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Saapuvilla olleet jäsenet
Helinä Perttu, puheenjohtaja
Ulla-Mari Karhu, 1. varapuheenjohtaja
Mikko Taavitsainen, 2. varapuheenjohtaja, poistui 19:18
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Behm Kimmo, Kiljavan Sairaala Oy, saapui 16:36, poistui 17:00
Anttila Jarmo, KEU-sote, saapui 16:36, poistui 17:00
Rinta-Piirto Jyrki, Strafica Oy, saapui 17:01, poistui 17:58
Manninen Aleksi, HSL, saapui 17:02, poistui 17:58
Nikkanen Antti, Mestaritoiminta Oy, saapui 18:12, poistui 19:28
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Marju Taurula, palvelualuejohtaja
Kirsi Rinne, talouspäällikkö
Toni Pallaspuro, tietohallintojohtaja
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§ 95
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 25.4.2019 alkaen.
Iltakouluasiat
1. klo 16.30 Kiljavan sairaalan ajankohtaiset, Kimmo Behm Kiljavan Sairaala Oy,
Jarmo Anttila KEU-sote
2. klo 16.45 HSL-selvitys, Jyrki Rinta-Piirto Strafica Oy, Aleksi Manninen HSL
3. klo 17.15 Rantapuiston paviljonki, Antti Nikkanen Mestaritoiminta Oy, Sampo
Perttula kaavoitusjohtaja
Iltakouluasiat koskevat pääsääntöisesti keskeneräisiä asioita, joita koskevat asiakirjat
ovat lähtökohtaisesti ei-julkisia ennen päätöksentekoa (JulkL 6 § 1 mom 9-k). Asiakirjat
saattavat myös olla joko kokonaan tai osittain salassa pidettäviä julkisuuslain tai
jonkin erityislain säännöksen perusteella, jolloin ne eivät tule julkisiksi päätöksenteon
jälkeenkään.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, § 17,21.01.2019
Kaupunginhallitus, § 43,04.03.2019
Kaupunginhallitus, § 71,18.03.2019
Kaupunginhallitus, § 96, 24.04.2019
§ 96
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan nimeäminen, europarlamenttivaalit 2019
JARDno-2019-130
Kaupunginhallitus, 21.01.2019, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
Vuonna 2019 toimitettavat vaalit
Vuonna 2019 toimitetaan eduskunta- sekä europarlamenttivaalit.
Eduskuntavaali toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso
kotimaassa on 3.-9.4.2019.
Europarlamenttivaali toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestyksen
ajanjakso kotimaassa on 15.5.-21.5.2019.
Vaalilain (714/1998) 15 §:n mukaan:
"Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
1. kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä
2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään kolme."
Yleistä
Järvenpäässä äänestysalueita on yhteensä 9. Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta
asetetaan erikseen jokaisia vaaleja varten. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan
puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan
keskusvaalilautakunnalle.
Jäsenen ja varajäsenen mahdollisuus osallistua toimielimen työhön on syytä varmistaa
etukäteen ennen nimeämispäätöksen tekemistä.
Kelpoisuus
Eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa sekä vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan
jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa
edellisissä eduskuntavaaleissa kyseisessä vaalipiirissä ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä
eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai
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vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla
tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avoliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä
parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan on tasa-arvolain mukaan valittava jäseniksi sekä
miehiä että naisia. Sama koskee varajäseniä. Sekä varsinaisissa jäsenissä että
varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Jäsenistä ja varajäsenistä annettavat tiedot
Vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan valittavista jäsenistä ja varajäsenistä tulee
ilmoittaa nimen lisäksi arvoa tai ammattia koskevat tiedot sekä ehdottomasti ajan
tasalla oleva osoitetieto ja puhelinnumero. Vaalien osalta on ehdottoman tärkeää, että
luottamushenkilöihin saa tarvittaessa yhteyden myös puhelimitse.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan (1. varajäsen, 2. varajäsen, 3. varajäsen).
Ennakkoäänestyspaikkoina olevat laitokset
Eduskuntavaalien ennnakkoäänestys suoritetaan kotimaassa 3.-9.4.2019 ja
europarlamenttivaalien ennakkoäänestys 15.5.-21.5.2019. Vaalitoimikunta
työskentelee kahtena tai kolmena päivänä ko. aikana seuraavissa laitoksissa:
Päihdesairaala (ent. Järvenpään sosiaalisairaala), Kivipuiston Monipalvelukeskus,
Palvelutalo Kirkkopiha, Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskussairaala JUST,
Pihlavistokoti, Lehmustokoti, Vaahterakoti, Hoivakoti Milja, Hoivakoti Elna-Maria,
Hoivakoti Villa Kivi, Esperi Oy / Narikan hoitoyksikkö ja Esperi Oy / Hoitokoti Pähkinä.
Kotiäänestys
Kunnan keskusvaalilautakunta määrää hyvissä ajoin ennen
ennakkoäänestysajanjakson alkua ne henkilöt, jotka toimivat kunnassa
kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina.
Ehdotus vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäseniksi ja varajäseniksi on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää asettaa 14.4.2019 toimittettavaa eduskuntavaalia ja
26.5.2019 toimitettavaa europarlamenttivaalia varten liitteen mukaisesti
1. yhdeksän (9) äänestysalueen vaalilautakuntaa, joihin kuhunkin kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä viisi varajäsentä sekä
2. laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yhden
vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen
sekä viisi varajäsentä.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin
tekemään liitteeseen mahdollisesti tarvittavat tekniset korjaukset.
Käsittely
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Käsittelyn kuluessa Tarja Edry esitti, että Keskustan edustajaksi vaalilautakuntaan
nro 3. Lepola-Terioja valitaan Mervi Granqvist ja vaalilautakuntaan nro 6. Kinnari
valitaan Tuula Erpola.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti Tarja Edryn esittämin muutoksin.

Kaupunginhallitus, 04.03.2019, § 43
Valmistelijat / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Kaupunginhallitus on valinnut jäsenet vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan
kokouksessaan 21.1.2019 § 17 vaalilain 15 §:n 1 momentin 1-kohdan mukaisesti.
Päätöksenteon jälkeen on käynyt ilmi, että vaalilautakuntaan 2. KESKUSTA, Järvenpää-
talo, Hallintokatu 4 nimetty Anita Tenhunen on vaalilain 15 §:n 3 momentin
perusteella tullut esteelliseksi toimimaan vaalilautakunnan jäsenenä.
Kaupunginhallituksen tulee valita Tenhusen tilalle kyseiseen vaalilautakuntaan toinen
henkilö.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää valita vaalilautakuntaan 2. KESKUSTA, Järvenpää-talo,
Hallintokatu 4 Anita Tenhusen tilalle Pirjo Åkessonin.
Käsittely
Käsittelyn kuluessa Katja Repo ilmoitti, että henkilökohtaisista syistä johtuen Auvo
Autio ei pääsekään osallistumaan vaalitoimikuntaan. Repo ehdotti hänen tilalleen
Lassi Markkasta.
Eemeli Peltonen totesi, että KD Järvenpään puheenjohtaja oli sähköpostitse
ilmoittanut Lauri Rantasen menettäneen paikkakunnalta pois muuton vuoksi
kuntalain mukaisen vaalikelpoisuutensa. KD Järvenpään puheenjohtaja oli
sähköpostissaan ilmoittanut, että Rantasen tilalle voidaan valita Asmo Korhonen.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotusten mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 18.03.2019, § 71
Valmistelijat / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
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Kaupunginhallituksen 4.3.2019 § 43 käsittelyn jälkeen ovat käyneet ilmi seuraavat
muutostarpeet vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanoihin:
1. Kristillisdemokraatit ovat ilmoittaneet luovuttavansa vaalitoimikunnan 4.
varajäsenen paikan kokoomukselle. Kyseiseen paikkaan on
kaupunginhallituksen päätöksellä 4.3.2019 § valittu Asmo Korhonen. Kokoomus
on ehdottanut, että Asmo Korhosen tilalle kyseiseen paikkaan valitaan Pentti
Suhonen.
2. Lisäksi kokoomus on ilmoittanut, että vaalilautakuntaan 7. TERHOLA-
SATUMETSÄ-MIKONKORPI-KYRÖLÄ-RISTINUMMI 4. varajäseneksi valittu Henri
Isoahde on muuttanut pois Järvenpäästä 1.3. ja menettänyt siten
vaalikelpoisuutensa. Kokoomus on ehdottanut, että Henri Isoahteen tilalle
vaalilautakuntaan 7. TERHOLA-SATUMETSÄ-MIKONKORPI-KYRÖLÄ-RISTINUMMI
valitaan Benjamin Lamberg.
3. Jouni Tallgren on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä vaalilautakunnan 6. KINNARI,
Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus JUST varapuheenjohtajana
Europarlamenttivaaleissa 2019.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää valita
1. vaalitoimikunnan 4. varajäseneksi Asmo Korhosen tilalle Pentti Suhosen.
2. Henri Isoahteen tilalle vaalilautakuntaan 7. TERHOLA-SATUMETSÄ-MIKONKORPI-
KYRÖLÄ-RISTINUMMI 4. varajäseneksi Benjamin Lambergin.
3. Jouni Tallgrenin tilalle vaalilautakuntaan 6. KINNARI, Järvenpään Uusi Sosiaali- ja
Terveyskeskus JUST varapuheenjohtajan Europarlamenttivaaleihin 2019.
Käsittely
Käsittelyn kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Jarno Hautamäki teki esityksen, että
Jouni Tallgrenin tilalle vaalilautakuntaan 6 valitaan Jaakko Veijalainen.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 24.04.2019, § 96
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
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Kaupunginhallitus on kokouksissaan 21.1.2019 § 17, 4.3.2019 § 43 ja 18.3.2019 § 71
käsitellyt vaalilautakuntien ja -toimikunnan kokoonpanoja eduskunta- ja
europarlamenttivaaleja 2019 koskien. Eduskuntavaalien aikana on käynyt ilmi, että
useat vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan valitut henkilöt ovat ilmoittaneet, etteivät
olekaan käytettävissä vaalityöhön, johon kaupunginhallitus on heidät päätöksellään
valinnut. Aiheutuneen henkilöstövajeen vuoksi vaalilautakunnat ovat joutuneet
ottamaan itselleen vaalilain mukaista ylimääräisiä henkilöstöä muun muassa
äänestyslippujen laskentaan.
Koska useat vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan valitut henkilöt eivät ole olleet
eduskuntavaaleissa 2019 sittenkään käytettävissä, on vaalilautakuntien ja -
toimikunnan kokoonpanot syytä tuoda kaupunginhallitukselle uudelleen
päätettäväksi, jotta varmistutaan siitä, että jokaisella lautakunnalla ja toimikunnalla on
riittävä määrä henkilöstöä käytettävissään tulevissa europarlamenttivaaleissa.
Valtuuston puheenjohtaja esittelee vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan
kokoonpanoehdotukset kokouksessa. Taulukko hyväksytyistä kokoonpanoista lisätään
pykälän liitteeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää asettaa 26.5.2019 toimitettavaa europarlamenttivaalia varte
n liitteen mukaisesti
1. yhdeksän (9) äänestysalueen vaalilautakuntaa, joihin kuhunkin kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä viisi varajäsentä sekä
2. laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yhden
vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen
sekä viisi varajäsentä.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin
tekemään liitteeseen mahdollisesti tarvittavat tekniset korjaukset.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Valitut, kirjaamon lähiesimies, keskusvaalilautakunta
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§ 97
Ero luottamustehtävistä / Hongisto Lauri
JARDno-2019-1282
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Lauri Hongisto on lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut muutaneensa toiselle
paikkakunnalle ja pyytävänsä tällä perusteella eroa seuraavista luottamustehtävistä:
1. Järvenpään kaupunginvaltuuston varajäsenyys (vihr.)
2. hyvinvointilautakunnan jäsenyys
3. Keski-Uudenmaan Vesi -lautakunnan varajäsenyys
Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on
henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos
luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa
luottamustoimen päättyneeksi.
Lauri Hongisto on ollut järjestyksessä kolmas keskusvaalilautakunnan vahvistama
vihreiden varavaltuutettu. Keskusvaalilautakunnan tulee nimetä / vahvistaa edellisen
kunnallisvaalien tuloksen perusteella kolmas vihreiden varavaltuutettu.
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan valtuusto valitsee opetus- ja
kasvatus-, hyvinvointi- ja kaupunkikehityslautakunnan jäsenet. Valtuuston tulee todeta
Hongiston menettäneen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin
ja valita hyvinvointilautakuntaan varsinainen jäsen hänen tilalleen sen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. toteaa Lauri Hongiston menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen
vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan
muuttumisen takia.
2. toteaa Lauri Hongiston luottamustehtän Järvenpään kaupunginvaltuuston
varajäsenenä päättyneen.
3. toteaa Lauri Hongiston luottamustehtävän hyvinvointilautakunnan jäsenenä
päättyneen.
4. päättää valita hyvinvointilautakuntaan varsinaisen jäsenen Lauri Hongiston tilalle
sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Käsittely
Käsittelyn kuluessa kaupunginlakimies Laura Kattelmäki totesi, että Hongistoa on
pyydetty täsmentämään eropyyntöään Keski-Uudenmaan Vesi -lautakunnan
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varajäsenyyden osalta. Hongisto on täsmentänyt pyyntöään siten, että eropyyntö
koskee Keski-Uudenmaan Vesi (ent. Tuusulan Seudun Vesilaitos) kuntayhtymän
yhtymävaltuuston varajäsenyyttä, johon Järvenpään kaupunginvaltuusto on hänet
päätöksellään 12.6.2017 § 17 valinnut.
Esittelijä muutti päätösehdotustaan. Muuttunut päätösehdotus kuului seuraavasti:
"Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. toteaa Lauri Hongiston menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen
vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan
muuttumisen takia.
2. toteaa Lauri Hongiston luottamustehtävän Järvenpään kaupunginvaltuuston
varajäsenenä päättyneen.
3. toteaa Lauri Hongiston luottamustehtävän hyvinvointilautakunnan jäsenenä
päättyneen.
4. toteaa Lauri Hongiston luottamustehtävän Keski-Uudenmaan Vesi (ent. Tuusulan
Seudun Vesilaitos) kuntayhtymän yhtymävaltuustossa Irja Paloheimon
varajäsenenä päättyneen.
5. päättää valita hyvinvointilautakuntaan varsinaisen jäsenen Lauri Hongiston tilalle
sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
6. päättää valita Keski-Uudenmaan Vesi (ent. Tuusulan Seudun Vesilaitos)
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon Irja Paloheimon varajäsenen Lauri Hongiston
tilalle sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi."
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
KV, KV päätöksen jälkeen: eronnut, valittu / valitut, kirjaamon lähiesimies

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
24.04.2019

11/2019

11 (20)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunkikehityslautakunta, § 35,11.04.2019
Kaupunginhallitus, § 98, 24.04.2019
§ 98
Järvenpään pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman hyväksyminen
JARDno-2019-984
Kaupunkikehityslautakunta, 11.04.2019, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Martina Jerima
martina.jerima@jarvenpaa.fi
hankekehityspäällikkö
Taustaa
Kävelyn ja pyöräilyn rooli osana liikennejärjestelmää on viime vuosina noussut yhä
keskeisempään asemaan. Tähän vaikuttavat muun muassa ilmastonmuutoksen
hillintä ja kansanterveyden parantaminen. Pyöräliikenteen roolin vahvistaminen arjen
liikkumismuotona nähdään keskeisenä kestävän kaupunkiliikenteen kulmakivenä ja
tärkeänä osaratkaisuna liikenteen päästövähennysvelvoitteisiin vastaamisessa.
Liikenteestä aiheutuu noin viidennes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, minkä takia
päästövähennystoimenpiteitä tarvitaan erityisesti liikennesektorilla.
Vähenevän arkiliikunnan ja elintapasairauksien lisääntyvän riskin välillä on yhteys, joka
korostaa hyötyliikunnan lisäämisen merkitystä terveyden edistämisessä. Liikenne ja
viestintäministeriön kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa on esitetty, että kävelyn
ja pyöräilyn lisäämistä tukevat toimenpiteet ovat osoittautuneet kustannustehokkaiksi
keinoiksi lisätä terveyden ja fyysisen toimintakyvyn kannalta välttämätöntä fyysistä
aktiivisuutta (LVM 3/2018).
Liikenne ja viestintäministeriön kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa on esitetty,
että tavoite kävely-ja pyörämatkojen määrän kasvusta valtakunnallisesti vuoteen 2030
mennessä on +30 % nykytilaan verrattuna (LVM 3/2018). Pyöräilyyn sijoitettu euro
tulee yhteiskunnalle moninkertaisena takaisin. Helsinki on arvioinut, että kerroin on
kahdeksan. Terveyshyödyt Järvenpäässä olisi arviolta 1,0 m €/vuosi jos pyöräilyn
suosio lisääntyisi 30 % nykyisestä (WHO health economic assesment tool).
Pyöräilyn kehittämissuunnitelman lähtökohdat
Järvenpään kaupungin vision tulevaisuuskuvissa linjataan, että Järvenpää pyrkii
hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja on aito pyöräilykaupunki (KV 18.6.2018 §
64). Järvenpäästä todellinen pyöräilykaupunki -valtuustoaloitteen (22.1.2018) on
allekirjoittanut 40 valtuutettua. Järvenpääläiset puolestaan näkevät
pyöräilyolosuhteiden kehittämisen yhdeksi tärkeimmistä kaupungin ympäristötyön
painopisteistä (asukaskysely 2018).
Järvenpään pyöräliikenteen nykytilaselvitykseen (6.4.2018) on koottu pyöräliikenteen
kehittämissuunnitelman lähtökohdaksi tietoa nykytilasta ja keskeisistä
kehittämistarpeista. Järvenpään tiiviissä kaupunkirakenteessa pyöräily on luonteva
tapa liikkua. Järvenpäässä pyöräliikenteen osuus arjen matkoista on nykyään noin
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15%, mikä on hyvä maan keskiarvoon (8%) verrattuna. Myös jalankulun osuus lyhyillä
matkoilla on hyvä. Matkan kasvaessa yli 1 km henkilöauton osuus kasvaa rajusti ja
etenkin näillä matkoilla pyöräilyn ja kävelyn lisäämiseen on runsaasti potentiaalia.
Pyöräliikenteen järjestelyjen selkeydessä, tasalaatuisuudessa ja jatkuvuudessa on
runsaasti parannettavaa.
Pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn
kulkumuotojen osuuden edelleen kasvattaminen. Pyöräliikenteen kokonaisvaltaisella
kehittämisellä kannustetaan asukkaita kestäviin liikkumisvalintoihin. Tavoitteiden
saavuttaminen edellyttää merkittävää panostusta pyöräilyyn, jotta pyöräily olisi
houkuttelevaa entistä useammille.
Pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman tavoitteet
Pyöräliikenteen kehittämissuunnitelmalla tavoitellaan, että pyöräliikenne asemoidaan
uudelleen niin kaupungin liikennepolitiikassa kuin suunnittelujärjestelmissä
kaupungin vision tulevaisuuskuvaa ja strategista tavoitetta vastaavaksi.
Kehittämissuunnitelma toimii lähtölaukauksena johdonmukaiselle ja pitkäjänteiselle
pyöräliikenteen edistämistyölle. Kehittämissuunnitelmassa esitellään periaatteet mm.
pyöräliikenteen tavoiteverkosta, järjestelyperiaatteista erilaisissa
liikenneympäristöissä, pyöräpysäköinnistä, kunnossapidosta ja seurannan
kehittämisestä. Kehittämisohjelmassa esitetään sekä toimenpideohjelma että esitys
investoinneista pyöräliikenteen pitkäjänteistä kehittämistä varten.
Suurimpana pyöräliikenteen ja jalankulun yhdistämisestä juontuvana ongelmana on
pyöräily jalkakäytävätasoisilla kapeilla väylillä. Nykyinen pyörätieverkko on pääreitit
mukaan lukien väylätyypiltään lähes poikkeuksetta noin kolme metriä leveää
yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää. Tämä aiheuttaa eri nopeuksilla kulkevien ja
tilatarpeeltaan erilaisten kävelijöiden ja pyöräilijöiden välisiä konfliktitilanteita. Etenkin
jalankulkijoiden kokema turvattomuus lisääntyy. Samalla pyöräilyn sujuvuus kärsii.
Suunnitelmassa esitetyillä toimilla parannetaan:
# Jalankulun olosuhteita ja keskustan käveltävyyttä
# Pyöräliikenteen sujuvuutta ja selkeyttä
# Liikenneturvallisuutta
# Kestävän kaupunkirakenteen edellytyksiä
# Kaupunkiympäristön viihtyisyyttä
Suunnitelman ydinviestit:
• Polkupyörä on ajoneuvo, joka rinnastuu muihin ajoneuvoihin niin suunnittelussa
kuin liikennejärjestelyissä. Unohdetaan kevyt liikenne, koska kävely ja pyöräily ovat
hyvin erilaisia liikkumistapoja.
• Tärkein pyöräliikenteen edistämiskeino on infrastruktuuri.
• Pyöräliikenteen kaksinkertaistaminen vaatii pyöräliikenteen yksinkertaistamista.
Risteyksissä pyritään intuitiivisiin ja selkeisiin järjestelyihin, joita yksisuuntaiset
pyöräliikenteen järjestelyt ja väistämissäännöt tukevat.
• Investoinnit ovat välttämättömiä. Todellisen pyöräilykaupungin rakentaminen vaatii
investointeja ja henkilöresursseja.
Pyöräliikenteen kehittämissuunnitelmaa on koordinoinut ja ohjannut
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poikkihallinnollinen ohjausryhmä. Hanke on rahoitettu puoliksi Liikenneviraston
liikkumisen ohjauksen valtionavustuksella. Konsulttina työssä on toiminut Strafica Oy.
Ehdotus
Esittelijä: Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä:
1. pyöräilyn kehittämissuunnitelman ja siinä esitetyt periaatteet ohjeellisena
noudatettavaksi.
2. kehittämissuunnitelmassa esitetyn pyöräliikenteen pääverkon tavoitetilan
(raportin sivu 14).
3. suunnitelman mukaisesti ohjeellisena tulevana suunnitteluperiaatteena
pyöräilyn erottamisen jalankulusta omaksi kulkumuodokseen.
4. ohjeellisena kehittämissuunnitelmassa esitetyn edistämisen
toimenpideohjelman 2019 - 2028 (raportin sivu 24) pyöräilyn kehittämiseksi.
5. että kaupunginjohtaja nimeää eri toimialojen edustajista koostuvan pyöräilyn
kehittämisen koordinointiryhmän
6. että pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden toteuttamiselle varataan vuosittain
määrärahat talousarvion puitteissa.
Käsittely
Asiaa olivat esittelemässä hankekehityspäällikkö(henkilötiedot poistettu),
liikenneinsinööri (henkilötiedot poistettu) ja konsultti (henkilötiedot poistettu) Strafica
Oy:stä.
Käsittelyn kuluessa Petri Perta teki Laura Virkkusen kannattamana
muutosehdotuksen. Muutosehdotus kuului seuraavasti:
"Poistetaan kohdat 1-3 päätösehdotuksesta ja muutetaan kohdasta 4 sana "ohjeistus"
esimerkiksi "periaatteellisiksi ohjenuoriksi tulevaisuuden kaupunkisuunnittelua
tehtäessä" ja toimenpiteet tehtäväksi muiden rakennus- sekä huolto yms. töiden
ohessa, ei erillisinä töinä ja projekteina."
Esittelijä ehdotti, että päätösehdotuksen kohtaa viisi muutetaan siten, että sanamuoto
" kaupunginjohtaja nimeää" muutetaan muotoon "nimetään".
Puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, voidaanko esittelijän muutos hyväksyä
yksimielisesti. Todettiin, että esittelijän muutos voidaan hyväksyä yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu
muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä.
Päätös
Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 9 JAA-ääntä, 2 EI-ääntä, 1 TYHJÄÄ esittelijän
muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 24.04.2019, § 98
Valmistelija / lisätiedot:
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Martina Jerima
martina.jerima@jarvenpaa.fi
hankekehityspäällikkö
Liitteet

1 Järvenpään pyöräliikenteen nykytilaselvitys 6.4.2018
2 Pyöräilyn kehittämissuunnitelma_Loppuraportti29032019
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä:
1. pyöräilyn kehittämissuunnitelman ja siinä esitetyt periaatteet ohjeellisena
noudatettavaksi.
2. kehittämissuunnitelmassa esitetyn pyöräliikenteen pääverkon tavoitetilan
(raportin sivu 14).
3. suunnitelman mukaisesti ohjeellisena tulevana suunnitteluperiaatteena
pyöräilyn erottamisen jalankulusta omaksi kulkumuodokseen.
4. ohjeellisena kehittämissuunnitelmassa esitetyn edistämisen
toimenpideohjelman 2019 - 2028 (raportin sivu 24) pyöräilyn
kehittämiseksi. Ohjelman toteutusaikataulu päätetään 10-vuotisen
investointiohjelman käsittelyn yhteydessä.
5. että nimetään eri toimialojen edustajista koostuvan pyöräilyn kehittämisen
koordinointiryhmä.
6. että pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden toteuttamiselle varataan vuosittain
määrärahat talousarvion puitteissa.
Käsittely
Asiaa olivat esittelemässä hankekehityspäällikkö Martina Jerima
ja liikenneinsinööri Timi Veikkolainen.
Käsittelyn kuluessa esittelijä totesi, että hänen ehdotuksensa poikkeaa lautakunnan
päätöksestä siten, että kohdan neljä loppuun on lisätty lause: "Ohjelman
toteutusaikataulu päätetään 10-vuotisen investointiohjelman käsittelyn yhteydessä."
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän lautakunnan päätöksestä poikkeavan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
kaupunkitekniikan johtaja, suunnittelupäällikkö, kaavoitusjohtaja, kaupungingeodeetti,
liikuntapalveluiden työnjohtaja, yleiskaava-asiantuntija, kaavoituksen ja liikenteen
erikoissuunnittelija, Uudenmaan ELY-keskus, Järvenpään Fillarikerho, Strafica Oy
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§ 99
Henkilöstökertomus 2018
JARDno-2019-1146
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Henkilöstökertomus_2018_190424 KH
2 Henkilöstökertomus 2018
Henkilöstökertomuksen tavoitteena on myötävaikuttaa henkilöstön, työyhteisöjen ja
johtamisen kehittymiseen. Henkilöstökertomuksessa kuvataan monien eri
tunnuslukujen avulla henkilöstörakennetta sekä henkilöstön tilaa.
Henkilöstökertomus tuottaa tietoa kehittämiskohteiden määrittelyn tueksi niin
päättäjille kuin kaupungin johdolle, esimiehille sekä henkilöstölle.
Henkilöstökertomuksen tulosten avulla asetetaan tavoitteita ja voidaan seurata
tavoitteiden toteutumista palvellen siten kaupunkistrategian seurantaa ja
päätöksentekoa.
Henkilöstökertomuksessa kuvattu vuoden 2018 henkilöstöresurssia ja työhyvinvoinnin
tilaa tunnuslukujen avulla; henkilöstömäärää, henkilöstörakennetta, henkilöstön
vaihtuvuutta sekä sairauspoissaolojen ja tapaturmien määrää ja pituutta. Näiden
tunnuslukujen lisäksi henkilöstökertomuksessa kuvataan esimiestyön ja johtamisen
kehittämistä, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden toteutumista, rekrytointia, viestintää,
tuloksellisesta työnteosta palkitsemista, työhyvinvoinnin toimenpiteitä, strategista
henkilöstösuunnittelua sekä kaupunkistrategian toteuttamiseen vaadittavaa
osaamista.
Työpaikkojen hyvinvointia ja hyviä työtuloksia tuottavat esimiehet ja työntekijät
yhdessä kehittämällä työtään yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Asiakaslähtöistä ja
moniammatillista toimintakulttuuria sekä prosessimaisen toimintatavan
juurruttamista käytäntöön on jatkettu. Vuoden 2018 aikana on valmisteltu sosiaali- ja
terveyspalvelujen irtautuminen 1.1.2019. Uuden Järvenpään organisaation on
valmisteltu myös vuoden 2018 aikana. Johtamisen kehittämisessä lähtökohdaksi on
otettu tulevaisuuden tarpeita vastaava työ- ja toimintakulttuurin kehittäminen siten,
että se tukee työntekijöiden tuloksellisuutta ja työhyvinvointia sekä houkuttelee myös
tulevaisuudessa osaavia työntekijöitä. Tulevaisuuden johtamisen ja työkulttuurin
muutos, itseohjautuvien tiimien toimintamalli, merkitsee muutosta sekä johtamisessa
että työntekijöiden itsensä johtamisen taidoissa.
Henkilöstökertomus 2018 on käsitelty kaupungin yhteistyötoimikunnan kokouksessa
9.4.2019 ja henkilöstöasiainjaostossa 16.4.2019.
Ehdotus
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Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee Henkilöstökertomuksen 2018 tiedoksi ja päättää lähettää
sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
KV, henkilöstöasiainjaosto, kaupungin johtoryhmä, palvelussuhdepäällikkö
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§ 100
Kaavoitusjohtajan virkavapaus 1.8.2019-31.7.2021
JARDno-2019-1249
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Kaavoitusjohtaja on hakenut virkavapautta ajalle 1.8.2019-31.7.2021.
Kaavoitusjohtajan virka on asiakkuusjohtajan virka, joka sijoittuu Kaupunkikehityksen
palvelualueelle. Kaavoitusjohtajan johtaa yhdyskuntasuunnittelun avainalueetta, joka
vastaa toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittämisen avainprosessista.
Kaupunkikehitys on varautunut siihen, että kaavoitusjohtajan viran tehtävät
organisoidaan siten, että virkavapaus voidaan myöntää.
Hallintosäännön 4 luvun 51 §:n mukaan yli vuoden kestävän virkavapaan myöntää se,
jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon
kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi
kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto. Kaupunginhallitus valitsee
asiakkuusjohtajat ja siten myöntää yli vuoden kestävät virkavapaudet.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää kaavoitusjohtaja Sampo Perttulalle virkavapauden
ajalle 1.8.2019-31.7.2021.
Päätös
Hyväksyttiin siten, että päätökseen lisätään kaavoitusjohtajan nimi.
Tiedoksi
Kaavoitusjohtaja, kaupungin johtoryhmä, kaupunkikehityksen johtoryhmä,
palvelussuhdepäällikkö
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Muutoksenhakukielto
§95, §97, §98, §99
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
§96, §100
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhall
itukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
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 2, 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.

