikutusten arviointi tullaan laatimaan vasta valmistelun loppuvaiheessa.
Vaikutustenarviointia olisi ollut toivottavaa tehdä jo valmistelun aikana. On tärkeää,
että arvioinnin perusteella tarvittaessa myös tarkistetaan tiekartan toimintalinjauksia
ja toimeenpanoa.
Kiitettävää on, että valmistelun aikataulussa on reagoitu kestävän elvytyksen
ajankohtaisuuteen. On tärkeää, että Uudenmaan liitto tuo jatkovalmistelussa ja
kestävän elvytyksen työryhmissä esiin kuntien akuutin resurssitarpeen ilmastotyön
ylläpitämiseksi ja edistämiseksi koronan vaikeuttamassa taloudellisessa tilanteessa.
Huomioiko painopisteet ja toimintalinjaukset oman toimintanne ilmastotyön
painotuksia riittävästi?
Tiekartan taustalla oleva maakuntavaltuuston asettama hiilineutraaliustavoite
vuoteen 2035 mennessä on linjassa Järvenpään kaupungin strategiassaan asettaman
tavoitteen kanssa ja tukee siten lähtökohtaisesti Järvenpään ilmastotyötä. Painopisteet
kattavat kaikki Järvenpään resurssiviisaustyön teemat. Järvenpäässä merkittävimmät
päästösektorit ovat liikenne ja energia ja nämä näkyvät vahvasti myös Uudenmaan
tiekartassa.
Suuri osa toimintalinjauksista on saman suuntaisia Järvenpään omien tavoitteiden ja
toimenpiteiden kanssa. Toimintalinjausten merkittävyys tai kuntien mahdollisuudet
osallistua toimeenpanoon voivat kuitenkin vaihdella huomattavasti. Tiekartan
toimeenpanossa on ensiarvoisen tärkeää huomioida pienempien kuntien rajalliset
resurssit hankkeiden toteuttamisessa ja rahoitushauissa ja huolehtia mm. rahoituksen
ja hankekoordinoinnin kautta, että päästövähennystoimia saadaan käyntiin koko
seudulla.
Ilmastoviisas maankäyttö ja rakentaminen:
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Painopiste Ilmastoviisas maankäyttö ja rakentaminen ja erityisesti sen ensimmäinen
toimintalinjaus (Seudun kasvu ohjataan tukeutumaan nykyiseen
yhdyskuntarakenteeseen ja joukkoliikenteen kannalta kilpailukykyisille alueille) on yksi
Järvenpään ilmastotyön keskeisistä lähtökohdista. Parhaillaan valmisteltava
Järvenpään yleiskaava 2040 ohjaa kasvua vahvasti asemanseuduille ja olemassa
olevaan yhdyskuntarakenteeseen.
Järvenpää pyrkii aktiivisesti edistämään vähähiilistä rakentamista. Tiekartan
toimeenpanossa on tärkeää pyrkiä vauhdittamaan yhteisten standardien kehittymistä
rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkilaskennalle sekä tukea kuntien edellytyksiä puu-
ja vähähiilisen rakentamisen edistämiseksi.
Älykäs, turvallinen ja päästötön liikkuminen:
Järvenpään joukkoliikenne nojaa vahvasti raideliikenteeseen. Toimintalinjauksissa
tulee huomioida, että raideinfrastruktuuri ja asemapaikat eivät itsessään riitä
kilpailukykyisen joukkoliikenteen palvelutason luomiseen. Järvenpäälle on olennaisen
tärkeää, että Uudenmaan liitto kaikissa tilanteissa edistää pääradan lähiliikenteen
kehittämistä. Lähijunaliikenteen palvelutason nostaminen ja toimintavarmuuden
parantaminen mm. lisäämällä junavuoroja on koko maakunnan etu.
Nopea ja reilu energiasiirtymä:
Energiasektorin päästöt ovat alentuneet Järvenpäässä, mutta lämmitys on edelleen
liikenteen ohella keskeisin päästölähde ja muutos on ollut hidasta etenkin
erillislämmityksen päästöjen osalta. Suuren mittakaavan ratkaisujen ohella tiekartassa
on tärkeää tunnistaa energianeuvonnan ja muiden erillislämmitykseen vaikuttavien
keinojen ja lisäresurssien tarve.
Hiilineutraali kiertotalous:
Kiertotalouden osalta on hyvin tunnistettu tarve kuntarajat ylittävälle yhteistyölle, jotta
saadaan luotua kannattavia kiertotalouspalveluita. Jatkotyössä ja toimeenpanossa on
tärkeää huomioida laajasti kiertotalouden toimijat koko seudulla, kuten keskeiset
jätehuoltotoimijat myös kehyskuntien alueella.
Kestävä kulutus ja tuotanto:
Toimintalinjaukset kattavat monipuolisesti myös Järvenpäälle keskeisiä kestävän
kulutuksen ja tuotannon edistämisen keinoja, kuten virtuaali- ja lähimatkailun
edistäminen. Järvenpää jakaa tavoitteen julkisten hankintojen vähähiilisyyden
edistämisestä. Raportissa mainittujen hiili- ja ympäristöjalanjäljen tuomisessa
hankintakriteereihin on tärkeää edistää yhteneviä käytäntöjä laskennassa ja
hankintaprosesseissa.
Hiilinielujen vahvistaminen ja päästöjen kompensointi:
Hiilinielujen vahvistaminen ja päästöjen kompensointi omana painopisteenään on
kannatettava. Seudullinen tarkastelutaso on hiilinielujen ja -varastojen kannalta
mielekäs, jotta voidaan muodostaa käsitys alueen hiilinielujen tilasta
kokonaisuudessaan. Päästöjen kompensointi tulee seudulla ja kunnissa vastaan, kun
hiilineutraaliuden tavoitevuosi lähestyy. Uudenmaan tiekarttatyössä on tärkeää
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tunnistaa ja kehittää yhteisiä kompensaation periaatteita, jotka ovat linjassa myös
kansallisten ja paikallisten päästölaskentamenetelmien kanssa. Kompensaation
keinovalikoimassa on tärkeää huomioida kuntien erilaiset lähtökohdat ja
ominaispiirteet.
Tulisiko tiekarttaan lisätä jotakin?
Tiekarttaluonnoksesta puuttuu vaikutusten arviointi kokonaisuudessaan.
Jatkovalmistelussa on ensisijaisen tärkeää tehdä kattava vaikutusten arviointi
erityisesti talousvaikutusten sekä päästövähennysvaikutusten osalta.
Vaikutusarvioinnin kautta tulee arvioida toimenpiteiden toteutettavuutta, riittävyyttä
ja merkittävyyttä. Toteutettavuuden arvioinnissa tulee huomioida kuntien
taloudellinen tilanne ja selventää rahoitusmahdollisuuksia toimenpiteiden
toteuttamiseksi ja hankkeiden käynnistämiseksi. Päästövaikutusten arvioinnin kautta
on tärkeää tarkastella tiekartan painopisteiden ja toimintalinjausten merkittävyyttä
seudullisesti ja paikallisesti, ja priorisoida toimenpiteitä niin, että keskeisimpiä toimia
saadaan käyntiin koko seudulla. Tiekartassa tulee myös vielä selventää Uudenmaan
liiton ja maakunnan, seututason ja kuntien rooleja ja vastuualueita sekä yhteistyön
muotoja toimenpiteiden toteutuksessa.
OKT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää Järvenpään kaupungin lausuntona antaa Uudenmaan
liitolle perusteluosan mukaisen lausunnon Hiilineutraali Uusimaa 2035 -
ilmastotiekartan painopisteistä ja toimintalinjauksista.

Käsittely
Tämä asia käsiteltiin § 298 jälkeen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Uudenmaan liitto, kaupunkikehitysjohtaja, vs. kaavoitusjohtaja, erikoissuunnittelija
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§ 293
Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän hankinnan rahoittaminen tuottavuusmäärärahoista
JARDno-2020-2044
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Oksa
seppo.oksa@jarvenpaa.fi
tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö
Kaupunginvaltuusto (11.11.2019 § 81) hyväksyi talousarvion investointiosaan 2 miljoonan
euron kehitysinvestointivarauksen käytettäväksi hankkeisiin, joilla parannetaan kaupungin
vetovoimaa tai tuottavuutta. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto
valtuutti kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä
100.000 euroon asti ja kaupunginhallituksen 100.000 euroa ylittävistä hankkeista.
Hanke-esitys
Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän uusinta. Järvenpään varhaiskasvatuksen
tietojärjestelmä pohjautuu ennen vuotta 2010 käyttöönotettuun CGI Suomi Oy:n
tuottamaan ProConsona perusjärjestelmään sekä sen rinnalle löysästi liitettyihin
lisäpalveluihin ja tietojärjestelmiin. Järjestelmä on vanhanaikainen, kankea ja vaatii
usean eri tietojärjestelmän samanaikaista käyttöä. ProConsona perusjärjestelmä tulee
elinkaarensa päähän syksyllä 2021.
Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän uusinta projektin tavoite on toteuttaa
varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä kokonaisratkaisuna, joka tarjoaa asiakkaille,
henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille yhden liittymän varhaiskasvatuksen palveluihin
sekä mahdollistaa tiedolla johtamisen.
Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän uusinta on edennyt kaupungin yleisen
kehittämismallin mukaisesti. Talousjohtajan hyväksyttyä projektin
investointilaskelman, on kehittämisen ohjausryhmä (tietohallintotyöryhmä) antanut
projektille Hallintosäännön 37 § mukaisen etenemisluvan.
Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän uusinnan kertainvestoinnin arvo on yhteensä
145 000 euroa, joka esitetään haettavaksi tuottavuusinvestointien määrärahoista
vuonna 2020 ja 2021. Investoinnin korollinen takaisinmaksuaika on 2,8 vuotta,
laskennallisella 5 % korolla. Takaisinmaksulaskelmassa on huomioitu toiminnan
tehostuminen sekä hallinnon että itse päiväkodin toiminnassa. Varsinaisia tiedolla
johtamisen tuottamia resurssioptimoinnin säästöjä ei takaisinmaksulaskelmassa ole
tällä hetkellä huomioitu. Varhaiskasvatusjärjestelmän uusinta on kuitenkin
perusedellytys Varhaiskasvatuksen avainalueelle osoitettujen
tehostamistoimenpiteiden toteuttamiselle.
Vuosittaiset käyttökustannukset, noin 110 000 euroa, kohdennetaan opetuksen ja
kasvatuksen palvelualueen käyttötalouteen.
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Kaupunkistrategian mukaisesti (O2 Informaatiopääoma) kaikilla
tietojärjestelmähankinoinnoilla on tavoitteena tukea kokonaisarkkitehtuuria, jossa
kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden käytettävissä.
TP
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää kertainvestoinnille 145 000 euron rahoituksen
kehitysinvestointien tuottavuushankkeista.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Talouspalvelut
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Keskusvaalilautakunta, § 25,15.11.2019
Kaupunginhallitus, § 308,25.11.2019
Kaupunginvaltuusto, § 92,09.12.2019
Keskusvaalilautakunta, § 2,26.08.2020
Kaupunginhallitus, § 294, 31.08.2020
§ 294
Uusien varavaltuutettujen määrääminen ja varavaltuutettujen järjestyksen muutos
JARDno-2019-3360
Keskusvaalilautakunta, 15.11.2019, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Hippi
Liitteet

1 Oheismateriaali / Kuntavaalit2017_Ehdokkaat vertausluvuittain
2 Oheismateriaali / Kuntavaalit2017_Valitut ja varasijat
Vaalilaki (714/1998) 93 §
"Varavaltuutetut
Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 11 §:ssä säädetään.
Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan
keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia
varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti.
Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten
nojalla, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi.
KuntaL 365/1995 on kumottu L:lla 410/2015. Ks. varavaltuutetuista KuntaL 410/2015 17 §."

Kuntalaki (410/2015) 17 §
"Varavaltuutetut
Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton,
puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä
kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen
valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.
Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu
toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä
olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä
ensimmäisen varavaltuutetun.
Jos valtuustoa ei saada päätösvaltaiseksi valtuutettujen ja varavaltuutettujen esteellisyyden
vuoksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on vaalilain 93 §:n 2 momenttia noudattaen
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valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä tämän pykälän 1 momentin mukaisesti
uusia varavaltuutettuja. Näin määrätyt varavaltuutetut osallistuvat valtuuston kokoukseen
niissä asioissa, joissa valtuutetut ja varavaltuutetut ovat esteellisiä."

Keskusvaalilautakunta on päätöksellään 12.4.2017 § 29 vahvistanut vuoden 2017
kuntavaalien tuloksen.
Tiedot ehdokkaista vertausluvuittain sekä valituista ja varamiehistä ovat pykälän
liitteenä.

Eronneet valtuutetut
Kokoomus
Tero Rantanen
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 10.6.2019 § 50
myöntää kaupunginvaltuutettu Tero Rantaselle (KOK) hänen pyytämänsä
eron kuntalain 70 §:n (= muu syy) perusteella Järvenpään
kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä
kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella
kokoomuksen valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Petri Ovaskan Järvenpä
än kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin kokoomuksen
valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyi Willem van
Schevikhoven
Vasemmistoliitto
Ossi Kaminen
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 2.9.2019 § 59
myöntää Ossi Kamiselle hänen pyytämänsä eron kuntalain 70 §:n (= muu
syy) perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun
luottamustehtävästä
kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella
vasemmistoliiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Jenni Komosen Järve
npään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin
vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyi
Minna-Maria Solanterä.
Eronneet sekä vaalikelpoisuuden menettäneet varavaltuutetut
Vihreät
Jukka Kinanen (8. varavaltuutettu)
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kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.4.2018 § 34 todeta Jukka
Kinasen menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa
Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia
Jukka Kinanen oli 8. l. viimeinen vihreiden varavaltuutettu, joten hänen tilalleen
kutsutaan kuntavaalien perusteella vertausluvultaan seuraava vihreiden ehdokas
Lauri Hongisto (3. varavaltuutettu)
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.5.2019 § 36 todeta Lauri Hongiston
menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään
kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia ja hänen
luottamustehtävän Järvenpään kaupunginvaltuuston varajäsenenä päättyneen
hänen tilalleen 3. varasijalle nousi viimeksi toimitettujen kuntavaalien tuloksen
perusteella neljännellä sijalla oleva Pauliina Naala ja sijoilla 5,6, ja 7 nousivat
yhden varasijan ylöspäin
Järvenpää Plus
Sari Turunen ( 2. varavaltuutettu)
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 22.10.2018 § 89 myöntää Sari
Turuselle (Järvenpää Plus) hänen pyytämänsä eron kuntalain 70 §:n (= muu syy)
perusteella ja todeta, että Sari Turusen paikka Järvenpää Plussan
varavaltuutettuna (sija 2) siirtyi viimeksi toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen
perusteella järjestyksessä listalla seuraavalle (Arvi Kekäläinen)
edellä mainitusta syystä johtuen sijoilla 4,5,6,7, 8 nousivat yhden varasijan
ylöspäin. (Kts. jäljempänä Auvo Autio)
Auvo Autio (8. varavaltuutettu)
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 21.10.2019 § 75 todeta Auvo Aution
menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään
kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia ja todeta hänen
luottamustehtävän Järvenpään kaupunginvaltuuston varajäsenenä päättyneen
Auvo Autio on ollut Järvenpää Plussan varavaltuutettu sijalla 8. joten hänen
tilalleen kutsutaan kuntavaalien perusteella vertausluvultaan seuraava
Järvenpää Plussan ehdokas
SDP
Niina Pyykkö ( 2. varavaltuutettu)
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 10.6.2019 § 51 todeta Niina Pyykön
menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään
kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia ja että viimeksi
toimitettujen kuntavaalien tuloksen perusteella SDP:n 2. varavaltuutetuksi
siirtyi Timo Ijäs ja sijoilla 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja 10 nousivat yhden varasijan ylöspäin
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Valtuuston puheenjohtajan pyyntö
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on 29.10.2019 lähettämällään sähköpostiviestillä
pyytänyt keskusvaalilautakuntaa määräämään uusia varavaltuutettuja vaalilain 93 §:n
ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Varavaltuutetut ja tehtävät täydennykset
tummennettu teksti = järjestykseen aiheutuva muutos
Kokoomus (lukumäärä 11)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Willem van Schevikhoven
Marko Koskela
Pekka Heikkilä
Paavo Peltosaari
Tea Rantanen
Keijo Valve
Jarkko Lanu
Tero- Pekka Lehtonen
Tiia Östberg
Mirja Vakkuri
Uusi kutsuttava

Vasemmistoliitto (lukumäärä 3)
1. Minna- Maria Solanterä
2. Minna Schavikin
3. Uusi kutsuttava
Vihreät (lukumäärä 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Riikka Juuma
Hilppa Loikkanen
Pauliina Naala
Mika Asikainen
Ville Mustonen
Aino Kemilä
Uusi kutsuttava
Uusi kutsuttava

Järvenpää Plus (lukumäärä 8)
1. Seppo Rantanen
2.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arvi Kekäläinen
Lasse Puttonen
Matti Seppälä
Heini Lehtonen
Kalevi Tihveräinen
Uusi kutsuttava
Uusi kutsuttava

SDP ( lukumäärä 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liisa Majanen
Timo Ijäs
Jarmo Mäkinen
Suvi Lassila
Pertti Tamm
Pasi Koskinen
Tuomo Virtanen
Ari Kolehmainen
Pasi Torkkeli
Uusi kutsuttava

Varavaltuutettujen täydentäminen
Varavaltuutettujen täydentäminen tapahtuu siten, että kustakin puolueesta uusiksi
varavaltuutetuiksi määrätään järjestyksessä ne henkilöt, jotka seuraavat varalle
valittuja henkilöitä äänimäärän mukaisessa järjestyksessä keskusvaalilautakunnan
päätöksen 12.4.2017 § 29 mukaisesti.
Varavaltuutettujen täydentämistä koskeva päätös toimitetaan kaupunginhallitukselle
ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Ehdotus
Keskusvaalilautakunta päättää:
1. määrätä Järvenpään kaupunginvaltuustoon uusiksi varavaltuutetuiksi jäljellä
olevaksi vaalikaudeksi 2019 - 2021 keskusvaalilautakunnan päätöksellään 12.4.2017 §
29 vahvistama vaalitulos huomioiden seuraavat henkilöt:

Kokoomus (1 lisää)
varasijalle 11 : Tuula Siltasari- Peltonen ; Äänet 50 ; vertausluku 161,130
Vasemmistoliitto (1 lisää)
varasijalle 3 : Saana Korhonen ; Äänimäärä 80 ; Vertausluku 173,714
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Vihreät (2 lisää)
varasijalle 7 : Riitta Keinänen - Korpela ; Äänimäärä 66 ; Vertausluku
166,765
varasijalle 8 : Tanja Vauhkonen ; Äänimäärä 60 ; Vertausluku 157,500
Järvenpää Plus (2 lisää)
varasijalle 7 : Sari Holi ; Äänimäärä 50 ; Vertausluku 172,059
varasijalle 8 : Hannu Laalo ; Äänimäärä 39 ; Vertausluku 162,500
SDP (1 lisää)
varasijalle 10 : Olli Järvenkylä ; Äänimäärä 53 ; Vertausluku 169,571
2. todeta, että varavaltuutettujen järjestys ehdokkaiden kuntavaalituloksen 2017
mukaan on seuraava:

Kokoomus (lukumäärä 11)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Willem van Schevikhoven
Marko Koskela
Pekka Heikkilä
Paavo Peltosaari
Tea Rantanen
Keijo Valve
Jarkko Lanu
Tero- Pekka Lehtonen
Tiia Östberg
Mirja Vakkuri
Tuula Siltasari- Peltonen

Vasemmistoliitto (lukumäärä 3)
1. Minna- Maria Solanterä
2. Minna Schavikin
3. Saana Korhonen
Vihreät (lukumäärä 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Riikka Juuma
Hilppa Loikkanen
Pauliina Naala
Mika Asikainen
Ville Mustonen
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6. Aino Kemilä
7. Riitta Keinänen - Korpela
8. Tanja Vauhkonen
Järvenpää Plus (lukumäärä 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seppo Rantanen
Arvi Kekäläinen
Lasse Puttonen
Matti Seppälä
Heini Lehtonen
Kalevi Tihveräinen
Sari Holi
Hannu Laalo

SDP ( lukumäärä 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liisa Majanen
Timo Ijäs
Jarmo Mäkinen
Suvi Lassila
Pertti Tamm
Pasi Koskinen
Tuomo Virtanen
Ari Kolehmainen
Pasi Torkkeli
Olli Järvenkylä

3. esittää kaupunginhallitukselle,
että kaupunginhallitus päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen
ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
että kaupunginvaltuusto päättää merkitä uusien varavaltuutettujen
määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 25.11.2019, § 308
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Hippi
Liitteet

1 Oheismateriaali / Kuntavaalit2017_Ehdokkaat vertausluvuittain
2 Oheismateriaali / Kuntavaalit2017_Valitut ja varasijat
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Keskusvaalilautakunta 15.11.2019 § 25.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen
järjestyksen tiedoksi.
2. ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä uusien varavaltuutettujen
määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.

Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 09.12.2019, § 92
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Hippi
Liitteet

1 Oheismateriaali / Kuntavaalit2017_Ehdokkaat vertausluvuittain
2 Oheismateriaali / Kuntavaalit2017_Valitut ja varasijat
Kaupunginhallitus 25.11.2019 § 308
Vaalilaki (714/1998) 93 §
"Varavaltuutetut
Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 11 §:ssä säädetään.
Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan
keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia
varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti.
Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien
säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi.
KuntaL 365/1995 on kumottu L:lla 410/2015. Ks. varavaltuutetuista KuntaL 410/2015
17 §."

Kuntalaki (410/2015) 17 §
"Varavaltuutetut
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Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen
vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista
sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella
olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.
Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu
toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä
olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan
järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.
Jos valtuustoa ei saada päätösvaltaiseksi valtuutettujen ja varavaltuutettujen
esteellisyyden vuoksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on vaalilain 93 §:n 2 momenttia
noudattaen valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä tämän pykälän 1
momentin mukaisesti uusia varavaltuutettuja. Näin määrätyt varavaltuutetut
osallistuvat valtuuston kokoukseen niissä asioissa, joissa valtuutetut ja varavaltuutetut
ovat esteellisiä."

Keskusvaalilautakunta on päätöksellään 12.4.2017 § 29 vahvistanut vuoden 2017
kuntavaalien tuloksen.
Tiedot ehdokkaista vertausluvuittain sekä valituista ja varamiehistä ovat pykälän
liitteenä.

Eronneet valtuutetut
Kokoomus
Tero Rantanen
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 10.6.2019 § 50
myöntää kaupunginvaltuutettu Tero Rantaselle (KOK) hänen pyytämänsä
eron kuntalain 70 §:n (= muu syy) perusteella Järvenpään
kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä
kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella
kokoomuksen valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Petri Ovaskan Järvenpä
än kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin kokoomuksen
valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyi Willem van
Schevikhoven
Vasemmistoliitto
Ossi Kaminen
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 2.9.2019 § 59
myöntää Ossi Kamiselle hänen pyytämänsä eron kuntalain 70 §:n (= muu
syy) perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun
luottamustehtävästä
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kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella
vasemmistoliiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Jenni Komosen Järve
npään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin
vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyi
Minna-Maria Solanterä.
Eronneet sekä vaalikelpoisuuden menettäneet varavaltuutetut
Vihreät
Jukka Kinanen (8. varavaltuutettu)
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.4.2018 § 34 todeta Jukka
Kinasen menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa
Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia
Jukka Kinanen oli 8. l. viimeinen vihreiden varavaltuutettu, joten hänen tilalleen
kutsutaan kuntavaalien perusteella vertausluvultaan seuraava vihreiden ehdokas
Lauri Hongisto (3. varavaltuutettu)
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.5.2019 § 36 todeta Lauri Hongiston
menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään
kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia ja hänen
luottamustehtävän Järvenpään kaupunginvaltuuston varajäsenenä päättyneen
hänen tilalleen 3. varasijalle nousi viimeksi toimitettujen kuntavaalien tuloksen
perusteella neljännellä sijalla oleva Pauliina Naala ja sijoilla 5,6, ja 7 nousivat
yhden varasijan ylöspäin
Järvenpää Plus
Sari Turunen ( 2. varavaltuutettu)
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 22.10.2018 § 89 myöntää Sari
Turuselle (Järvenpää Plus) hänen pyytämänsä eron kuntalain 70 §:n (= muu syy)
perusteella ja todeta, että Sari Turusen paikka Järvenpää Plussan
varavaltuutettuna (sija 2) siirtyi viimeksi toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen
perusteella järjestyksessä listalla seuraavalle (Arvi Kekäläinen)
edellä mainitusta syystä johtuen sijoilla 4,5,6,7, 8 nousivat yhden varasijan
ylöspäin. (Kts. jäljempänä Auvo Autio)
Auvo Autio (8. varavaltuutettu)
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 21.10.2019 § 75 todeta Auvo Aution
menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään
kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia ja todeta hänen
luottamustehtävän Järvenpään kaupunginvaltuuston varajäsenenä päättyneen
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Auvo Autio on ollut Järvenpää Plussan varavaltuutettu sijalla 8. joten hänen
tilalleen kutsutaan kuntavaalien perusteella vertausluvultaan seuraava
Järvenpää Plussan ehdokas
SDP
Niina Pyykkö ( 2. varavaltuutettu)
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 10.6.2019 § 51 todeta Niina Pyykön
menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään
kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia ja että viimeksi
toimitettujen kuntavaalien tuloksen perusteella SDP:n 2. varavaltuutetuksi
siirtyi Timo Ijäs ja sijoilla 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja 10 nousivat yhden varasijan ylöspäin
Valtuuston puheenjohtajan pyyntö
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on 29.10.2019 lähettämällään sähköpostiviestillä
pyytänyt keskusvaalilautakuntaa määräämään uusia varavaltuutettuja vaalilain 93 §:n
ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Varavaltuutetut ja tehtävät täydennykset
tummennettu teksti = järjestykseen aiheutuva muutos
Kokoomus (lukumäärä 11)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Willem van Schevikhoven
Marko Koskela
Pekka Heikkilä
Paavo Peltosaari
Tea Rantanen
Keijo Valve
Jarkko Lanu
Tero- Pekka Lehtonen
Tiia Östberg
Mirja Vakkuri
Uusi kutsuttava

Vasemmistoliitto (lukumäärä 3)
1. Minna- Maria Solanterä
2. Minna Schavikin
3. Uusi kutsuttava
Vihreät (lukumäärä 8)
1.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Riikka Juuma
Hilppa Loikkanen
Pauliina Naala
Mika Asikainen
Ville Mustonen
Aino Kemilä
Uusi kutsuttava
Uusi kutsuttava

Järvenpää Plus (lukumäärä 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seppo Rantanen
Arvi Kekäläinen
Lasse Puttonen
Matti Seppälä
Heini Lehtonen
Kalevi Tihveräinen
Uusi kutsuttava
Uusi kutsuttava

SDP ( lukumäärä 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liisa Majanen
Timo Ijäs
Jarmo Mäkinen
Suvi Lassila
Pertti Tamm
Pasi Koskinen
Tuomo Virtanen
Ari Kolehmainen
Pasi Torkkeli
Uusi kutsuttava

Varavaltuutettujen täydentäminen
Varavaltuutettujen täydentäminen tapahtuu siten, että kustakin puolueesta uusiksi
varavaltuutetuiksi määrätään järjestyksessä ne henkilöt, jotka seuraavat varalle
valittuja henkilöitä äänimäärän mukaisessa järjestyksessä keskusvaalilautakunnan
päätöksen 12.4.2017 § 29 mukaisesti.
Varavaltuutettujen täydentämistä koskeva päätös toimitetaan kaupunginhallitukselle
ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Ehdotus
Keskusvaalilautakunta päättää:
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1. määrätä Järvenpään kaupunginvaltuustoon uusiksi varavaltuutetuiksi jäljellä
olevaksi vaalikaudeksi 2019 - 2021 keskusvaalilautakunnan päätöksellään 12.4.2017 §
29 vahvistama vaalitulos huomioiden seuraavat henkilöt:

Kokoomus (1 lisää)
varasijalle 11 : Tuula Siltasari- Peltonen ; Äänet 50 ; vertausluku 161,130
Vasemmistoliitto (1 lisää)
varasijalle 3 : Saana Korhonen ; Äänimäärä 80 ; Vertausluku 173,714
Vihreät (2 lisää)
varasijalle 7 : Riitta Keinänen - Korpela ; Äänimäärä 66 ; Vertausluku
166,765
varasijalle 8 : Tanja Vauhkonen ; Äänimäärä 60 ; Vertausluku 157,500
Järvenpää Plus (2 lisää)
varasijalle 7 : Sari Holi ; Äänimäärä 50 ; Vertausluku 172,059
varasijalle 8 : Hannu Laalo ; Äänimäärä 39 ; Vertausluku 162,500
SDP (1 lisää)
varasijalle 10 : Olli Järvenkylä ; Äänimäärä 53 ; Vertausluku 169,571
2. todeta, että varavaltuutettujen järjestys ehdokkaiden kuntavaalituloksen 2017
mukaan on seuraava:

Kokoomus (lukumäärä 11)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Willem van Schevikhoven
Marko Koskela
Pekka Heikkilä
Paavo Peltosaari
Tea Rantanen
Keijo Valve
Jarkko Lanu
Tero- Pekka Lehtonen
Tiia Östberg
Mirja Vakkuri
Tuula Siltasari- Peltonen

Vasemmistoliitto (lukumäärä 3)
1.
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1. Minna- Maria Solanterä
2. Minna Schavikin
3. Saana Korhonen
Vihreät (lukumäärä 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Riikka Juuma
Hilppa Loikkanen
Pauliina Naala
Mika Asikainen
Ville Mustonen
Aino Kemilä
Riitta Keinänen - Korpela
Tanja Vauhkonen

Järvenpää Plus (lukumäärä 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seppo Rantanen
Arvi Kekäläinen
Lasse Puttonen
Matti Seppälä
Heini Lehtonen
Kalevi Tihveräinen
Sari Holi
Hannu Laalo

SDP ( lukumäärä 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liisa Majanen
Timo Ijäs
Jarmo Mäkinen
Suvi Lassila
Pertti Tamm
Pasi Koskinen
Tuomo Virtanen
Ari Kolehmainen
Pasi Torkkeli
Olli Järvenkylä

3. esittää kaupunginhallitukselle,
että kaupunginhallitus päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen
ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
että kaupunginvaltuusto päättää merkitä uusien varavaltuutettujen
määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
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Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja
varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta, 26.08.2020, § 2
Valmistelijat / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Oheismateriaali / Kuntavaalit2017_Ehdokkaat vertausluvuittain
2 Oheismateriaali / Kuntavaalit2017_Valitut ja varasijat
Keskusvaalilautakunta on määrännyt uusia varavaltuutettuja sekä vahvistanut
varavaltuutettujen järjestyksen muutoksen edellisen kerran kokouksessaan
15.11.2019 § 25. Kokouksen jälkeen on eronnut tai menettänyt vaalikelpoisuutensa
kolme valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua. Edellä mainitusta johtuen
keskusvaalilautakunnan tulee määrätä uusia varavaltuutettuja sekä vahvistaa
varavaltuutettujen järjestyksen muutos.
Eronneet sekä vaalikelpoisuuden menettäneet valtuutetut
SDP
Viljo Smed
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 24.2.2020 § 10 myöntää
kaupunginvaltuutettu Viljo Smedille (SDP) hänen pyytämänsä eron kuntalain 70 §:
n (= muu syy) perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston
kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä
kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella
sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Liisa Majasen Järvenp
ään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kokoomus
Liina-Lyydia Jämsä
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 9.12.2019 § 90 myöntää
kaupunginvaltuutettu Liina-Lyydia Jämsälle (KOK) hänen pyytämänsä eron
kuntalain 71 §:n (= kotipaikan muuttuminen) perusteella Järvenpään
kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä
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kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella
kokoomuksen valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Willem van Schevikhovenin
Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin kokoomuksen
valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyi Marko Koskela 1.1.2020
lukien
Vihreät
Olli Kamunen
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.3.2020 § 15 myöntää
kaupunginvaltuutettu Olli Kamuselle (VIHR) hänen pyytämänsä eron kuntalain
70 §:n (= muu syy) perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston
kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä
kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Vihreän liiton
valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Riikka Juuman Järvenpään
kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 1.3.2020 lukien.
Eronneet sekä vaalikelpoisuuden menettäneet varavaltuutetut
Kokoomus
Jarkko Lanu
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 24.2.2020 § 9 myöntää
varavaltuutettu Jarkko Lanulle (KOK) hänen pyytämänsä eron kuntalain 70 §:n (=
muu syy) perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston varavaltuutetun
luottamustehtävästä
Viimeksi toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Jarkko Lanu oli
valtuustoryhmän varasijalla 7.
Vasemmistoliitto
Minna Schavikin
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.3.2020 § 16 myöntää
varavaltuutettu Minna Schavikinille (VAS) hänen pyytämänsä eron kuntalain 71 §:
n (= kotipaikan muuttuminen) perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston
varavaltuutetun luottamustehtävästä
Viimeksi toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Minna Schavikin oli
valtuustoryhmän varasijalla 2.
Ehdotus
Keskusvaalilautakunta päättää
1. määrätä Järvenpään kaupunginvaltuustoon uusiksi varavaltuutetuiksi jäljellä
olevaksi vaalikaudeksi 2019 - 2021 keskusvaalilautakunnan päätöksellään 12.4.2017 §
29 vahvistama vaalitulos huomioiden seuraavat henkilöt:
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SDP (1 lisää)
varasijalle 10: Tiina Aalto; Äänimäärä 53; Vertausluku 161,864
Kokoomus (2 lisää)
varasijalle 10: Marketta Pohjanheimo; Äänimäärä 49; Vertausluku 154,417
varasijalle 11: Jukka Huikko; Äänimäärä 49; Vertausluku 148,240
Vihreät (1 lisää)
varasijalle 8: Tiina Relander; Äänimäärä 47; Vertausluku 149,211
Vasemmistoliitto (1 lisää)
varasijalle 3: Ari Alapartanen; Äänimäärä 65; Vertausluku 152,000
2. todeta, että varavaltuutettujen järjestys ehdokkaiden kuntavaalituloksen 2017
mukaan on seuraava:
SDP (lukumäärä 10)
1. Timo Ijäs
2. Jarmo Mäkinen
3. Suvi Lassila
4. Pertti Tamm
5. Pasi Koskinen
6. Tuomo Virtanen
7. Ari Kolehmainen
8. Pasi Torkkeli
9. Olli Järvenkylä
10. Tiina Aalto
Kokoomus (lukumäärä 11)
1. Marko Koskela
2. Pekka Heikkilä
3. Paavo Peltosaari
4. Tea Rantanen
5. Keijo Valve
6. Tero- Pekka Lehtonen
7. Tiia Östberg
8. Mirja Vakkuri
9. Tuula Siltasari-Peltonen
10. Marketta Pohjanheimo
11. Jukka Huikko
Vihreät (lukumäärä 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hilppa Loikkanen
Pauliina Naala
Mika Asikainen
Ville Mustonen
Aino Kemilä
Riitta Keinänen - Korpela
Tanja Vauhkonen
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8. Tiina Relander
Vasemmistoliitto (lukumäärä 3)
1. Minna- Maria Solanterä
2. Saana Korhonen
3. Ari Alapartanen
3. esittää kaupunginhallitukselle,
että kaupunginhallitus päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen
ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
että kaupunginvaltuusto päättää merkitä uusien varavaltuutettujen
määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 31.08.2020, § 294
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 26.8.2020 määrännyt uusia
varavaltuutettuja sekä vahvistanut varavaltuutettujen järjestyksen muutoksen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen
järjestyksen tiedoksi.
2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä
uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen
järjestyksen tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hallinnon erityisasiantuntija, kirjaamopalvelut, KH, KV, valtuustoryhmien
puheenjohtajat, varavaltuutetut
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§ 295
Yhtiökokouskutsu 29.9.2020 / Kiint. Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalo
JARDno-2020-2105
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Laukkanen
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu 290920_Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen Paikoitustalo
Kiint. Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalolta on tullut kutsu 3.9.2020
järjestettävään yhtiökokoukseen. Yhtiöltä on tullut myöhemmin ilmoitus
kokouspäivämäärän muutoksesta ja kokous pidetään 29.9.2020. Yhtiökokouksessa
käsitellään mm. yhtiön tilikauden 2019 toimintakertomus sekä vuoden 2020
talousarvio. Järvenpään kaupungilla on oikeus nimetä yhtiökokoukseen edustaja.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää päättää nimetä kaupungin edustajaksi Kiint. Oy
Järvenpään Asemamäen paikoitustalon
29.9.2020 yhtiökokoukseen kaupungingeodeetti Juhana Hiirosen ja oikeuttaa
kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta nimetyn esteen varalta.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Asianosaiset
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§ 296
Yhtiökokouskutsu 7.9.2020 / Asunto Oy Lampikuru
JARDno-2020-2109
Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu 7.9.2020 Asunto Oy Lampikuru
Asunto Oy Lampikurulta on tullut kutsu 7.9.2020 järjestettävään yhtiökokoukseen ja
kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. Yhtiökokouksessa
mm. esitetään tilinpäätös vuodelle 2019, tilintarkastuskertomus,
päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vahvistetaan
talousarvio vuodelle 2020 sekä valitaan hallituksen jäsenet.
Yhtiökokousedustaja päättää yhtiön tilanteen, käsiteltävien asioiden ja kaupungin
strategisten intressien perusteella tarpeen osallistua kokoukseen.
IL

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajaksi Asunto Oy Lampikurun
yhtiökokoukseen Mestariasunnot Oy:n kiinteistömestari Jarkko Kankkusen ja
oikeuttaa kaupunginjohtajan nimeämään yhtiökokousedustajan nimetyn esteen
varalta.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Asunto Oy Lampikuru, Mestariasunnot Oy

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
31.08.2020

28/2020

32 (77)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 297
Harkinnanvaraisen valtionosuuden hakeminen
JARDno-2020-2113
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2020
Valtionvarainministeriö on 4.8.2020 kunnan- ja kaupunginhallituksille lähetetyllä
kirjeellä esittänyt kuntien haettavaksi kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden
korotusta vuonna 2020. Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan
peruspalvelujenvaltionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta
harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti
poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn
taloudellisen tuen tarpeessa. Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä huomioidaan
myös koronakriisin vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa.
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 60
miljoonaa euroa ja korotusta on haettava 31.8.2020 mennessä.
Valtionosuuden myöntämisen edellytyksenä on, että kunta on hyväksynyt taloutensa
tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain 30 §:n 2 momentin mukaan valtionapuviranomainen
voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen
liittyviä ehtoja. Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa avustusten
käytölle seuraavat ehdot hyväksytyn talouden tasapainottamissuunnitelman lisäksi.
1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa
olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttö- että investointimenoja.
Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden
tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta
riippumatta.
2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin,
jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta.
Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijäämien
kattamiseen ja tiedossa olevien tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin.
Hakemuksessa tulee arvioida erityisesti vuoden 2020 tilannetta ja yksilöidä kaikki ne
perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden
tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. Perusteluissa tulee erityisesti tuoda esille ne
toimenpiteet, joita kunta on tehnyt tai on tekemässä poikkeuksellisten tai tilapäisten
talousongelmien parantamiseksi.
Järvenpään tilanne
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Järvenpään kaupungin tilinpäätös oli vuonna 2019 32,2 milj. euroa alijäämäinen ja
vuoden 2018 tilinpäätöksessä alijäämää kertyi 12,1 milj. euroa. Koronan aiheuttamien
verotulomenetysten ja sotemenojen kasvunäkymien seurauksena kaupungin
talous kriisiytyy ilman poikkeuksellisen suuria veronkorotuksia tai valtion tukea.
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä taseen kertynyt yli-/alijäämä oli yhteensä 9,7 milj. euroa
ja kääntyy 7,2 Me alijäämäiseksi kuluvana vuonna. Kehykseen sisällytetyistä
sopeutustoimenpiteistä huolimatta alijäämää kertyy edelleen vuonna 2021.
Ylijäämäinen tulos jo vuonna 2021 edellyttäisi lisämenosopeutusten
lisäksi kunnallisveron korotuksen 2 %-yksiköllä.
Järvenpään kaupungin vuoden 2020 talousarvio laadittiin alun perin 6,9 miljoonaa
euroa alijäämäiseksi. Koronakriisin johdosta tilikausi arvioidaan valtion
koronakompensaatiot huomioiden päätyvän noin 16,9 milj. euroa alijäämäiseksi
vuonna 2020.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 2020 käsittelyn yhteydessä talousohjelman
vuosille 2020-2023. Talousohjelma sisälsi yhteensä 21,7 miljoonan euron edestä
valtuuston hyväksymiä, omaan toimintaan kohdistuvia
sopeutustoimenpiteitä. Koronan seurauksena kaupunki kävi yt-neuvottelut keväällä
2020, joiden yhteydessä päätettiin uusista 3,1 miljoonan euron
henkilöstömenosopeutuksesta kuluvalle vuodelle. Sopeutuksen jäädessä oleellisesti
tavoitellusta tasosta kaupunginhallitus päätti lisäsopeutuksen ulottamisesta myös
vuosille 2021-2023. Kaupunginvaltuusto käsittelee em. noin kolmen miljoonan euron
vuosittaista lisäsopeutusta ja sen edellyttämiä toimenpiteitä kokouksessaan 7.9.2020
ja päättää lopullisesti toimenpiteistä osana vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman
hyväksymistä. Kaupunginhallituksen käsittelemässä talousarvio- ja -
ohjelmakehyksessä vuosille 2021-2023 verorahoituksella haetaan noin 8,5 miljoonan
euron lisäystä tulorahoitukseen. Lisäys vastaa 1 %-yksikön korotusta
kunnallisveroprosenttiin. Kaupunginvaltuusto käsittelee kehyksen syyskuun alussa ja
päättää mahdollisista veronkorotuksista marraskuussa 2020.
Järvenpään tilanne huomioiden valtionosuushakemuksessa tullaan painottamaan
erityisesti seuraavia vuoden 2020 talouden ongelmakohtia, aikaisempien vuosien
poikkeuseriä sekä talouden tasapainottamiseen tehtyjä ja sovittuja
sopeutustoimenpiteitä:
Koronasta aiheutuvat lisäkustannukset ja tulomenetykset
Sisäilmaongelmista aiheutuneet tasearvojen alaskirjaukset, rakennusten
purkukustannukset ja väistötilakustannukset
Keusoten menokehitys ja käynnistämisen tuoma kulukehityksen
ennakoimattomuus
Kuluvan vuoden talouden toteumatilanne ja taseeseen kertyvä alijäämä
Velkamäärän kova kasvuvauhti ja korkokustannukset
Vuoden 2021 talousarvion raamivalmistelutilanne
Hyväksytyn talousohjelman 2020-2023 sopeutustoimenpiteet
Vuoden 2020 henkilöstösopeutus ja 2021-2023 lisäsopeutus
Harkinnanvaraisena avustuksena haettavaksi euromääräksi on kertaluonteisiin
menoeriin perustuen esitetty 10,0 milj. euroa.
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KR
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. hakea 10.000.000 euron suuruista harkinnanvaraista valtionavustuksen
korotusta vuodelle 2020.
2. oikeuttaa kaupunginjohtaja ja talousjohtajan täydentämään hakemusta ja
toimittamaan hakuasiakirjat Valtiovarainministeriöön.
Käsittely
Tämä asia käsiteltiin § 291 jälkeen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Talouspalvelut
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Kaupunkikehityslautakunta, § 69,24.10.2019
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 59,05.11.2019
Hyvinvointilautakunta, § 63,14.11.2019
Kaupunginhallitus, § 295,18.11.2019
Kaupunginhallitus, § 3,13.01.2020
Kaupunginhallitus, § 37,02.03.2020
Kaupunginhallitus, § 241,17.06.2020
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 20,18.08.2020
Hyvinvointilautakunta, § 20,19.08.2020
Kaupunginhallitus, § 276,24.08.2020
Kaupunginhallitus, § 285,28.08.2020
Kaupunginhallitus, § 298, 31.08.2020
§ 298
LISÄPYKÄLÄ: JYK, hankemuutos ja Kyrölän koulu
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
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liikuntapaikoille. Tästä syystä esitetään liikuntasalin toteuttamista hieman isompana
kuin yhtenäiskoulun vähimmäisvaatimukset asettavat ja esitetään salin toteutusta
kilpatasoisena.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen vuosien 2019-2023 talousarvioon
joulukuussa 2018 (§ 104 Järvenpään kaupungin talousarvio 2019).
Hankkeen hyväksymisen jälkeen tapahtuneet keskeiset muutokset
1. Hankkeen pyrittiin toteuttamaan uudisrakennuksena elinkaariallianssina.
Hankinta päätettiin keskeyttää tilaajan budjetin ylittävän tarjouksen takia (§ 115
JYK yhtenäiskoulun investointihanke, hankinnan keskeyttäminen)
2. Juholan koulun oppilaita siirtyy uuteen koulurakennukseen noin 100 oppilasta
heti rakennuksen valmistuessa. Aikaisemmassa hankevalmistelussa Juholan
koulun oppilaiden siirtyminen uudisrakennuksen tiloihin oli suunniteltu
tapahtuvan 2020-luvun puolivälin jälkeen eli hankkeen laajuutta on tästä syystä
kasvatettu.
3. Osan perusopetustoiminnan siirtämisestä Kansakoulunkadun
koulurakennukseen on päädytty esittämään osana hanketta, sillä nykyinen tontti
on osoittanut osin ahtaaksi koko kapasiteettia palvelevalle uudisrakennukselle.
Lisäksi tämä ratkaisee Kansakoulunkadun tulevan käytön, sillä kohde on suojeltu
ja sitä ei välttämättä voida purkaa, jos kohteeseen ei löydy muuta käyttöä. Näistä
lähtökohdista johtuen esitetään, että Kansakoulunkatu perusparannetaan osana
hanketta. Raksystems Oy on tutkinut kohteen kuntoa aikaisemmin ja näiden
tutkimusten pohjalta on laadittu nykyiset kustannusarviot. Lisäksi FCG Oy
tuottaa Kansakoulunkadun koulun perusparannuksen korjaustapaehdotuksen
marraskuun 2019 aikana.
4. Useista tunnistetuista etenemisvaihtoehdoista johtuen on käynnistetty ns.
konseptikehitysvaihe (elokuu-lokakuu), johon kilpailutettiin arkkitehti.
Konseptikehitysvaiheen tarkoituksena on tuottaa vaihtoehtoja JYK Kampus-
hankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi konseptikehitysvaiheessa on huomioitu
elokuussa 2019 valmistuneen ja käyttöönotetun Kinnarin koulun
käyttäjäkokemuksia.
5. Rakennettavan koulun läheisyyteen on valmistunut kevään 2019 aikana uusi
Urheilukentän moduulikoulu noin 500 lapselle. Tällä hetkellä koulu hyödyntää
osin käytössä olevan JYK Urheilukadun tiloja esimerkiksi ruokailun ja
käsityöopetuksen osalta. Konseptikehitysvaiheen aikana on selvitetty, että
nykyisten oppilasmääräennusteiden mukaan moduulikoulu kannattaa siirtää
Mankalaan JYK-hankkeen valmistuttua palveluverkkolinjausten mukaisesti.
Hankkeen ohjausryhmä (Veikko Simunaniemi, Marju Taurula, Kirsi Rinne, Juhana
Hiironen) on päättänyt esittää lopulliseen tarkasteluun kahta vaihtoehtoa, jotka
tuodaan nyt Kaupunkikehityslautakunnan tietoon ja myöhemmin kohdassa
Päätöksenteon aikataulu esitetyllä tavalla päätöksentekoon.
Hanke liittyy Järvenpään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
palveluverkkoon
Uuden JYK:n koko pohjautuu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
palveluverkkoselvitykseen, joka valmistui päätöksentekoon syksyllä 2018.
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Hankkeen tavoitteet ja toteutusmuoto
Hankevalmistelun aikana hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet:
Uuden oppimisympäristön mukainen laadukas uusi JYK
Alueen kehittäminen koko Järvenpäätä palvelevaksi kokonaisuudeksi
Yhdistää eri toimijoiden (varhaiskasvatus, opetustoimi, opisto, liikuntapalvelut)
tilantarpeet tehokkaasti saman katon alle - Monitoimitalo 24/7
Kampuksen tilojen konseptointi eri käyttäjä ryhmille
Hankevalmistelussa on tunnistettu, että erityisesti seuraavat hyödyt on pyrittävä
realisoimaan hankkeen avulla:
Keskustan koulu- ja päiväkotitoiminnan keskittäminen samalle tontille
Maan vapauttaminen JYK Urheilukadun sekä Keskustan päiväkodin alueen osalta
kiinteistökehitykseen sekä nykyisen JYK Kansakoulunkadun tontin maankäytön
tehostaminen
Tavoitteena koulutoiminnan aloittamiselle uudella JYK Kampuksella on helmikuu 2023.
Johtuen kireästä aikataulusta ja kaupungin kustannuspaineesta, alustavasti
toteutusmuodoksi ehdotetaan tilaajan hankkimaan suunnittelua ja rakentamista
yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.
Päätöksenteon aikataulu
22.10.2019 Hankkeen ohjausryhmä valitsee toteuttavaksi esitettävän
vaihtoehdon InKAJR:lle
24.10.2019 Kaupunkikehityslautakunta käsittelee hanketta ja antaa näkemyksen
vaihtoehdoista
31.10.2019 InKAJR käsittelee vaihtoehtoja ja tavoitteena on, että se valitsee OPKA
ja HYVO lautakunnille sekä kaupunginhallitukselle toteuttavaksi esitetettävän
vaihtoehdon
5.11.2019 OPKA käsittelee hanketta ja esittää kaupunginhallitukselle
toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon
14.11.2019 HYVO käsittelee hanketta ja esittää kaupunginhallitukselle
toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon
18.11.2019 Kaupunginhallitus käsittelee hanketta ja esittää valtuustolle
toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon
9.12.2019 Valtuusto päättää hankkeesta
Pedagogiikka ja tilaohjelma
Pedagoginen visio on laadittu käyttäjän toimesta keväällä 2018. Pedagogisessa
visiossa korostuu oppimisen ilo, yhteisöllisyys ja osallisuus. Pedagogista visiota on
päivitetty syksyllä 2019. Opetuksessa korostuu yhteisopettajuus ja tulevaisuuden
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
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kiinteistönhuoltotilat on jätetty pois tarkastelusta. Tilatehokkuutta ja tilojen
monikäyttöisyyden tason tutkimista ja kehittämistä jatketaan valitun konseptin
perusteella talven 2019-2020 aikana.
Hankkeen investoinnit ja budjetti
Alustavan tilaohjelman mukaisesti rakennukselle on laskettu kustannusarvio ”
Talonrakennuksen kustannustieto, 2015” menetelmän mukaisesti, mikä on esitelty
tausta-aineistossa. Syksyllä 2018 alueen yhteydessä peruskorjattavat kadut ja muut
yleiset alueet on arvioitu kustannukseltaan noin 8 miljoonaa euroa. Samalla Keskustan
päiväkodin ja JYK Urheilukadun tontit vapautuvat kaupunkikehitykseen ja
mahdollistavat merkittäviä myyntituloja kaupungille kattamaan kustannuksia.
Teoreettiset ylläpitokustannukset pyritään esittämään seuraavaan
päätöksentekoaineiston yhteydessä.
Kaupunkikuva
Konseptivaihtoehdot on esitelty Järvenpään kaupungin kaupunkikuva-arkkitehdille.
Kaupunkikuva-arkkitehti on kommentoinut konseptivaihtoehtoja. (Kts. liite
JYK_tontinka#ytto#_kommentit_MSJ_SP).
Valmistelu: yhteistyössä Mestaritoiminnan/ projektipäällikkö Jani Kervisen kanssa

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

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

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
31.08.2020

28/2020

40 (77)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Opetus-ja kasvatuslautakunta päättää
1. merkitä konseptikehtitysvaiheen tilanteen tiedoksi.
2. esittää, minkä ohjausryhmän vaihtoehdon pohjalta toteutusta voidaan viedä
eteenpäin.
3. todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kohdan Päätöksenteon
aikataulu mukaisesti.
Käsittely:
Asiasta käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta
kysyttyään, että opetus- ja kasvatuslautakunta yksimielisesti päätti esittää, että
hanketta viedään eteenpäin ohjausryhmän esittämän VE 1:n ehdotuksen
mukaisesti.

Päätös
Opetus-ja kasvatuslautakunta päätti
1. merkitä konseptikehtitysvaiheen tilanteen tiedoksi
2. esittää yksimielisesti, että hanketta viedään eteenpäin ohjausryhmän esittämän
VE 1:n ehdotuksen mukaisesti
3. todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kohdan Päätöksenteon
aikataulu mukaisesti

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

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

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

Hyvinvointilautakunta päättää
1. merkitä konseptikehtitysvaiheen tilanteen tiedoksi
2. esittää, minkä ohjausryhmän vaihtoehdon pohjalta toteutusta voidaan viedä
eteenpäin
3. todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kohdan Päätöksenteon
aikataulu mukaisesti
Käsittely:
Asian käsittelyn alussa todettiin
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
Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Aiemmat hankkeen käsittelyt kaupunginhallituksessa 18.11.2019 § 295 sekä 13.1.2020
§ 3.
Kaupunginhallituksen kokouksessa 18.11.2019 on hankemalliksi hyväksytty
projektinjohtourakka.
Kaupunginhallituksen kokouksissa 18.11.2019 sekä 13.1.2020 on hyväksytty hankkeen
kokonaisbudjetti 49.710.000 €, joka koostuu tehtyjen päätösten mukaisesti
seuraavista kokonaisuuksista:
Uusi koulurakennus 27.100.000 €
Kansakoulunkadun perusparannus 12.700.000 €
Liikuntasali 9.910.000 €.
Kaikki esitetyt summat alv 0%.
Liikuntasalipäätöksen jälkeen hankkeen suunnittelua on jatkettu käyttäjien kanssa
yhteistyössä. Tämän hetkiset arkkitehtisuunnitelmat esitellään kokouksessa. Keittiö
tullaan toteuttamaan valmistuskeittiön sijaan jakelukeittiönä.
Projektinjohtourakoitsijahankinnan ennakkoilmoitus on julkaistu Hilmassa 18.1.2020.
Mestaritoiminta Oy pyysi ennakkoilmoituksessa ilmoittautumisia
markkinavuoropuheluun, jotka pidettiin neljän rakennusliikkeen kanssa 12.2.2020.
Hankkeen ehdotussuunnitelmia esitellään Opetus- ja Kasvatuslautakunnassa
25.2.2020 sekä Kaupunkikehityslautakunnassa ja Hyvinvointilautakunnassa 27.2.2020.
Valmistelu yhteistyössä Mestaritoiminnan projektipäällikkö Teemu Jaakkolan kanssa.
MT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää:
1. merkitä tiedoksi hankkeen valmistelutilanteen.
2. että Uusi JYK- kampuksen keittiö toteutetaan jakelukeittiönä.
3. valtuuttaa Mestaritoiminta Oy:n tekemään Uusi JYK- kampuksen
projektinjohtourakoitsijan hankinnan ja hankintaan liittyvän sopimuksen
hyväksytyssä budjetissa.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
31.08.2020

28/2020

59 (77)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

4. antaa Mestaritoiminta Oy:lle valtuutuksen valmistella sekä päättää
toteutusvaihetta koskevat hankinnat sekä allekirjoittaa ja valvoa asiaa koskevat
sopimukset kaupungin puolesta.
Päätös
Asia poistettiin esittelystä.

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

1 Oheismateriaali OPKA/HYVO JYK-hankemuutos KH17062020
Taustaa
Kaupunginhallitus käsitteli JYK-hanketta kokouksessaan 18.11.2019, jossa päätettiin
hankkeen konsepti, laajuus sekä vahvistettiin siirtyminen koulukokonaisuuden
osalta kehitysvaiheeseen.
Kaupunginhallitus käsitteli JYK-hankkeen liikuntatilojen
toteutusratkaisun kokouksessaan 13.1.2020, jossa
päätettiin liikuntasalikokonaisuuden toteutustapa, laajuus ja laatutaso.
Kaupunginhallituksen kokouksissa 18.11.2019 sekä 13.1.2020 päätettiin hankkeen
kokonaisbudjetti 49.710.000 €, joka koostuu tehtyjen päätösten mukaisesti
seuraavista kokonaisuuksista:
* Uusi koulurakennus 27.100.000 €
* Kansakoulunkadun perusparannus 12.700.000 €
* Liikuntasali 9.910.000 €.
Kaupunginhallituksen kokouksessa 2.3.2020 oli tarkoitus
hakea valtuutus Mestaritoiminta Oy:lle valmistella sekä päättää toteutusvaihetta
koskevat hankinnat sekä allekirjoittaa ja valvoa asiaa koskevat sopimukset kaupungin
puolesta. Asia poistettiin käsittelystä, koska kaupungin taloustilanteesta
johtuen haluttiin varmistaa hankkeen olevan mitoitettu palvelutarpeen mukaisesti.
Investointiohjelman päivityksen yhteydessä on päivitetty väestöennusteiden
palvelutarvearviot vuosiksi 2020-2030 ja tehty tilakohtaiset kapasiteettiselvitykset,
joiden perusteella JYK-hanke voidaan toteuttaa suunniteltua pienempänä hankkeena.
Taloudellisten tarkastelujen jälkeen on päädytty esittämään ratkaisua, jossa JYK-hanke
toteutetaan hyödyntäen olemassa olevia tilamoduuleja ja täydentämällä
kokonaisuutta uudisrakennuksella sekä Kansakoulunkadun
peruskorjaushankkeella. Hanke ehdotetaan toteutettavaksi vaiheistettuna, jolloin se
vastaa juuri siihen tarpeeseen, mikä palvelualueella on.
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Kaupunginhallituksen edellisen käsittelyn jälkeen
JYK Urheilukadun kiinteistössä on todettu keittiön ja ruokalan osalta sisäilmatilanne ja
työskentely näissä tiloissa on lopetettu. Keittiön sisäilmatilanteen vuoksi on
käynnistetty hankinta väliaikaisesta keittiö- ja ruokalayksiköstä, joka toimii kohteessa
Uuden JYKin valmistumiseen saakka.
Hankkeen vaiheistus, aikataulu ja linjaukset
1. vaihe 18,6 milj. €
Vaiheessa 1 tontille rakennetaan uudisosa, joka kattaa mm. teknisen työn,
ruokalan, jakelukeittiön, liikuntasalin, sekä aineluokkia. Urheilukadun
moduulikoulu jää JYKin käyttöön. Vaiheen 1 on määrä valmistua 1/2023. Tämän
vaiheen oppilaskapasiteetti on 800 oppilasta (uudisosa +
moduuli) + Juholan yksikkö 100 oppilasta.
2. vaihe 15,3 milj. €
Vaiheessa 2 peruskorjataan Kansakoulunkatu 1. Kouluun on ajateltu sijoittuvan
alakoulun oppisoluja sekä aineluokkia. Peruskorjauksen tulisi olla valmis 1/2026,
minkä jälkeen kampuksen kapasiteetti on 1100 oppilasta. Vaiheen 2 valmistuttua
Juholan yksikön loputkin toiminnat siirtyvät Uuden JYKin tilohin ja Juholan
kiinteistö vapautuu kiinteistökehittämiselle.
KUM, opisto: Opistoille ei rakenneta kampukselle omia tiloja, vaan opistot toimivat
kaupungin muissa tiloissa. Seutulantie 8 kiinteistö säilyy toistaiseksi Keskisen
Uudenmaan Musiikkiopiston päätoimipisteenä.
Liikuntahalli: Liikuntasalin koko tulee tässä toteutusratkaisussa olemaan n. 710
m2. Liikuntasali on jaettavissa kolmeen lohkoon ja se toteutetaan koulun vaatimusten
mukaiseen tasoon (ei kiinteää katsomoa). Tämän lisäksi 1. vaiheen
valmistuessa on koulun käytössä Juholan yksikön liikuntasali n. 210
m2. Lisäksi 2. vaiheen valmistuessa tulee koulun käyttöön
perusparannettavan Kansakoulunkatu 1:n liikuntasali n.230 m2 ja Juholan liikuntasali
poistuu koulun käytöstä.
Hankelaajuus
Kaupungin taloustilanteen vuoksi JYKin hankelaajuutta selvitettäessä on huomioitu
hankkeeseen kiinteästi kytkeytyvät muut kouluhankkeet. Alkuperäisessä
suunnitelmassa hankelaajuuteen sisältyi Kyrölän oppilaiden sijoittuminen kohteeseen
ja suurempi liikuntahalli. Kyrölän oppilaiden siirron kannattavuus on haluttu
varmistaa selvittämällä vaikutukset kaupungin talouteen kahdessa eri vaihtoehdossa.
VE1: JYKiin ei rakenneta tiloja Kyrölän 3.-6. vuosiluokan oppilaita varten, jolloin Kyrölän
koulu pysyy koulukäytössä, minkä seurauksena Kyrölän päiväkodin nykyiset tilat tulee
korvata uusilla tiloilla viimeistään vuonna 2023. Jotta opetus voi jatkua Kyrölässä
pysyvästi, tulee koulun yhteyteen suunniteltu liikuntahallirakennus toteuttaa, minkä
lisäksi pitää rakentaa koululle teknisen työn opetustilat ja laajempi väestönsuoja.
VE2: JYKiin rakennetaan lisätilat Kyrölän 3.-6. vuosiluokan oppilaita varten, jolloin
lisäinvestoinneista Kyrölän liikuntahalliin, teknisen työn tiloihin ja väestönsuojaan

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
31.08.2020

28/2020

61 (77)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

voidaan välttyä. Kyrölän koulun tiloissa jatkaa alkuopetus ja rakennukseen tehdään
muutostyöt, joiden jälkeen Kyrölän päiväkodista voidaan luopua. Muutostöiden
jälkeen myös Pikkuvanhan päiväkodin lapset voidaan sijoittaa Kyrölään ja hyödyntää
Pikkuvanhan moduuli osana varhaiskasvatuksen muuta palveluverkkoa.
Kustannusvertailu
Hankelaajuuden selvittämiseksi on tehty kustannusvertailu
em. vaihtoehdoista. Vertailussa on huomioitu sama palvelukokonaisuus (opetuksen ja
varhaiskasvatuksen järjestäminen samalle lapsijoukolle) ja kummankin vaihtoehdon
edellyttämät investoinnit ja vaikutukset käyttötalouteen. Tulosvaikutuksen osalta on
erikseen tarkastelu vaihtoehdon vaikutusta hyväksytyllä talousohjelmakaudella.
Vaihtoehto 1 edellyttää 7,7 miljoonan investoinnit vuosina 2020-
2023 ja vaihtoehdossa 2 investoinnit ovat 4,8 miljoonaa euroa. Vaihtoehdon 1
investointitarve syntyy ketjutuksen kautta Kyrölän päiväkodin edellyttämästä
korvaavasta tilainvestoinnista. Suuremmista investoinneista johtuen vaihtoehto 1 lisää
vuosittaisia poistoja vaihtoehtoa 2 enemmän. Koska vaihtoehdossa 1 käytössä
on myös suuremmat tilaneliöt, nousevat myös muut tilojen käyttökulut
palveluverkkoa oleviin tiloihin tiivistävää vaihtoehtoa enemmän. Vuositasolla
käyttötalouskulut kasvavat vaihtoehdossa 1 puoli miljoonaa enemmän kuin
varhaiskasvatuksen sijoittuessa Kyrölän koulun tiloihin.
Talousohjelmakaudella vaihtoehto 1 heikentää kaupungin tulosta 447te, johtuen
liikuntahalli- ja teknisen työn tilojen investoinneista ja kululisäysten
syntymisestä heti kauden alusta alkaen.
Laskelmien perusteella vaihtoehto 2 on kokonaisuutena taloudellisesti edullisempi
sekä investointien että käyttötalouden osalta. Kooste laskelmasta on esitetty listan
liitteessä.
Palvelualueiden näkemykset suunniteltuun toteutustapaan
Perusopetus: Vaihtoehto 1 takaa
Järvenpään kaakkoiskulmassa perusopetuspalvelut ja harrastamisen
mahdollisuudet lähipalveluna kuntalaisille. Nykyinen Kyrölän
moduulikoulu suunniteltiin esi- ja perusopetuksen tarpeisiin ratkaisuna lyhyen
ajanjakson toteuttamaiselle. Jos perusopetus kaksisarjaisena alakouluna tai luokka-
asteille 1. -5. jatkuu Kyrölässä, pienentää tämä Järvenpään Yhteiskoulun hankkeen
laajuutta, mutta samalla luo tarpeen liikuntatilojen ja kovien käsityötilojen
lisäämiselle. Vaihtoehto 2 takaa edelleen pienimmille koululaisille palvelun
lähipalveluna, mutta ei tuo Kyrölän alueen liikkumisen mahdollisuuksia kuten
vaihtoehto 1.
Opetuksen järjestämisen kannalta molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia. Kuitenkin
täytyy huomioida pienen alkuopetusyksikön haavoittuvuus mm. johtamisen ja
sijaisten hankinnan haasteiden näkökulmasta.
Järvenpään kaupunki on kompakti kaupunki, jossa etäisyydet ovat pienet. Kyrölän
koulun poistuminen palveluverkosta tuo Ristinummen suunnasta tuleville pienimmille
oppilaille kuljetustarpeen, mikä näkyy kuljetuskustannuksissa vuosittain. Kyrölän
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koulun ja Järvenpään Yhteiskoulun laajuudesta ei ole tässä vaiheessa tehty huoltajien
ja henkilöstön näkökulmasta kuulemista. Ennakkovaikutusten arviointi lapsi
ja huoltajanäkökulmasta on vähäinen ja ennakkovaikutuksen arviointi
perustuu lähinnä talousnäkökulmaan. Päätös sekä Järvenpään Yhteiskoulun että
Kyrölän koulun laajuudesta, tulee kuitenkin saada pikaisesti, jotta
muutokset toiminnasta voitaisiin toteuttaa elokuusta 2023 alkaen.
Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatuksen näkökulmasta vaihtoehto 2 mahdollistaa
palveluverkon tehostamisen, kun Kyrölän moduulikoulu voidaan ottaa
varhaiskasvatuksen käyttöön. Kyrölän päiväkodin kuntokartoituksen pohjalta on
selvää, että päiväkoti tulee vaatimaan korvaavat tilat lähivuosina ja Kyrölän
moduulikoulu on kustannustehokas ja palveluverkon kannalta perusteltu vaihtoehto.
Kyrölän moduulikouluun siirtyminen mahdollistaisi Kyrölän päiväkodista luopumisen
lisäksi pk Pikkuvanhasta luopumisen.
Mikäli hanke toteutetaan vaihtoehdon 1 mukaisesti, tarvitaan Kyrölän päiväkodille
erilliset korvaavat tilat.
Näissä tarkasteluissa kummassakaan vaihtoehdossa JYK:in yhteyteen ei ole tulossa
päiväkotia toisin kuin alkuperäisissä suunnitelmissa. Tämä edellyttää myöhemmin
erillistä hanketta, joka korvaa Keskustan päiväkodin ja mahdollisesti myös Kinnarin
päiväkodin.
Hyvinvoinnin palvelualue: Kaupungin omistuksessa on 20 liikuntasalia, joista 17 on
koulujen yhteydessä. Saleista pääosa (11) on pieniä eli alle 300 m2 ja suuria, yli 400
m2 saleja on viisi. Kaupungin kasvaessa salikapasiteetti on todettu liian
vähäiseksi. Käytöstä on jo poistunut 4 salia ja JYK Urheilukadun myötä käytöstä jää
pois 2 salia ja ehdotetun JYKin toisen vaiheen myötä Juholan sali jää pois käytöstä.
JYK:in uudisrakennuksen yhteyteen rakennettava 710 m2 sali korvaa
nykyiset Urheilukadun salit ja siitä tulisi lukion ja liikuntahallin kokoinen suuri sali.
Ratkaisu ei kuitenkaan lisää kokonaiskapasiteettia. Sali ei vastaa palloilulajien
kansallisen tason lajivaatimuksiin korkeuden tai katsomo-olosuhteiden osalta.
Yksityinen HI5 -hallihanke vastaa tähän tarpeeseen osittain. Kyrölän koulun
liikuntahallista luopuminen heikentää sekä alueen liikuntaolosuhteita, että Opiston
/liikuntapalveluiden ohjattujen liikuntaryhmien ja budolajien harrastusolosuhteita.
Liikuntasalien kokonaiskapasiteetti ja salien olosuhdeprofiilit tulee tarkastella
lähemmin Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelmassa.
Maankäyttö
Maankäytön näkökulmasta molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia. Vaihtoehdot on
mahdollista toteuttaa, vaikkakin voimassa olevia asemakaavoja voidaan joutua
muuttamaan hankkeen edetessä. Tämän ei uskota viivästyttävän hanketta, sillä
rakentaminen voidaan aloittaa kummassakin vaihtoehdossa väliaikaisten lupien turvin.
VE1 rajoittaa maankäytön mahdollisuuksia asuntotuotanto- ja
maanmyyntitavoitteiden näkökulmasta Kyrölän koulun viereisellä (tontin 186-4-439-3)
alueella. Alueen toteutusta yleiskaavaratkaisuun perustuen on valmisteltu siitä
näkökulmasta, että liikuntahallikokonaisuus olisi väliaikainen ja väistyisi myöhemmin
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asuntorakentamisen alta. Mahdollinen Juholan koulun tontin vapautuminen vuonna
2026 vapauttaisi em. tontin kaavakehitykseen ja/tai kiinteistöjalostukseen.
Kaupunginhallitukselle esitetään, että JYK hanketta ei toteuteta aikaisemmin esitetyssä
laajuudessa (n. 50Me). Uuden suunnitelman mukaan JYKiin tulee varhaiskasvatusta
vain kahden esikouluryhmän verran. Järvenpään Opiston ja Keskisen Uudenmaan
Musiikkiopiston tiloja ei toteuteta kampukselle, vaan ne toimisivat kaupungin muissa
tiloissa ja liikuntasali toteutetaan koulun tarpeisiin n. 710 m² suuruisena.
Hanke esitetään toteutettavan nykyisiin moduleihin tukeutuen jaettuna kahteen
vaihteeseen. Ensimmäisessä vaiheen osalta esitetään edettävän vaihtoehdo 2
mukaisesti, jolloin JYKiin toteutetaan laajennus, joka mahdollistaa Kyrölän koulun 3-6 -
luokkien oppilaiden siirtymisen JYKiin.
KR
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että ehdotettu muutos JYK-hankkeen laajuuteen ja
etenemismalliin voidaan hyväksyä ja hankesuunnittelu voidaan aloittaa VE2:n
mukaisesti.
Käsittely
Tämä asia käsiteltiin § 249 jälkeen.
Projektipäällikkö Jani Kervinen Mestaritoiminta Oy:stä ja talousjohtaja Kirsi Rinne
selostivat asiaa.
Tiia Lintula poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 17.08.
Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginhallitus päättää, että hanke toteutetaan aiemmin suunniteltua
pienempänä ja vaiheistaen. Liikuntatilojen ja Kyrölän koulun osalta pyydetään
hyvinvointilautakunnalta ja opetus- ja kasvatuslautakunnalta vaikutusarvio VE1 ja VE2
väliltä. Lautakuntien tulee antaa arvionsa 19.8. mennessä."
Päätös
Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 18.08.2020, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Saara Ojala
saara.ojala@jarvenpaa.fi
erikoisuunnittelija
Liitteet
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1 Oheismateriaali / JYK Evaus Kyrölän koulu ja liikuntatilat
Kaupunginhallitus on 17.6.2020 kokouksessaan käsitellyt JYKin hankemuutosta ja
päättäynyt, että hanke toteutetaan aiemmin suunniteltua pienempänä ja vaiheistaen.
Liikuntatilojen ja Kyrölän koulun osalta on päätetty pyytää hyvinvointilautakunnalta
sekä opetus- ja kasvatuslautakunnalta vaikutusarvio VE1 ja VE2 väliltä. Lautakuntia on
pyydetty antamaan arvionsa 19.8. mennessä.
Vaihtoehtojen keskeiset erot:
VE1: JYKiin ei rakenneta tiloja Kyrölän 3.-6. vuosiluokan oppilaita varten, jolloin Kyrölän
koulu pysyy koulukäytössä, minkä seurauksena Kyrölän päiväkodin nykyiset tilat tulee
korvata uusilla tiloilla viimeistään vuonna 2023. Jotta opetus voi jatkua Kyrölässä
pysyvästi, tulee koulun yhteyteen suunniteltu liikuntahallirakennus toteuttaa, minkä
lisäksi pitää rakentaa koululle teknisen työn opetustilat ja laajempi väestönsuoja.
VE2: JYKiin rakennetaan lisätilat Kyrölän 3.-6. vuosiluokan oppilaita varten, jolloin
lisäinvestoinneista Kyrölän liikuntahalliin, teknisen työn tiloihin ja väestönsuojaan
voidaan välttyä. Kyrölän koulun tiloissa jatkaa alkuopetus ja rakennukseen tehdään
muutostyöt, joiden jälkeen Kyrölän päiväkodista voidaan luopua. Muutostöiden
jälkeen myös Pikkuvanhan päiväkodin lapset voidaan sijoittaa Kyrölään ja hyödyntää
Pikkuvanhan moduuli osana varhaiskasvatuksen muuta palveluverkkoa.
Kustannusvertailu:
Vaihtoehto 1 edellyttää 7,7 miljoonan investoinnit vuosina 2020-
2023 ja vaihtoehdossa 2 investoinnit ovat 4,8 miljoonaa euroa. Vaihtoehdon 1
investointitarve syntyy ketjutuksen kautta Kyrölän päiväkodin edellyttämästä
korvaavasta tilainvestoinnista. Suuremmista investoinneista johtuen vaihtoehto 1 lisää
vuosittaisia poistoja vaihtoehtoa 2 enemmän. Koska vaihtoehdossa 1 käytössä
on myös suuremmat tilaneliöt, nousevat myös muut tilojen käyttökulut
palveluverkkoa oleviin tiloihin tiivistävää vaihtoehtoa enemmän. Vuositasolla
käyttötalouskulut kasvavat vaihtoehdossa 1 puoli miljoonaa enemmän kuin
varhaiskasvatuksen sijoittuessa Kyrölän koulun tiloihin.
Talousohjelmakaudella vaihtoehto 1 heikentää kaupungin tulosta 447te, johtuen
liikuntahalli- ja teknisen työn tilojen investoinneista ja kululisäysten
syntymisestä heti kauden alusta alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää:
1. Merkitä tiedoksi ennakkovaikutusten arvioinnin ja vertailun vaihtoehtojen 1 ja 2
välillä.
2. Esittäää lausuntonaan, että:
muutos JYK-hankkeen laajuuteen ja etenemismalliin voidaan hyväksyä ja
hankesuunnittelu voidaan aloittaa VE2:n mukaisesti siten,
että JYKiin rakennetaan lisätilat Kyrölän 3.-6. vuosiluokan oppilaita varten
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ja Kyrölän koulun tiloissa jatkaa tämän jälkeen alkuopetus (vuosiluokat 1. ja 2.)
sekä varhaiskasvatus.
koulun kokonaiskapasiteetista johtuen liikuntasali tulee toteuttaa nelilohkoisena,
jolloin sen tulee olla suurempi kuin nyt esitetty 710 m2.
Käsittely
Vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä selosti hanketta.
Muutosehdotus 1:
Puheenjohtaja Satu Tuominen teki Emmi Mäkisen, Riikka Juuman, Tiia Östbergin, Heli
Anttilan ja Peter Hagmanin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Lautakunta
merkitsee ehdotuksen tiedoksi ja lausuu, että ensi viikolla toteutettavat
asukaskuulemiset tulee viedä loppuun ennen päätöksentekoa. Samalla tulee sitoa
päätös nyt käynnissä olevaan kouluverkkoselvitykseen.
Muutosehdotus 2:
Jenni Marttinen teki Riikka Juuman kannattamana keskustelun kuluessa seuraavan
muutosehdotuksen:
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää:
1. Merkitä tiedoksi ennakkovaikutusten arvioinnin ja vertailun vaihtoehtojen 1 ja 2
välillä
2. Esittää lausuntonaan, että muutos JYK-hankkeen laajuuteen ja etenemismalliin
voidaan hyväksyä ja hankesuunnittelu aloittaa VE1:n mukaan.
Esitteljän täydennetty päätösehdotus:
Käsittelyn kuluessa esittelijä täydensi päätösehdotustaan. Täydennetty päätösehdotus
kuului seuraavasti: "kohta 3: Lautakunta edellyttää, että asukaskyselyjen palaute
otetaan huomioon asian jatkokäsittelyjen yhteydessä."
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, minkä vuoksi oli
äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen
äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava
Äänestys 1:
JAA: Tuomisen muutosehdotus
EI: Marttisen muutosehdotus
Äänestys 2:
JAA: esittelijän muutettu päätösehdotus
EI: Tuomisen muutosehdotus
Kokoustauko 19.20 - 19.30.

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

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

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

Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää esittäää lausuntonaan, että hanke toteutetaan
kaksivaiheisena VE2 laajuuden mukaan, ja lisäksi
1. Kyrölän koulun liikuntasalin korvaava salikapasiteetti tulee sisällyttää vuosien
2021 - 2030 investointiohjelmaan
2. JYKin liikuntasali toteutetaan 900 m2 suuruisena ilman katsomorakenteita
3. Järvenpään Opistolle ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistolle on osoitettava
tarkoituksenmukaiset ja riittävät toimitilat hyvinvoinnin palvelualueen
palveluverkkosuunnitelmassa
Käsittely
Käsiteltiin asia § 19 käsittelyn jälkeen.
Vt. palvelualuejohtaja Jari Lausvaara ja projektipäällikkö Teemu Jaakkola
Mestaritoiminnalta esittelivät asiaa.
Ville Mustonen ja Saga Santonen saapuivat klo 17.43.
Jonna Ylimyllymaa saapui klo 17.46.
Anne Kujasalo ja Rita Kostama saapuivat klo 17.52.
Saga Santonen poistui klo 18.39.
Pia Valonen ja Teemu Jaakkola poistuivat klo 19.32.
Lassi Markkanen teki Satu Haaparannan, Pepe Makkosen, Peter Osipowin ja Anne
Kujasalon kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:
"Hyvinvointilautakunta päättää esittäää lausuntonaan, että hanke toteutetaan VE1
laajuuden mukaan."
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Satu Haaparanta ehdotti Anne Kujasalon kannattamana, että VE1 lisätään maininta: ”
Ensi viikolla pidettävät asukaskuulemiset tulee suorittaa loppuun ennen tehtäviä
päätöksiä ja sitoa päätöksenteko myös kouluverkkoselvitykseen.”
Käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, voidaanko
päätökseksi yksimielisesti hyväksyä seuraava kirjaus:
"Hyvinvointilautakunta päättää esittää lausuntonaan, että lautakunta kannattaa
yksimielisesti hankkeen toteuttamista VE1 laajuuden mukaan siten, että
1. JYK:n yhteyteen rakennetaan riittävän iso liikuntahalli, joka vastaa seurojen
tarpeisiin (vähintään 1 000m2, sisältäen katsomon).
2. Järvenpään Opistolle ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistolle on osoitettava
tarkoituksenmukaiset ja riittävät toimitilat hyvinvoinnin palvelualueen
palveluverkkosuunnitelmassa.
3. ensi viikolla käynnistyvät asukaskuulemiset tulee suorittaa loppuun ennen
tehtäviä päätöksiä."
Tämä sopi lautakunnalle. Edellä mainitusta johtuen tehdyt muutosehdotukset
raukesivat.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti esittää lausuntonaan seuraavaa:
"Hyvinvointilautakunta päättää esittää lausuntonaan, että lautakunta kannattaa
yksimielisesti hankkeen toteuttamista VE1 laajuuden mukaan siten, että
1. JYK:n yhteyteen rakennetaan riittävän iso liikuntahalli, joka vastaa seurojen
tarpeisiin (vähintään 1 000m2, sisältäen katsomon).
2. Järvenpään Opistolle ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistolle on osoitettava
tarkoituksenmukaiset ja riittävät toimitilat hyvinvoinnin palvelualueen
palveluverkkosuunnitelmassa.
3. ensi viikolla käynnistyvät asukaskuulemiset tulee suorittaa loppuun ennen
tehtäviä päätöksiä."

Kaupunginhallitus, 24.08.2020, § 276
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 241 toteuttaa JYK hankkeen
aiemmin suunniteltua pienempänä ja vaiheistaen. Ennen lopullista ratkaisua JYKin
laajuudesta ja Kyrölän koulun tulevasta käytöstä ja liikuntahallista kaupunginhallitus
päätti pyytää liikuntatilojen ja Kyrölän koulun osalta hyvinvointilautakunnalta ja
opetus- ja kasvatuslautakunnalta 19.8. mennessä vaikutusarvion
toteutusvaihtoehtojen VE1 ja VE2 väliltä.
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Lautakunnat ovat käsitelleet asiaa kokouksessaan HYVO 19.8.2020 ja OPKA
18.8.2020. Lausunnot ilmenevät historiasta.
Hankemuutoksen mukainen talousarviomuutos tuodaan hankesuunnitelman
valmistuttua hallitukseen ja valtuuston käsittelyyn myöhemmin syksyllä.

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

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

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

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

Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyä
puheenjohtajan muutosehdotuksen.

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

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

1 KH 31.8.2020 JYK hankemuutos - Kyrölän koulu tilatehokkuus
2 KH 31.8.2020 JYK hankemuutos - Kyrölän koulu liikuntatilat
3 KH 31.8.2020 JYK hankemuutos - Kyrölän koulu palveluverkko
4 KH 31.8.2020 JYK hankemuutos - Kyrölän koulu budjetti, päätöksenteko ja aikataulu,
päivitetty
Kaupunginhallitus, jatkokokous 28.8.2020 § 285, päätti palauttaa JYK-pykälän
valmisteluun siten, että siitä irrotetaan Kyrölän liikuntahallikysymys omaksi asiakseen.
Valmistelua on täydennetty kaupunginhallituksen toiveiden mukaisesti ja pykälän
liitteenä on esitetty
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nykyinen voimassa oleva palveluverkkosuunnitelma (kaupunginvaltuusto
10.12.2018 § 103)
uuden luonnosvaiheessa olevan palveluverkkosuunnitelman esittelymateriaali
ml. päivitetyt väestöennusteet ja palvelutarvearviot
tilamitoitustiedot
liikuntasalikapasitetti-laskelma sekä hintavertailut eri kokoisista liikuntasaleista.
Kaupunginhallitus hyväksyi 17.6.2020 § 241 JYKin hankkeen koon pienentämisen ja
hankkeen toteuttamisen kahdessa vaiheessa. Toiseen vaiheeseen siirtyi
toteutettavaksi Kansakoulunkadun koulun perusparannus.
Kaupunginhallitukselle esitetään hankkeen toteuttamista VE2 mukaisesti, jolloin
Kyrölän kouluun jää alkuopetus ja muutoin yksikkö muutetaan
varhaiskasvatusyksiköksi, mikä mahdollistaa lähivuosina perusparannusta vaativasta
Kyrölän päiväkodista luopumisen. Ratkaisu on voimassa olevan
palveluverkkosuunnitelman (KV 10.12.2018 § 103) mukainen.
MM
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä JYK-hankelaajuuden VE2:n mukaisesti
2. että hankesuunnittelu voidaan aloittaa VE2 mukaisesti
3. valtuuttaa Mestaritoiminta Oy:n valmistelemaan ja päättämään kaupungin
lukuun suunnitteluvaihetta koskevat hankinnat sekä allekirjoittamaan ja
valvomaan asiaa koskevat sopimukset kaupungin puolesta.
4. Kyrölän liikuntahallikysymys tuodaan päätöksentekoon erikseen.
Käsittely
Vt palvelualuejohtajat Mikko Mäkelä ja Jari Lausvaara, projektipäällikkö Teemu
Jaakkola, opetusjohtaja Arja Korhonen ja talousjohtaja Kirsi Rinne selostivat hanketta.
Kokoustauko 18.59 - 19.10.
Puheenjohtaja Helinä Perttu ehdotti Tomi Passin ja Ulla-Mari Karhun kannattamana
pykälän lähettämistä uudelleen valmisteluun siltä osin, että JYKin liikuntasalien
tilamitoitus- ja laatutasovaatimukset tarkennetaan suhteessa euromääriin.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen kaupunginhallituksen
yksimieliseksi päätökseksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun siltä
osin, että JYK:n liikuntasalien liikuntasalien tilamitoitus- ja laatutasovaatimukset
tarkennetaan suhteessa euromääriin.
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Tiedoksi
Vt palvelualuejohtajat, projektipäällikkö, opetusjohtaja, talousjohtaja
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Muutoksenhakukielto
§292, §294
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
§293, §295, §296, §297, §298
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.

