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01 Tiivistelmä
Mikä on Jyväskylän sydän -projektin tehtävänä?
Kaupunginvaltuuston toimeksiannon mukaan: tuottaa
analyysi siitä, mikä on paras tapa uudistaa kaupungin
taide- ja kulttuurilaitosten toiminta, tilankäyttö ja
sijoittuminen Jyväskylän kaupungin taloudellisten
voimavarojen puitteissa – erityisesti ydinkeskustan
elinvoimaisuutta vahvistaen.
Mitkä taide- ja kulttuurilaitokset ovat mukana
projektissa?
Jyväskylän kaupunginteatteri, Jyväskylä Sinfonia,
Jyväskylän taidemuseo, Suomen käsityön museo,
pääkirjasto, kansalaisopisto, kuvataidekoulu ja
kulttuuri- ja osallisuuspalvelut.
Entä mikä on tärkein uusi oivallus tähän mennessä?
Se, että kulttuurin tilainvestoinneilla voidaan tuottaa
kaupunkikehitykseen merkittävä kasvusysäys. Tämä
edellyttää kolmea seikkaa:
• Sijaintiratkaisujen täytyy palvella ydinkeskustan
elävyyttä ja elinvoimaisuutta, koska juuri
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ydinkeskustassa on eniten potentiaalisia
yritysyhteistyön osapuolia.
• Tila- ja olosuhderatkaisujen täytyy olla laadukkaita
ja kustannustehokkaita.
• Taiteen ja kulttuurin toiminnan täytyy uudistua.
Mitä projekti ehdottaa?

osallisuuspalvelut. Uusiksi tilapäistoimijoiksi
kutsutaan erityisesti vapaan kentän esittävän
taiteen toimijoita.
• Vanhasta lyseon päärakennuksesta
muodostetaan uudistavan peruskorjauksen
avulla kansalaisopiston päätoimipaikka, missä
yhteydessä ratkaistaan myös kuvataidekoulun
tuleva sijaintipaikka.

Projekti ehdottaa, että raportissa esitettävät
johtopäätökset luovat lähtökohdan seuraavalle,
tarkentavan suunnittelun vaiheelle. Siinä luodaan
taide- ja kulttuurilaitosten uuden
yhteistyöperusteisen toimintamallin, tilankäytön ja
sijainnin käytännön toteutussuunnitelma.

• Valtiontalon-kortteliin K9 rakennetaan
yhdistetyt tilat ja olosuhteet
kaupunginorkesteria, pääkirjastoa,
taidemuseota ja käsityön museota varten.

Mikä on projektin sijaintipaikkoja koskeva
johtopäätös?

• Nykyisen kirjastotalon ja Kauppakadun
nykyisten museoiden liikehuoneistojen
käyttötarkoitus ja omistaja vaihtuvat.

• Teatteritalossa toteutetaan uudistava
peruskorjaus. Pääkäyttäjänä jatkaa
kaupunginteatteri ja uudeksi pysyväksi
toimijaksi tulee kaupungin kulttuuri- ja

• Museoiden kokoelmien säilytys ja konservointi
keskitetään Salmirannan laajennettavaan
kokoelmakeskukseen.
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01 Tiivistelmä
Tämä taiteen ja kulttuurin sijaintipaikkayhdistelmä
mahdollistaa vaikuttavimman ja innostavimman
toiminta- ja tilauudistuksen – todennäköisesti
edullisimmin. Toiminnan uudet periaatteet ilmaistaan
tuonnempana.
Miksi sinfoniaorkesteri, pääkirjasto, taidemuseo ja
käsityön museo kannattaa sijoittaa saman katon alle
ydinkeskustaan?
Kun museot ja pääkirjasto toimivat saman katon alla,
voidaan asiakaspalvelutyötä tehdä laitosrajat
ylittävissä tiimeissä. Kokonaisuus palvelisi kaikkina
viikonpäivinä aamusta iltaan. Ja kun vielä orkesterin
musiikkisali sijoittuu samaan paikkaan, kalliiden
erillisten yleisölämpiöiden rakentaminen käy lähes
tarpeettomaksi.
Jyväskylän ydinkeskustaan muodostuu ainutlaatuinen
taiteen ja kulttuurin kokonaisuus. Vuotuinen
kävijätavoite on reilusti yli miljoonan.
Pääkirjaston, taidemuseoiden ja orkesterin
kävijämäärä kaksinkertaistuu. Orkesterin yleisö
nuorentuu.
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Mitä toiminnallista etua saavutetaan, jos
teatteritaloon sijoittuu kaupunginteatterin lisäksi
kaupungin kulttuuripalvelut ja vierailevia esityksiä?
Kaupunginteatteri tarjoaa yhteistyökumppaneille
hyvin toimivan tekniikan ja ammattitaitoisen
henkilökunnan resurssit, arvostetun pääkäyttäjän
myötä lisää uskottavuutta ja mahdollisuuden
taiteelliseen yhteistyöhön kanssaan. Yhteistyön
voimalla teatteritalosta tulee päivittäin avoinna oleva,
monipuolinen palvelukeskittymä.
Kuinka Jyväskylän lyseon vanha päärakennus
palvelisi kansalaisopistoa?
Lyseo on rakennettu oppilaitokseksi ja soveltuu
kansalaisopiston tarpeisiin tilaratkaisujen, kokonsa ja
sijaintinsa puolesta. Lyseorakennus saa
kansalaisopistosta arvoisensa käyttäjän ja heräisi
henkiin foorumina, jossa aktiivinen kansalainen voi
vapaa-ajalla kehittää itseään lähellä muita palveluja.
Tunnistettava päärakennus auttaa lisäksi luomaan
opistolle entistä vahvemman identiteetin, johon
laajan asiakaskunnan on hyvä kiinnittyä.

Miten ehdotus vaikuttaa kaupungin talouteen?
Olemme määritelleet karkean kustannustason, jotta
vaikutusten suuruusluokka on arvioitavissa
mahdollisimman luotettavasti. Eri skenaarioiden
kustannusvaikutus on vertailukelpoinen. Kun
arvioidaan vaikutusta kaupungin käyttötalouteen,
sijaintisuosituksemme on edullisin tapa toteuttaa
suunnitellut tilainvestoinnit, kun tähdätään myös
musiikkisaliin. Kustannusvaikutukset syntyvät sitä
mukaa kun toimenpiteet toteutetaan 2020-luvun
aikana – eivät kerralla, eivätkä heti. Määrärahojen
lisäystarve voidaan joiltakin osin korvata taide- ja
kulttuurilaitosten toimintatapoja uudistamalla.
Laitosten nykyisiä määrärahoja voidaan suunnata
uudelleen, mutta pääosin vuokranlisäys jää
katettavaksi valtuuston osoittamalla
budjettirahoituksella. Kustannusanalyysi tarkentuu
seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Vielä ei ehdoteta
taloudellisia sitoumuksia, vaan sitovat päätökset
tehdään aikanaan tarkentavan suunnittelun jälkeen.
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02 Lukijalle
Jyväskylän kaupungin taide- ja kulttuurilaitosten tilat
ovat lähitulevaisuudessa miltei yhtä aikaa
peruskorjauksen tarpeessa. Lisäksi kaupungissa on
tunnistettu kysyntä konserttimusiikin olosuhteiden
parantamiseen, museon kokoelmavarastojen
laajentamiseen ja eräiden suojelurakennusten
käyttötarkoituksen kehittämiseen.

musiikkisali sijoittuvat saman katon alle aivan
kaupungin ytimeen. Lähellä sijaitsee teatteritalo,
johon tehdään uudistava peruskorjaus. Kokonaisuus
etsii vertaistaan, vaikka on rakennemallina tuttu
monista länsieurooppalaisista kaupungeista.

Jyväskylän sydän –projektin tehtävänä on osoittaa
vaikuttavat ja kustannustehokkaat ratkaisut tähän
ongelmien kokonaisuuteen.

Keski-Euroopan ja Britannian kaupungeissa on yleistä,
että taiteen ja kulttuurin toimintoja sijoitetaan
ydinkeskustan vilkkaimpiin paikkoihin, jotta
kaupunkikeskusta elävöityy ja keskustan
elinvoimaisuus vahvistuu.

Haaste sisältää mahdollisuuden. Kaupungin koko
taiteen ja kulttuurin toimintamallia, tilankäyttöä ja
sijaintipaikkavaihtoehtoja päästään suunnittelemaan
yhtä aikaa.

Tämä kaupunkiuudistusten trendi näkyy Suomessa
erityisesti pääkaupungissa, jossa taiteen ja kulttuurin
rakentaminen on kohdistunut viime vuosikymmeninä
ydinkeskustaan varsin tiiviille alueelle.

Jyväskylän sydän –projektissa taiteen ja kulttuurin
kysymykset käsitellään yhdessä kaupunkikeskustan
kehittämistavoitteiden kanssa. Keskustan
kehittäminen ja taiteen ja kulttuurin edistäminen on
nähty Jyväskylän sydämessä osana kaupungin
kasvupolitiikkaa.

Jyväskylän sydämen kehittämisvision mukaista
ratkaisua ei kuitenkaan ole toteutettu missään
toisessa suomalaisessa kaupungissa – visio on varsin
poikkeuksellinen myös koko Eurooppaa arvioiden.

Tässä raportissa julkaistavassa visiossamme
pääkirjasto, taidemuseo, käsityön museo ja
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Jyväskylässä voidaan toteuttaa hallitusti 2020-luvun
aikana toimenpiteet, jotka mahdollistavat taiteen ja
kulttuurin toiminnan uudistamisen entistä
yhteistyöhakuisemmaksi. Samalla yhdistettäisiin

taide- ja kulttuurilaitosten tilankäyttöä.
Tulevaisuuden tavoitteena täytyy olla, että taiteen ja
kulttuurin asiakasmäärä kaksinkertaistetaan. Se
merkitsee taiteen ja kulttuurin myönteisten
taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten
vaikutusten kertautumista.
Raportti keskittyy projektin tulosten ja johtopäätösten
esittelyyn.
Prosessikuvaus, toimijoiden luettelo ja muu tuloksia
ja johtopäätöksiä taustoittava aineisto esitetään
liitteissä.
Erillisenä liitteenä julkaistaan tutkimuslaitos Cuporen
laatima taiteen ja kulttuurin vaikutuksia analysoiva
tutkimus. Sen viesti kannattaa todeta tässäkin:
kaupungin taidelaitosten välilliset vaikutukset
aluetalouden hyväksi ovat nykyisellään yli 15
miljoonaa euroa vuodessa.
Projektiryhmän mielestä on perusteltua aloittaa
seuraavaksi taiteen ja kulttuurin toimintamallin ja
tilankäytön tarkentava suunnittelu.
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03 Toimeksianto ja työohjelman periaatteet
Jyväskylän sydän -projekti perustuu Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätökseen 27.11.2017:

Kaupungin kulttuuritoiminnan ja -tilojen kehittämisestä tehdään
projekti, joka käynnistyy vuoden 2018 alussa. Työn lähtökohtana on
laadinnassa olevan kulttuurisuunnitelman toimeenpano sekä
kulttuuritilojen suuri peruskorjaus- ja rakentamistarve lähivuosina (n.
130-150 milj. euroa).
Tehtävänä on laatia kulttuuri-investointien kokonaissuunnitelma,
ml. mahdollinen musiikkisali. Projektissa selvitetään
kulttuuritoimintojen uudistamisen vaikutus tilatarpeisiin sekä
investointien kustannusvaikutukset eri vaihtoehdoilla ja
vaiheistuksilla. Vaihtoehtojen pohjalta laaditaan
yleissuunnitelma, jossa huomioidaan keskustan kehittäminen ja
siihen liittyvät erilaiset rahoitusmallit sekä tehdään
aikataulusuunnitelma. Projektia varten palkataan
projektipäällikkö (kiinteistökehittäminen ja rahoitus).”
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03 Toimeksianto ja työohjelman periaatteet
Projektin työohjelman viisi periaatetta muotoiltiin valtuuston päätöksen perusteella seuraavasti:
I Toiminnan kehittäminen etusijalle.
Valitaan suunnittelun tärkeimmäksi näkökulmaksi
kaupungin taide- ja kulttuurilaitosten toiminnan
kehittämisen ja yhteistyön näkökulma, koetetaan
ennakoida toiminnan kehittämistrendit 2030-luvulle
saakka ja jatketaan Jyväskylän kulttuurisuunnitelman
työtä. Vahvistetaan ja hyödynnetään taiteen ja
kulttuurin uudistavaa potentiaalia.
II Taloudellinen kestävyys.
Osoitetaan tilankäytössä ja sijaintipaikoissa sellaiset
suunnitteluratkaisut, että ne palvelevat kaupungin
taloudellista kokonaisetua. Tämä tarkoittaa, että
suunnitteluratkaisujen täytyy mahtua kaupungin
investointimahdollisuuksien raameihin ja että
suunniteltavien investointien aiheuttama sisäisen tai
ulkoisen vuokran lisäys ei saa muodostua kaupungin
käyttötalouden kannalta kohtuuttomaksi ja siten
esimerkiksi mahdollisen musiikkisalin toteuttamisen
esteeksi. Muodostetaan investointien rahoitusmalli,
joka hyödyntää yksityistä kiinteistökehittämisen
riskinottokykyä.
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III Kaupunkikeskustan elinvoimaisuus.
Arvioidaan ja suunnitellaan kulttuuritilojen, kuten
mahdollisen musiikkisalin, sijaintipaikkavaihtoehtoja
erityisesti sillä perusteella, kuinka myönteisesti ne
vaikuttavat kaupunkikeskustan elinvoimaisuuteen.
IV Yhteiskehittäminen.
Suunnitellaan asioita toimijoiden omien näkökulmien
kautta, ei hallinnon. Korostetaan asiakkuutta ja
asiakaslupauksia. Projektin ytimeen sijoittuvat
kaupungin taide- ja kulttuurilaitokset. Kutsutaan
projektiin mukaan myös taiteen ja kulttuurin vapaan
kentän toimijat, koska ne edistävät kaupungin taideja kulttuurilaitosten toiminnan kehittämistä.
Pyydetään kaupunkikeskustan kiinteistönomistajat
mukaan suunnitteluun avoimesti ja julkisesti.
Kommunikoidaan esitysten ja raporttien avulla
aktiivisesti valtuustolle. Viestitään yleisölle kaupungin
omissa kanavissa. Järjestetään myös näyttelyiden ja
tapahtumien avulla kaupunkilaisille
osallistumismahdollisuuksia. Ollaan median ja
kaupunkilaisten käytettävissä.

V Tiedontuotanto.
Projekti tuottaa suunnittelun ja yhteiskehittämisen
keinoin tietoa kaupungin päätöksentekoa varten,
mutta ei suoraan valmistele päätösesityksiä vaan
palvelee esitysten valmistelua. Konseptisuunnittelun
karkeapiirteisyyden takia kustannusarviot ovat vielä
tässä vaiheessa epätarkkoja.
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04 Tulokset
Jyväskylän sydän -projekti on tuottanut tuloksena
konseptisuunnitelma-aineiston, jonka perusteella voidaan vastata
toimeksiannon keskeisimpään tehtävään:

Taloudellinen tarkoituksenmukaisuus tulee projektissa saattaa
yhteen keskustan kehittämisvaikutusten kanssa ja taiteen ja
kulttuurin vaikuttavuuden lisäyksen kanssa.

Millainen on toiminnan kannalta
vaikuttavin ja talouden kannalta
mahdollisimman edullinen tapa
uudistaa kaupungin taide- ja
kulttuurilaitosten toiminta,
tilankäyttö ja sijainti?

Projektin tähänastisissa tuloksissa tämä näkyy pyrkimyksenä
optimoida niin toiminnan vaikuttavuus kuin tilankäytön
tehokkuus.
Keskustan elinvoimaisuuden näkökulma tulee esiin erityisesti
sijaintipaikkayhdistelmien vaikutusten arvioinnissa.
Projektin olennaisimmat tulokset on ryhmitelty kahdeksaksi
teemaksi, jotka esitetään seuraavaksi.

Tulosten perusteella voidaan osoittaa asia-aiheet, joiden
syventämiseen ja tarkentamiseen on järkevää keskittyä
tarkentavan suunnittelun keinoin.
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TULOS 1
Taiteen ja kulttuurin integroidun
toimintamallin arvoperusta
Kaupungin taide- ja kulttuurilaitosten johtajien muodostama projektiryhmä tuotti
näkemyksen Jyväskylän taiteen ja kulttuurin integroidusta toimintamallista ja sen
yhteiskunnallisista vaikutuksista. Integroitu toimintamalli (taiteen ja kulttuurin keskus)
tarkoittaa, että taide- ja kulttuurilaitokset toimivat itsenäisesti omien brändiensä varassa
mutta tekevät huomattavasti aiempaa enemmän yhteistyötä ja osin jopa yhdistävät
resurssejaan.
Integroidun toimintamallin arvot ja vaikutukset raportoitiin kaupungin johtoryhmälle
30.9.2019 seuraavasti:
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Mitkä yhteiskunnalliset vaikutukset saavutetaan, kun
toteutetaan taiteen ja kulttuurin keskus ydinkeskustaan?
KAUPUNKILAISTEN

TA I T E E N J A K U LT T U U R I N

K A P U P U N K I K E H I T TÄ M I N E N J A

KÄVI JÄKOKEMUS

A M M AT T I L A I S U U S

ELINVOIMAPOLITIIKKA

Luodaan aivan uusi monimuotoinen ja
innovatiivinen taiteen ja kulttuurin
asiakaskokemus ydinkeskustaan

Ammattilaisten toimintaympäristö
nykyaikaistuu

Keskustaan tulee uusi kaupunkiattraktio,
keskustan kehitys saa myönteisen käänteen

Yleisöt kasvavat, sekoittuvat ja uudistuvat

Kaupungin mainepääoma, vetovoima ja
pitovoima kasvavat

Kulttuuripalveluiden saavutettavuus ja
vaikuttavuus paranevat
Taiteen ja kulttuurin kokemusten laatu ja
määrä kasvavat
Ihmisten tunne osallistumisesta
yhteiskuntaan ja kuulumisesta kaupunkiin
moninkertaistuu
Hyvinvointi ja osaaminen lisääntyvät
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Työ monipuolistuu ja työmahdollisuudet
lisääntyvät
Taide- ja kulttuurialojen opiskelijoiden
toimintamahdollisuudet rikastuvat
Taiteen toimialan asiantuntijuus välittyy
yhteiskuntaan kiitettävästi

Jyväskylä nousee taiteen ja kulttuurin
kehittämisen kärkeen
Sivistyksen traditio tulee entistä paremmin
näkyviin Jyväskylän tulevaisuuspolitiikassa
Kuluttajapalveluiden, matkailun ja luovan
talouden arvoverkosto vahvistuu
Väestötason myönteiset terveys-,
hyvinvointi- ja osaamisvaikutukset
lisääntyvät
JYVÄSKYLÄN
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Uusi toimintamalli tehostaa taiteen ja kulttuurin toimintaa, tuottaa
väestölle osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä – ja palvelee joka
päivä aamusta iltaan klo 8–22.
Sitä paremmin keskus saavuttaa tavoitteensa, mitä lähemmäs se
sijoittuu kaupunkielämän vilkkaimpia paikkoja – koska siellä
vallitsee suurin kysyntä.
Ja mitä houkuttelevampi keskus saadaan aikaan, sitä enemmän se
tukee kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta.
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TULOS 2
Uuden integroidun
toimintamallin periaatteet
Jyväskylän sydän -projektin scrum-vaiheen ensimmäinen
suunnittelusprintti käsitteli helmi-maaliskuussa 2019
mahdollisen taide- ja kulttuurikeskuksen strategiaa.
Lähtökohtana oli, että kaikki projektin muodostaneet kaupungin
taide- ja kulttuurilaitokset sijoittuisivat samaan paikkaan, saman
katon alle, kuten vuoden 2017 kulttuurisuunnitelmassa visioitiin.

U U D E N I N T E G R O I D U N T O I M I N TA M A L L I N P E R I A AT T E E T
Työkysymykseksi muotoutui: Entä jos lähtökohta olisi
mahdollista toteuttaa? Minkälaisia toiminnan
synergiaetuja muodostuu, jos taide- ja
kulttuurilaitoksille osoitetaan yhteinen sijainti ja
osittain yhteinen tilankäyttö ja toiminnan olosuhteet?
Jyväskylän taide- ja kulttuurikeskuksen strateginen
toimintasuunnitelma on luettavissa liitteenä täältä:
(lisätään linkki nettisivustolle tai projektipankkiin)
30-sivuinen dokumentti altistettiin
moniammatilliseen evaluointiin. Kirjoitusvastuun
kantanut projektiryhmä sai käsitellä kaupungin
sivistyksen toimialajohtajan, kiinteistöjohtajan,
talousjohtajan ja elinkeinojohtajan arvioivan
palautteen kokouksessaan 2.5.2019. Taiteen toimialan
asiantuntijapalaute tilattiin ja saatiin Anya Prolta,
Osuuskunta Vasteelta, Keski-Suomen kirjailijoilta,
Jyväskylän taiteilijaseuralta ja Teatteri Eurooppa
Neljältä.
Tilattu ulkopuolinen asiantuntijapalaute on luettavissa
liitteenä täältä: (linkki nettisivustolle tai
projektipankkiin)
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Projektipäällikkö haastatteli kesän 2019 aikana
Jyväskylän taiteen vapaan kentän vakiintuneimmat
toimijat yhdessä kaupungin kulttuuripäällikön ja
kulttuurin talouspäällikön kanssa.
Haastatteluihin osallistuivat seuraavat toimijat:
Teatteri Eurooppa Neljä, Jyväskylän taiteilijaseura,
Keski-Suomen alueooppera, Jyväskylän tanssiopisto,
Luovan valokuvauksen keskus, Suomen
Ilmavoimamuseo, Taito Keski-Suomi, Jyväskylän
kulttuuritalon tukiyhdistys, Jyväskylän Kesä,
Teatterikone, Keski-Suomen tanssin keskus,
Off/Balance, Keski-Suomen yhteisöjen tuki,
Monikulttuurikeskus Gloria, Keski-Suomen
elokuvakeskus ja Company Uusi Maailma.
Strategisen toimintasuunnitelman tiivistävä jatkotyö
tapahtui elokuussa 2019 kahden taiteilijakehittäjän
avustamana. Projektiryhmän jäsenet eli taide- ja
kulttuurilaitosten johtajat osallistuivat kolmeen
erilliseen pienryhmäkeskusteluun.

Niissä keskusteltiin muun muassa seuraavista
kysymyksistä:
- Miten taidelaitosten resursseja olisi
tarkoituksenmukaista koota yhteen?
- Kuinka hyödynnetään koko taiteen toimialan
toimijoiden potentiaalia?
- Miten varmistetaan esim. hyvinvointipalvelujen
integraatio?
Taide- ja kulttuurilaitosten ja vapaan kentän
toimijoiden yhteinen bootcamp järjestettiin
1.10.2019. Työ jatkui lokakuussa siten, että
projektipäällikkö haastatteli vielä kertaalleen kaikki
taide- ja kulttuurilaitosten johtajat. Bootcampin
tarkentava jatkokeskustelu pidettiin 2.12.2019.
Taiteen ja kulttuurin toimijat toteuttivat 20. ja
21.11.2019 teatteritalolla yhteisen tapahtuman
Jyväskylän sydän 24. Siinä kokeiltiin ja näytettiin
taiteen ja kulttuurin yhteistyön mahdollisuuksia
yleisön edessä. Tapahtumassa kävi vieraana yli 2300
henkilöä.

JYVÄSKYLÄN
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U U D E N I N T E G R O I D U N T O I M I N TA M A L L I N P E R I A AT T E E T
Jyväskylän taiteen ja kulttuurin uuden integroidun
toimintamallin periaatteet muotoutuivat
joulukuussa 2019:
1. Toiminnan, tilankäytön ja sijaintipaikkojen
kysymyksiin täytyy tavoitella ratkaisua, joka on yhtä
aikaa mahdollisimman vaikuttava, motivoiva ja
kustannustehokas.
2. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminnan kehittäminen
pitää kytkeä yhteen taiteen ns. vapaan kentän
toimintaedellytysten kehittämisen kanssa, keskustan
elinvoimaisuuden lisäämisen kanssa ja
elinkeinotoimijoiden arvoverkoston lujittamisen
kanssa. Yrityksillä ja kolmannen sektorin toimijoilla on
potentiaalia osallistua myös taide- ja
kulttuurilaitosten järjestämien palveluiden
tuottamiseen nykyistä enemmän.
3. Uuden toimintamallin asiakaslähtöistä kehitystyötä
täytyy jatkaa heti, kun projektin seuraavan vaiheen
tavoitteet ja periaatteet vahvistetaan tämän raportin
ehdottamalla tavalla.
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4. Taide- ja kulttuurilaitosten asiakaslupauksia antavat
brändit, kuten Jyväskylän taidemuseo, Suomen
käsityön museo, Jyväskylä Sinfonia, Jyväskylän
kaupunginteatteri ja niin edelleen, täytyy säilyttää ja
niitä täytyy kehittää, mutta ainakin
ohjelmasuunnittelun, yleisötyön, markkinoinnin,
myynnin ja digitalisaation työ on perusteltua järjestää
muodostettavien taidelaitosten yhteisten työtiimien
varaan.
5. Pääkirjaston, taidemuseon ja käsityön museon
yhteinen sijainti mahdollistaa sen, että palvelut
voidaan pitää avoinna ja saavutettavissa jokaisena
viikonpäivänä aamusta iltaan, koska asiakaspalvelutyö
voidaan organisoida osittain yhteisesti.

että teatteritalon uudistavan peruskorjauksen
yhteydessä muodostuvaa kapasiteettia voidaan
osoittaa myös kaupungissa toimivien esittävän taiteen
ryhmien käyttöön nykyistä hedelmällisemmin.
8. Kansalaisopiston (ja sen osana kuvataidekoulun)
saavutettavissa on eniten synergiahyötyjä
taidemuseon ja käsityön museon kanssa.
9. Yhteiseen taiteen ja kulttuurin tilankäytön
ajanhallintajärjestelmään pitää tavoitella myös muita
kuin nyt suunnittelun alla olevia tiloja.

6. Kaupunginorkesterin ja pääkirjaston osittain
yhteinen tilankäyttö tuottaa nykyaikaisen ja
kiinnostavan käyntikokemuksen sekä kirjastossa
asioiville että konserttien yleisölle ja mahdollistaa
tehokkaan tilankäytön.
7. Kaupunginteatterin ja kulttuuri- ja
osallisuuspalveluiden tuotantoyhteistyö mahdollistaa,
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TULOS 3
Jyväskylän taide- ja kulttuurilaitosten toiminnan visio 2030
Väestö v. 2030: yli 150 000 jyväskyläläistä
1 200 000 käyntiä

Kysyntä

Osallisuus
Yksilötason ulkoisvaikutus

Hyvinvointi
Taiteen ja kulttuurin
kehittyvät palvelut

Ammattilaisuus

Väestötason ulkoisvaikutus
Kasvu

Tarjonta

1 200 000 aineetonta palvelutapahtumaa

Teatteritalo: kaupunginteatteri, kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, vapaa kenttä, vierailijat, jne.
Valtiontalon kortteli K9: kirjasto, sinfonia, taidemuseo, käsityön museo, kuvataidekoulu, vapaa kenttä jne.
Lyseon vanha rakennus: kansalaisopisto, vapaa kenttä, kansalaisjärjestöt, lyseomuseo jne.
• Uusi taiteen ja kulttuurin yhteinen ja yhteistyöhakuinen toimintamalli • Osittain yhteinen tilankäyttö,
toiminnan suunnittelu, viestintä, markkinointi, digitalisointi, myynti, yritysyhteistyö, tekninen hallinta jne.
• Osittain yhdistetyt resurssit ja yhteinen hallinto • Kansainvälisesti verkottunut kehitystyö
• Taiteen ja kulttuurin taseyksikkö, tavoitteiden määrittely, tulosten seuranta • Arvoverkosto

TULOS 4
Tilankäyttö- ja sijaintipaikka-analyysi
Taide- ja kulttuurilaitosten johtajien muodostama projektiryhmä
keskittyi keväällä 2019 toiminnallisen integraation
tilankäyttövaikutusten ja sijaintinpaikkamahdollisuuksien
analysointiin.
Elinkeinoyksikön kehitystiimin ja tilapalvelun asiantuntijoiden lisäksi
noin puolen vuoden työskentelyjaksoon osallistui kaksi arkkitehtia ja
kaksi kustannuslaskijaa.

T I L A N K ÄY T T Ö A N A LY Y S I
Työskentelykysymyksenä oli:

Millainen tilankäytön tehostaminen
olisi teoriassa saavutettavissa, jos
kaikki projektissa mukana olevat
toimijat todella sijoitettaisiin samaan
paikkaan ja samaan kiinteistöön?
Tilaohjelmatyön tulokset esitettiin kaupungin
johtoryhmälle tilankäytön hypoteettisena
havainnekuvana 30.9.2019.
Hypoteettinen tilaohjelma osoittaa, että
toimintojen yhdistäminen samaan paikkaan
voisi teoriassa johtaa tilankäytön tehostumiseen
30 prosentilla. Kuvan esittämä malli käsittää
tiloja yhteensä n. 27 500 m2.
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T I L A N K ÄY T T Ö A N A LY Y S I
Kuinka kuvaa luetaan?
•

Avoimilla asiakastiloilla tarkoitetaan aula- ja
sisääntulolämpiöiden tapaisia avoimia julkisia
kohtauspaikkoja, joihin sijoittuu vaatesäilytystä,
oleskelutilaa, lukusaleja, museokauppa- ja
kahvilapalveluita ja niin edelleen.

•

Yhteiset asiakastilat tarkoittavat esimerkiksi
auditorioita, luentosaleja, kokoushuoneita ja niin
edelleen.

•

Yhteiset omat tilat puolestaan tarkoittaa
henkilökunnan sosiaalitiloja, teknisen tuen, yhteisten
varastojen, tiimityöskentelyn ja toimistotyön tiloja ja
niin edelleen.

•

Kunkin taide- ja kulttuurilaitoksen tilat ovat laitosten
omaa näyttely-, esitys-, opetus-, kirjasto-,
asiakaspalvelu-, rakennustyö- ja varastotilaa.

•

Huom! Citymuseot-sanalla tarkoitetaan tässä vain
taidemuseon ja käsityön museon yhteenlaskettua
eriytynyttä tilankäyttöä. Kyse oli suunnittelun
apukäsitteestä, tarkoituksena ei ole poistaa käytöstä
vakiintuneita hyviä brändinimiä.
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T I L A N K ÄY T T Ö A N A LY Y S I
Analyysin tuloksena muodostui näkemys, että tilankäyttöä voidaan
tehostaa erilaisissa toimintojen yhdistämisvaihtoehdoissa
huomattavasti verrattuna siihen, että taide- ja kulttuurilaitokset
sijoitettaisiin jatkossakin pääosin toisistaan erilleen omiin
paikkoihinsa.
Jos kulttuuritoiminnan kustannustehokkuutta halutaan edistää
kokonaisuutena, on kestävämpää kehittää tilaa säästäviä
toimintatapoja kuin koettaa ennakoida kaikkia mahdollisia tulevia
tilankäyttötarpeita ja varautua niihin rakentamalla etukäteen
riittävän väljästi. Taiteen ja kulttuurin uuden integroidun
toimintamallin pitkäkestoisena ominaisuutena täytyy olla tilankäytön
jatkuva tehostaminen toimintaa kehittämällä.
Tilansuunnittelu kytkeytyy takaisin toimintamallin ja -tapojen
suunnitteluun.
Niinpä projektin seuraavassa, tarkentavan suunnittelun vaiheessa,
täytyy jatkaa toiminnan, tilankäytön ja sijainnin yhtäaikaista
käsittelyä.
Siten voidaan taata riittävä laatu, huomioida kulttuuriympäristön
vaatimukset ja maksimoida kustannustehokkuus.
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S I J A I N T I PA I K K A - A N A LY Y S I
Toiminnan strategisen suunnittelun ja hypoteettisen
tilaohjelmatyön ansiosta väliraportin yksitoista
sijaintipaikkayhdistelmien optiota väheni seitsemään keväällä 2019.
Sijaintipaikka-analyysin tavoitteeksi tuli tarkastella, kuinka
realistisia olivat seitsemän tapaa sijoittaa projektissa mukana olleet
kaupungin taide- ja kulttuurilaitokset yhteen toistensa kanssa
tietyissä keskustan paikoissa. Ratkaiseva tieto tuotettiin liitteessä I
esitellyn scrum-projektin avulla.
Määritellyt seitsemän mahdollista sijaintipaikkayhdistelmää
ilmenevät seuraavista karttakuvista. Niiden yhteyteen on lisätty
suunnittelun ja kustannuslaskennan avulla saatua tietoa
yhdistelmien ominaisuuksista.
Seuraavan sivun kuvassa selostetaan symbolien ja pohja-kartan
sinisten ympyröiden merkitys.

S I J A I N T I PA I K K A - A N A LY Y S I
Siniset ympyrät osoittavat missä sijaitsevat Jyväskylän
keskustan kaupat, kahvilat ja ravintolat, eli missä ihmiset
eniten liikkuvat. Kauppakadun ja Asemakadun
Kompassin-risteys on yksi Suomen vilkkaimpia paikkoja:
risteyksen kautta kulkee päivittäin keskimäärin noin 25
000 jalankulkijaa.
Kulttuuri- ja taidelaitokset
Jyväskylä Sinfonia
Kaupunginteatteri
Kaupunginkirjasto
Taidemuseo ja Käsityön museo
Kansalaisopisto ja kuvataidekoulu

3.2.2020 RAPORTTILUONNOS

Aktiivisuusalueen tietokartta Elinvoimatietojärjestelmäpalvelu Salokorpi Oy
Arkkitehtitoimisto Risto OIkarinen Oy 2019
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S I J A I N T I PA I K K A - A N A LY Y S I : S K E N A A R I O 1

Hajautetussa mallissa musiikkisali rakennettaisiin suunnitellusti
Lutakkoon Paviljongin yhteyteen ja muut laitokset jäisivät joko nykyisille
paikoilleen tai siirtyisivät peruskorjattavaan kirjastorakennukseen.
•

Kaavallinen valmius hyvä

•

Kokonaisuuden vuokranlisäys 9,6 M€/ vuosi, mistä konserttisalin osuus n. 53%

 Sijainniltaan hajautettuna ei tuo tilasäästöjä, toiminnan integraatiota eikä kehitä keskustaa
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S I J A I N T I PA I K K A - A N A LY Y S I : S K E N A A R I O 2

Kaikki taide- ja kulttuurilaitokset teatteria lukuun ottamatta voidaan mahtuvuuden puolesta
sijoittaa Lyseokortteliin, kansalaisopisto vanhaan päärakennukseen, kirjasto ja museot uuteen
kulttuurikeskusrakennukseen ja kuvataidekoulu erilliseen uudisrakennukseen
•

Kokonaisuuden vuokranlisäys 8,5 M€/ vuosi, josta musiikkisalin osuus arviolta 40%

 Uudisrakentaminen voitaisiin toteuttaa yhtenäisenä rakennusmassana nykyisen torin
ja Harjun välissä, jolloin päästäisiin hyviin tilojen ja toiminnan optimointeihin
 Suunnitelma yhdistää hienosti Harjun ja keskustan, antaa identiteetin ex-torille
(kulttuuritori) ja on uudisrakennusten osalta näyttävä
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S I J A I N T I PA I K K A - A N A LY Y S I : S K E N A A R I O 3

Kaikki taide- ja kulttuurilaitokset kansalaisopistoa lukuun ottamatta voidaan
sijoittaa hallintokortteliin teatterin kylkeen
•

Kokonaisuuden vuokranlisäys 8 M€/vuosi, mistä musiikkisalin osuus n. 44 %

 Arvokas, perinteinen paikka, joka ei kuitenkaan ole sijainniltaan kaikkein keskeisin
 Erityiset kaupunkikuvalliset vaatimukset rakennetussa kulttuuriympäristössä tunnistettiin
 Yhteisten tilojen optimointi kärsi jonkin verran korttelin rakenteesta ja suunnitteluperiaatteista
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S I J A I N T I PA I K K A - A N A LY Y S I : S K E N A A R I O 3 . 1

Musiikkisali hallintokortteliin, Sprintissä tutkittiin nykyisen kirjastotalon käyttömahdollisuutta
taide- ja kulttuurikeskuksena, johon sijoittuisivat kirjasto, kansalaisopisto ja museot
•

Vuosivuokravaikutus 7,8 M€, mistä musiikkisali n. 31%

•

Tutkittu myös vaihtoehto, jossa musiikkisali on kiinni teatterirakennuksessa

 Kirjastorakennuksen rakenteesta ja suojeluvaatimuksesta haasteita
•

Julkisivut aukkoineen ja sisäaula suojelukohteita

 Ei tue merkittävästi keskustan kehittymistä tai parhaalla tavalla toimintojen integraatiota
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S I J A I N T I PA I K K A - A N A LY Y S I : S K E N A A R I O 3 . 2

Kirjaston ja museoiden sijoittuminen suunniteltiin yksityisten omistamiin kiinteistöihin
Jyväskeskukseen, musiikkisali hallintokortteliin ja kansalaisopisto Lyseon päärakennukseen
 Keskustasijainniltaan erinomainen
 Rajoituksia toteutukseen pankkirakennuksen suojelusta johtuen
 Hankkeeseen (uudisrakennus ja peruskorjaus) liittyy merkittävä asuntorakentamisen osuus yläkerroksiin
 Tarjousta tilojen vuokraamisesta ei saatu
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S I J A I N T I PA I K K A - A N A LY Y S I : S K E N A A R I O 4

Uudesta peruskorjattavasta ja osittain uudisrakennettavasta
kirjastorakennuksesta toteutettaisiin taide- ja kulttuurikeskus, johon
kirjaston ja kansalaisopiston lisäksi sijoittuisi musiikkisali ja museot
 Kirjastorakennuksen rakenteesta ja suojeluvaatimuksesta haasteita
•

Julkisivut aukkoineen ja sisäaula suojelukohteita

 Musiikkisali jouduttiin jättämään pois rakenneteknisistä syistä, joten ratkaisu
muodostui samaksi kuin 3.1
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S I J A I N T I PA I K K A - A N A LY Y S I : S K E N A A R I O 5

Musiikkisali, kirjasto ja museot sijoitettaisiin yksityisten omistamiin kiinteistöihin Valtiotalon-korttelissa K9
 Kokonaisuuden vuokranlisäys 6,9 M€, mistä musiikkisalin osuus arviolta n. 25%
 Erinomainen sijainti keskustan ytimessä
• Sijoittui pääasiassa Nordean sisäpihalle, mutta myös Kauppakadun varren vanhaan kiinteistöön ja kauppakeskus Forumiin
 Yhteys Kompassille, Kirkkopuistoon, Valtiontaloon ja Teatteriin
 Mahdollisuus hienoon sisätila- ja sisäpiharatkaisuun, avautuminen kävelykadulle mahdollinen
 Hanke (uudisrakennus ja peruskorjaus) voidaan toteuttaa pelkästään taidetta ja kulttuuria palvelevana
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Sijaintipaikka-analyysin mahtuvuustarkastelu (scrum) jonka projektiryhmä teki moniammatillisesti, tuotti tulokseksi
alla olevassa taulukossa ilmenevät perustelut luopua neljästä sijaintipaikkayhdistelmien vaihtoehdosta:

S Y K S Y N 2 0 1 9 S I J A I N T I PA I K K A S K E N A A R I O T – J A N I I S TÄ L U O P U M I N E N
Sijaintipaikkaskenaario

Skenaarion sijaintiratkaisut tiivistetysti

Sprinttien tuottama analyysi jatkoedellytyksistä

1. Lutakko

Musiikkisali Lutakkoon, muut ydinkeskustaan

Ei perustetta luopua = suunnittelu voi jatkua

2. Lyseo

Kaikki Lyseon ympäristöön (ei teatteri)

Pois – kirjastorakennuksen kiinteistöriski,
asuinrakentamiskapasiteetin menetys

3. Hallinto

Kaikki hallintokortteliin (ei kansalaisopisto)

Pois – hallintokorttelin merkittävä olosuhderiski,
kustannusten hallintariski, kirjastorakennuksen kiinteistöriski

3.1. Hallinto-kirjasto

Musiikkisali hallintokortteliin, muut kirjastorakennukseen

Ei perustetta luopua = suunnittelu voi jatkua

3.2. Hallinto-ydinkortteli

Musiikkisali hallintokortteliin, muut ydinkortteliin
(ei kansalaisopisto)

Pois – omistaja luopui, ei tarjousta

4. Kirjastorakennus

Kaikki kirjastorakennukseen (ei teatteri)

Pois – ei ole rakennettavissa

5. Ydinkortteli

Kaikki ydinkortteliin (ei teatteri eikä kansalaisopisto)

Ei perustetta luopua = suunnittelu voi jatkua
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A N A LY Y S I N K E S K E I S E T T U L O K S E T

Perustelut, miksi neljästä mahdollisesta sijaintipaikkaskenaariosta luovuttiin, on koottu vielä alla olevaan karttakuvakoosteeseen.
Paperikorin kuvalla leimattuihin karttoihin on lisätty luopumisen perustelut. Lisäksi esitetään jäljelle jääneet kolme sijaintipaikkojen vaihtoehtoa.

Skenaario 1
Lutakko

• Suunnittelu voi
jatkua

Skenaario 2
Lyseo

Skenaario 3
Hallinto

• Kaupunki menettää
keskustan
suurimman
asuinrakentamisoptionsa

• Kaupunkikuvalliset ja
• Suunnittelu voi
rakennussuojelulliset
jatkua
arvot liian suuret
täydennysrakentamiselle

• Tyhjä kirjastorakennus jää
kaupungin huoleksi

• Hallintokortteli ei
paranna kirjaston ja
museoiden
saavutettavuutta

• potentiaalia
varavaihtoehdoksi

• Tyhjä kirjastorakennus
jää kaupungin huoleksi
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• potentiaalia
varavaihtoehdoksi

Skenaario 3.1
Hallinto-kirjasto

Skenaario 3.2
Hallinto-ydin

• Emme saaneet
tarjousta

Skenaario 4
Kirjasto

• Ei ole
rakennettavissa

Skenaario 5
Ydin

• Suunnittelu voi
jatkua
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T U LO S 5
Y k s i t y i n e n yd i n ke s ku st a n ke h i tt ä j ä ku m p p a n i
Jotta kaupungin omille investoinneille tulisi
vaihtoehto, projekti pyrki neuvottelukontaktiin
yksityisten kiinteistönomistajien kanssa.
Jyväskylän sydän piti syystalvella 2018 keskustan
liikekiinteistöjen omistajille esittelytilaisuuden. Siinä
kerrottiin, että projekti kutsuu kulttuurin
tilainvestointien suunnitteluun mukaan myös
yksityisiä toimijoita.
Kaupunki julkaisi yksityisille kiinteistönomistajille
avoimen suunnittelukutsun kuntien käyttämässä
hankintakanavassa Hilmassa huhtikuussa 2019.
Määräaikaan mennessä Jyväskylän sydän -projekti sai
kaksi yksityisen kiinteistöpoolin ilmoittautumista
kehittäjäkumppaniksi.
Molempien kanssa aloitettiin kesällä noin kuukauden
kestänyt suunnittelujakso, jonka tarkoituksena oli
tuottaa taiteen ja kulttuurin uutta integroivaa
toimintamallia palveleva tilankäytön
konseptisuunnitelma.
Kiinteistöt, joihin konseptisuunnittelu kohdistui, olivat
parhailla paikoilla Jyväskylän vilkkaimmassa
ydinkeskustassa. Projektin tavoitteena oli, että
kiinteistönomistajat antaisivat suunnittelujakson
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perusteella kaupungille ehdollisen
vuokratarjouksensa.
Toinen suunnitteluun mukaan ilmoittautuneista
kiinteistönomistajapooleista teki alustavan
vuokratarjouksen kaupungille, toinen jätti tekemättä.
Saatu tarjous, joka koskee Valtiontalon-korttelia K9,
muodostui sittemmin osaksi Jyväskylän sydän projektin suosittelemaa sijaintipaikkayhdistelmää
skenaariota 5, ks. alla lihavoitu lause:
• Teatteritalossa toteutetaan uudistava
peruskorjaus. Pääkäyttäjänä jatkaa
kaupunginteatteri ja uudeksi pysyväksi
käyttäjäksi tulisi kaupungin kulttuuri- ja
osallisuuspalvelut. Uusiksi tilapäiskäyttäjiksi
kutsutaan erityisesti vapaan kentän esittävän
taiteen toimijoita.
• Vanhasta lyseon päärakennuksesta
muodostetaan uudistavan peruskorjauksen
avulla kansalaisopiston päätoimipaikka, missä
yhteydessä ratkaistaan myös kuvataidekoulun
tuleva sijaintipaikka.
• Valtiontalon-kortteliin K9 rakennetaan
yhdistetyt tilat ja olosuhteet
kaupunginorkesteria, pääkirjastoa,

taidemuseota ja käsityön museota varten.
• Museoiden kokoelmien säilytys ja konservointi
keskitetään Salmirannan laajennettavaan
kokoelmakeskukseen.
• Nykyisen kirjastotalon ja Kauppakadun
nykyisten museoiden liikehuoneistojen
käyttötarkoitus ja omistaja vaihtuvat.
Korttelin kiinteistönomistajapooli rakennuttaisi
Valtiontalon-kortteliin K9 tilat ja erityisolosuhteet
musiikkisalia, pääkirjastoa, taidemuseota ja Suomen
käsityön museota varten. (Ehdollinen tarjous sisältää
myös option kansalaisopiston ja kuvataidekoulun
tiloista.)
Tarjouksen perusteella käydyt jatkoneuvottelut, joissa
konseptisuunnitelmaa tarkistettiin kaupungin
johtoryhmän edellyttämällä tavalla, johtivat syksyn
2019 aikana Valtiontalon-korttelin
kiinteistönomistajayhtiöiden ja kaupungin
kehittäjäkumppanuuden mahdollisuuteen.
Jyväskylän sydän -projektin ehdottamat
jatkotoimenpiteet tähtäävät tämän mahdollisuuden
toteuttamiseen.

JYVÄSKYLÄN

SYDÄN

Y K S I T Y I N E N Y D I N K E S K U S TA N K E H I T TÄ J Ä K U M P PA N I
Mitä kehittäjäkumppanuus tarkoittaisi? Vaativaa
julkisen ja yksityisen yhteistyötä Valtiontalonkorttelin K9 kaavoituksessa, kiinteistökehityksessä ja
osin myös taiteen ja kulttuurin toimintamallin
kehittämisessä.
Jyväskylän sydän arvioi, että, kun saatetaan yhteen
yksityisen ja julkisen osapuolen osaamista, on
saavutettavissa taiteen ja kulttuurin tarjonnan ja
olosuhteiden uudistamisen kannalta ainutlaatuisia
tuloksia. Tämä näkyy konkreettisesti jo nyt
sijaintipaikkaideassa: pääkirjaston ja muiden
kulttuurilaitosten on mahdollista sijoittua kaupungin
ydinkortteliin käytännössä vain, kun jokin yksityinen
omistaja osoittaa tilat käyttöön, koska kaupunki ei
lukeudu kiinteistönomistajien joukkoon.
Ehdotetun kehittäjäkumppanuuden välillisenä
vaikutuksena on mahdollista saada käyntiin
ydinkeskustan keskeisimpien liikekorttelien
suurimittainen markkinaehtoinen uudistaminen.
Valtiontalon-kortteliin K9 sijoittuva taiteen ja
kulttuurin tilainvestointi sysäisi todennäköisesti
liikkeelle uudistusten aallon Jyväskylän kaupallisessa
ytimessä.
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Jyväskylän ydinkeskustassa on ajauduttu tilanteeseen,
jossa liiketilojen tarjonta ylittää melko runsaasti
liiketilojen kysynnän.
Taiteen ja kulttuurin toiminnan integroitu
sijoittaminen ydinkeskustaan kasvattaa
ydinkeskustan kävijämäärää ja tuottaa lisää
asiakkuuksia kaupoille, kahviloille ja ravintoloille.
Ydinkeskustan kaupallisten palveluiden asiakasvirran
lisäys on noin 1 000 000 – 1 500 000 vuosittaista
käyntiä eli hyvin huomattava. Sen seurauksena
ydinkeskustaan tulee uusia yrityksiä ja uusia
työpaikkoja. Kun liikehuoneistojen kysyntä kasvaa,
kilpailu yhtäältä pakottaa uudistamaan kiinteistöjä ja
toisaalta myös mahdollistaa sen: liikehuoneistojen
keskimääräinen vuokrataso palautuu kohti pitkän ajan
normaalitasoa.
Kävelykeskustan ydin, johon Valtiontalon-kortteli K9
kuuluu, palvelee huomattavasi suurempaa väestöä
kuin pelkästään keskustassa asuvia, Keskustan
palveluvastuu kohdistuu kaikkiin kaupungin,
kaupunkiseudun ja maakunnan asukkaisiin ja
kaupungissa vieraileviin henkilöihin.

Taiteen ja kulttuurin tilainvestointiin tähtäävää
kehittäjäkumppanuutta kaupungin ja yksityisen
kiinteistönomistajapoolin kesken on syytä arvioida
siltä kannalta, millä tavoin se välittömästi ja välillisesti
uudistaa kävely-ydinkeskustan tarjontaa koko
kaupungin ja maakunnan väestön hyväksi.
Jyväskylän sydän -projektissa on järjestetty
Yritysvaikutusten arviointi -tilaisuus ja aloitettu
elinkeinojen arvoverkoston kokoaminen, jotta taiteen
ja kulttuurin uuden integroituvan toimintamallin ja
Jyväskylän elinkeinoelämän kehittämisyhteistyö voisi
tuottaa tuloksia mahdollisimman nopeasti.
Projekti on tunnistanut yhteisiä
kehittämismahdollisuuksia keskustan palveluyritysten
lisäksi myös luovan talouden ja matkailun
elinkeinotoimijoiden kanssa.

JYVÄSKYLÄN

SYDÄN

TULOS 6
Top 3 sijaintipaikkaskenaarioiden vertailu
Projektin toimeksiantona oli selvittää
kulttuurin tilainvestointien
kokonaissuunnitelman vaihtoehdot –
mukaan lukien mahdollinen
musiikkisali. Teknis-taloudellisiin
vaatimuksiin vastaa kesän ja syksyn
2019 analyysien perusteella kolme
skenaariovaihtoehtoa.

Projekti vertaili kolmen lupaavimman
skenaarion eli sijaintipaikkayhdistelmän
ominaisuuksia ensin
tietokarttaperusteisesti, jotta kävisi ilmi,
millaista potentiaalia skenaarioilla on
keskustan elinvoimaisuuden kannalta.
Toiseksi arvioitiin skenaarioiden
vaikutusta arvoperusteisesti.

J Y VÄ S K Y L Ä N K E S K U S TA
Siniset ympyrät osoittavat missä sijaitsevat kaupat,
kahvilat ja ravintolat.
Kauppakadun ja Asemakadun Kompassin-risteys on yksi
Suomen vilkkaimpia paikkoja: risteyksen kautta kulkee
päivittäin keskimäärin noin 25 000 jalankulkijaa.
Skenaarioiden tietokarttaperusteinen vertailu
Kolmen realistisen sijaintipaikkayhdistelmän suurimmat
erot muodostuvat siitä, mikä on niiden vaikutus
kaupungin kiinteistötalouteen ja kaupunkikeskustan
kehittämiseen.
Seuraavilla sivuilla esitetyillä tavoilla skenaariot esiteltiin
kaupungin johtoryhmälle 30.9.2019.

Aktiivisuusalueen tietokartta Elinvoimatietojärjestelmäpalvelu Salokorpi Oy
Arkkitehtitoimisto Risto OIkarinen Oy 2019
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JYVÄSKYLÄN

SYDÄN

T O P 3 S K E N A A R I O I D E N V E R TA I L U
Sijaintipaikkaskenaarioiden tietokarttaperusteinen vertailu osoitti, että
skenaario 5 (teatteritalon, lyseon ja Valtiontalon-korttelin K9
sijaintipaikkayhdistelmä) on keskustan kehittämisen ja kaupungin
kasvusysäyksen kannalta arvioituna kahta muuta skenaariota parempi.
Skenaario 5 poikkeaa kahdesta muusta myös sikäli, että se edellyttää
kehittäjäkumppanuutta kaupungin ja yksityisen kiinteistönomistajan
kesken. Siinä on kaupungin kannalta omat vahvuutensa ja toisaalta riskinsä,
jotka edellyttävät asiantuntevaa ja osaavaa projektinhallintaa
kaavoituksessa, kiinteistökehityksessä ja taiteen ja kulttuurin toimintamallin
kehittämisessä.
Skenaarioiden arvoperusteinen vaikutusarviointi
Jyväskylän sydän arvioi skenaarioita myös projektin arvojen kannalta:
kuinka niissä toteutuvat taiteen ja kulttuurin uuden, integroidun
toimintamallin arvoperusta ja siitä johdetut yhteiskunnalliset tavoitteet.
Tavoitteiden perusteella päätettiin ottaa skenaarioiden arvioitaviksi
ominaisuuksiksi joitakin aiheita alla olevan taulun mukaisesti.
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S K E N A A R I O I D E N A R V O P E R U S T E I N E N VA I K U T U S A R V I O I N T I
Arvot

Tavoitteet

Arvioitava ominaisuus

Vapaus, yhdenvertaisuus,
välittäminen + leikki

Taiteen, kulttuurin ja
osallisuuden välittyminen
kaupunkilaisten elämään,
taiteen ja kulttuurin
ammattilaisuuden
vahvistaminen,
kaupunkikeskustan
kehittäminen ja kaupungin
kasvusysäys, taloudellinen,
sosiaalinen ja ekologinen
kestävyys.

•

Yleisöjen sekoittumisen
potentiaali

•

Fyysinen saavutettavuus

•

Myönteinen
asiakasvaikutus yrityksiin

•

Sijainnin elämys- ja
mainevaikutus

•

Taiteen ja kulttuurin
vuotuinen yleisömäärä
musiikkisalin
sijaintipaikassa

•

Asiakasautopaikkojen
määrä 300 m säteellä per
sijaintipaikka

•

Kauppojen, kahviloiden ja
ravintoloiden määrä per
sijaintikortteli

•

Jalankulkijoiden määrä
pääsisäänkäynnin edessä

Mittari
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SYDÄN

S K E N A A R I O I D E N A R V O P E R U S T E I N E N VA I K U T U S A R V I O I N T I
Taulussa esitetään myös, millä konkreettisilla
laskentatuloksilla päätettiin mitata, kuinka
ominaisuudet toteutuvat.

konkreettisesti muun muassa siinä, vaikuttaako
taiteen ja kulttuurin toimintakonsepti myönteisesti
keskustan yritysten asiakasmäärään vai eikö.

Esimerkiksi tavoitteeksi asetettua osallisuuden
kokemuksen lisäystä päätettiin arvioida sillä, kuinka
tehokkaasti skenaarion sisältämä toiminnallinen
konsepti voi sekoittaa eri taiteen ja kulttuurin yleisöjä
keskenään eli ”törmäyttää ihmisiä”. Laskettavissa
olevaksi mittaustulokseksi valittiin se, kuinka paljon
muiden kulttuurilaitosten kävijöitä tulee alttiiksi
konserttien vaikutukselle siinä sijaintipaikassa, johon
skenaariossa musiikkisali sijoittuisi.

Skenaarioita vertailtiin toisiinsa siten, että laskettiin,
kuinka paljon mahdollisen musiikkisalin lähistöllä
ylipäätään on kauppoja, kahviloita ja ravintoloita,
joihin musiikkisalin yleisö voi helposti mennä
asiakkaaksi esimerkiksi konserttikäynnin yhteydessä.

Toisin sanoen, jos rakennetaan musiikkisali, niin
kuinka paljon eri skenaarioissa tulee ihmisiä salin,
avoimien harjoitusten ja konserttien vaikutuspiiriin,
kun he asioivat missä tahansa kulttuurilaitoksessa,
esimerkiksi kirjastossa, joka sijaitsee samassa
kiinteistössä?
Mitä suurempi määrä, sen parempi yleisöjen
sekoittumisen ja osallisuuden kokemuksen kannalta –
näin kulki ajatus.
Toinen esimerkki skenaarioiden vaikutusarvioinnin
tekniikasta: kaupunkikeskustan kehittämisen ja
kaupungin kasvusysäyksen tavoite näkyy
3.2.2020 RAPORTTILUONNOS

Miksi juuri musiikkisali? Koska ennakoitiin tulevaa
keskustelua musiikkisalin rakentamisesta. Projekti
halusi erityisesti lisätä tietoa ja ymmärrystä salin
ominaisuuksista ja vaikutuksista, koska nimenomaan
mahdollisen musiikkisalin valtuusto mainitsi projektin
toimeksiannossa.
Skenaarioiden sisältämä musiikkisalin sijaintipaikka
oli myös saavutettavuustarkastelun lähtökohtana.
Kun rakennetaan tuhatpaikkainen musiikkisali,
konserttien yleisömäärä kasvaa parhaimmillaan lähes
kaksinkertaiseksi nykyiseen verrattuna. Vaikka
konsertteihin tullaan muillakin kulkutavoilla kuin
omalla henkilöautolla, niin pysäköintipaikkojen
kysyntä kasvaa konsertti-iltoina nykyisestä selvästi.
Silti ei vaikuta järkevältä rakentaa lisää
pysäköintikapasiteettia.

Niinpä skenaarioita vertailtiin sillä perusteella, kuinka
paljon musiikkisalin sijaintipaikan lähistöllä sijaitsee jo
nyt pysäköintilaitosten autopaikkoja. (Tässä suhteessa
ei skenaarioiden kesken ole kovin merkittävää eroa.)
Entä onko sijaintipaikalla merkitystä, kun
arvioidaan, kuinka paljon musiikkisali vaikuttaa
kaupungilla käyvien ihmisten käyntikokemukseen?
Projektissa haluttiin tarkastella
sijaintipaikkaskenaarioiden välisiä eroja myös
visuaalisen vaikuttavuuden ja tunnelman kannalta.
Taiteen ja kulttuurin sijaintipaikka, jonka ohi kulkee
jalkaisin eniten ihmisiä, vaikuttaa tehokkaimmin
siihen, kuinka suureksi kulttuurikeskuksen
myönteinen vaikutus muodostuu koetun katukuvan ja
käyntikokemuksen kannalta.
Kaksi viimemainittua ominaisuutta, fyysinen
saavutettavuus ja mainevaikutus, osoittavat välillisesti
sijaintipaikkaskenaarioiden taloudellista, sosiaalista ja
ekologista kestävyyttä. Tavoitteista taiteen ja
kulttuurin ammattilaisuuden vahvistaminen jäi tässä
vertailussa epäsuoran päättelyn varaan. Tavoitteen
arvioimiseksi ei onnistuttu määrittelemään
ominaisuutta, joka olisi helposti mitattavissa.

JYVÄSKYLÄN

SYDÄN

L A AT U O M I N A I S U U K S I E N L A S K E N TATA U L U K K O
Alla olevaan taulukkoon on koottu skenaarioiden laatuominaisuuksia kuvaavat määrälliset laskentatulokset.

Mittari

Skenaario 1

Skenaario 2

Skenaario 5

Taiteen ja kulttuurin vuotuinen yleisömäärä musiikkisalin sijaintipaikassa

400 000

100 000

600 000

Asiakasautopaikkojen määrä 300 metrin säteellä / musiikkisalin
sijaintipaikka

900

1300

1400

Kauppojen, kahviloiden ja ravintoloiden määrä per musiikkisalin
sijaintikortteli

4

2

51

Jalankulkijoiden määrä pääsisäänkäynnin edessä / arki-iltapäivän tunti

200

600

1000

Mahdollisen musiikkisalin sijaintipaikka

Lutakko

Hallinto

Ydin
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SYDÄN

L A AT U O M I N A I S U U K S I E N T U L O S M Ä Ä R ÄT
S K A A L AT T U N A L U K U A R V O I K S I 1 - 5
Laskentatulokset saatettiin vertailukelpoisiksi siten, että paras tulos merkittiin numerolla 5 ja muut
tulokset skaalattiin suhteessa siihen numeroilla 1 – 5. Tulokset ilmenevät seuraavasta taulusta.
Mittari

Skenaario 1

Skenaario 2

Skenaario 5

Taiteen ja kulttuurin vuotuinen yleisömäärä musiikkisalin sijaintipaikassa

4

1

5

Asiakasautopaikkojen määrä 300 metrin säteellä / musiikkisalin
sijaintipaikka

4

5

5

Kauppojen, kahviloiden ja ravintoloiden määrä per musiikkisalin
sijaintikortteli

1

1

5

Jalankulkijoiden määrä pääsisäänkäynnin edessä / arki-iltapäivän tunti

1

3

5

Yhteensä

10

11

20

Mahdollisen musiikkisalin sijaintipaikka

Lutakko

Hallinto

Ydin
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SYDÄN

T O P 3 S I J A I N T I PA I K K A S K E N A A R I O I D E N V E R TA I L U – Y H T E E N V E T O
Skenaarioiden välisen vertailun tulokset ovat varsin selvät, joskin tietysti suuntaa-antavat.
Skenaario 5, jossa sijaintipaikkayhdistelmänä on teatteritalo, lyseo ja Valtiontalon-kortteli K9, välittää
parhaiten taiteen ja kulttuurin vaikutusta kaupunkilaisten elämään. Se lujittaa vahvimmin taloudellista,
sosiaalista ja ekologista kestävyyttä.
Skenaario 5 mahdollistaa myös innostavimman toiminnallisen yhteyden pääkirjaston, taidemuseon, käsityön
museon ja kaupunginorkesterin kesken. Innostavuuden täytyy näkyä taide- ja kulttuurilaitosten
uudistamishalukkuudessa, kun tarkentava suunnittelu alkaa.
Näillä toiminnan vaikutusta ja uudistamisen innostavuutta painottavilla perusteilla skenaarion 5 mukainen
sijaintipaikkojen yhdistelmä tuli projektin suositukseksi.
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SYDÄN

TULOS 7
Suositeltavan sijaintipaikkayhdistelmän kustannusanalyysi

S U O S I T E LTA VA N S I J A I N T I PA I K K AY H D I S T E L M Ä N K U S TA N N U S A N A LY Y S I
Suositusvaihtoehdoksi valikoitui skenaarion 5
mukainen konseptisuunnitelma:
• Teatteritalossa toteutetaan uudistava peruskorjaus.
Pääkäyttäjänä jatkaa kaupunginteatteri ja uudeksi
pysyväksi käyttäjäksi tulisi kaupungin kulttuuri- ja
osallisuuspalvelut. Uusiksi tilapäiskäyttäjiksi
kutsutaan erityisesti vapaan kentän esittävän
taiteen toimijoita.
• Vanhasta lyseon päärakennuksesta muodostetaan
uudistavan peruskorjauksen avulla kansalaisopiston
päätoimipaikka, missä yhteydessä ratkaistaan myös
kuvataidekoulun tuleva sijaintipaikka.
• Valtiontalon-kortteliin K9 rakennetaan yhdistetyt
tilat ja olosuhteet kaupunginorkesteria,
pääkirjastoa, taidemuseota ja käsityön museota
varten.

Kaikkien skenaarioiden konseptisuunnitelmista, jotka
tarkastelivat tilojen ja olosuhteiden rakennettavuutta
ja mahtuvuutta, laadittiin hankekustannusarvio
tavoitehintalaskelmina.
Se tarkoittaa, että hypoteettisessa tilaohjelmassa
määritellyille tilojen käyttötarkoituksille asetettiin
yleisesti hyväksyttävissä oleva tavoitehinta-arvio. Tällä
perusteella saatiin muodostettua skenaarioiden
peruskorjausten ja uudisrakentamisen
hankekustannusten (eli suunnittelu- ja
rakentamiskustannusten)
kerrosalaneliömetriperusteinen karkea arvio.
Kustannuksissa otettiin huomioon, kuinka
sijaintipaikan fyysiset olosuhteet ja kuinka
mahdollinen rakennusten purku ja muu sellainen
vaikuttavat rakentamiseen.

• Museoiden kokoelmien säilytys ja konservointi
keskitetään Salmirannan laajennettavaan
kokoelmakeskukseen.

Vaihtoehtojen hankekustannuksiin laskettiin
rakennuskustannusten lisäksi myös muun muassa
suunnittelun, rakennusaikaisten järjestelyjen,
pysäköintipaikkojen järjestelyjen ja lunastamisten
kustannukset.

• Nykyisen kirjastotalon ja Kauppakadun nykyisten
museoiden liikehuoneistojen käyttötarkoitus ja
omistaja vaihtuvat.

Kaikkien vaihtoehtojen tavoitehintalaskelmat tehtiin
yhdenmukaisin perustein. Kaupunki käytti laskentaan
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yhtä ulkopuolista insinööritoimistoa. Tällä toimistolla
teetettiin myös Lutakkoon sijoittuneen
musiikkisalisuunnitelman kustannusten päivitys. Sama
toimisto ohjasi myös yksityisen tarjouksen perusteena
olevaa kustannuslaskentaa (skenaario 5).
Koska yksityisten ja julkisten investointien
hankekustannuksen ja kassavirran suora vertailu on
hedelmätöntä, Jyväskylän sydän -projektissa
päädyttiin kaupungin tilapalvelun linjauksen
mukaisesti vertailemaan, kuinka suuriksi muodostuvat
toteutusvaihtoehtojen reaaliset nettovaikutukset.
Toisin sanoen tuotettiin tieto siitä, kuinka paljon eri
skenaariot aiheuttavat vuosittaista laskennallista
vuokramenojen lisäystä kaupungin kulttuuritoimen
talouteen.
Se osoittaa, kuinka suuri on valtuuston vuosittain
hyväksymään talousarvioon kohdistuva menojen
lisäyspaine kussakin skenaariossa.

JYVÄSKYLÄN

SYDÄN

S U O S I T E LTA VA N S I J A I N T I PA I K K AY H D I S T E L M Ä N K U S TA N N U S A N A LY Y S I
Vuokramenojen lisäys toteutuu sitä mukaa,
kun skenaarion osoittamat rakennus- ja
peruskorjaushankkeet toteutuvat. Ajoitus- ja
vaiheistussuunnitelma on jätetty tarkentavaan
suunnitteluvaiheeseen.
Täysin kaupungin omina hankkeina
toteutettavien skenaarioiden, kuten
skenaarion 3.1, pääomavuokraan on lisätty
elinkaarivastuun ja ylläpidon kustannustekijät
siten kuin tilapalvelun kaikessa sisäisessä
vuokrauksessa on käytäntönä.
Jyväskylän sydämen jatkosuunnittelun
pohjaksi suosittelemaan skenaarioon 5
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sisältyy yksityisen kiinteistönomistajan
investointeja. Niitä ei ole mahdollista laskea
suoraan yhteen kaupungin omien
investointien kanssa.
Niinpä skenaarion 5
kustannusvaikutusarviointiin pyydettiin ja
saatiin Valtiontalon-kortteliin K9 sijoittuvien
tilojen indikatiivinen vuokratarjous samoin
hankekustannusperustein laskettuna kuin
vastaavat kaupungin omat hankkeet.

esitetään seuraavan sivun taulukoissa.
(Investointikustannusten

ja vuokravaikutusten
laskelmat on esitetty kaikista seitsemästä
mahdollisesta skenaariosta tässä raportissa
tuloksen 4 sijaintipaikka-analyysissa.)

Eri skenaarioiden eli
sijaintipaikkayhdistelmien vaikutus kaupungin
kulttuuritoimen vuotuiseen käyttötalouteen

JYVÄSKYLÄN

SYDÄN

1 . N E T T O V U O K R AVA I K U T U S (investoinnin vaikutus vähennettynä nykyvuokralla 3,7 tai 3,85 M€)
Skenaario
(Kaikissa teatterin peruskorjaus,
Lyseon ylläpitokorjaus ja
Salmirannan kokoelmakeskus)

0
Ei musiikkisalia; kirjasto,
museot, opisto
kirjastorakennuksessa

1
Musiikkisali paviljongissa;
kirjasto, museot, opisto
kirjastorakennuksessa

3.1
Musiikkisali hallintokorttelissa;
kirjasto, museot, opisto
kirjastorakennuksessa

5
Musiikkisali, kirjasto ja museot
Valtiontalon korttelissa 9; opisto
lyseorakennuksessa

Vuokran lisäys M€ / v

3,9

9,6

7,8

6,9

sis. ylläpitovastikkeen
6 … 6,2€/m2

Todennäköinen kulttuurin
investointien minimitaso
20-luvulla

Projektin toimeksiannossa
mainittu taso

Toinen kolmesta realistisesta
skenaariosta

Ehdotus tarkentavan
jatkosuunnittelun perustaksi

2 . K A U P U N G I N I N V E S T O I N T I (hankekustannus, ei kassavirta)
Skenaario
(Kaikissa teatterin peruskorjaus,
Lyseon ylläpitokorjaus ja
Salmirannan kokoelmakeskus)

0
Ei musiikkisalia; kirjasto,
museot, opisto
kirjastorakennuksessa

1
Musiikkisali paviljongissa;
kirjasto, museot, opisto
kirjastorakennuksessa

3.1
Musiikkisali hallintokorttelissa;
kirjasto, museot, opisto
kirjastorakennuksessa

5
Musiikkisali, kirjasto ja museot
Valtiontalon korttelissa 9; opisto
lyseorakennuksessa

Investointi M€

93

172

146

52
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S U O S I T E LTA VA N S I J A I N T I PA I K K AY H D I S T E L M Ä N K U S TA N N U S A N A LY Y S I
Kaikkien skenaarioiden vuokravaikutusten osalta on

noudatettu yhtäpitävää 30 vuoden kiinteän vuokran
sopimusoletusta, joten ne ovat rahoitettavina
vuokrina keskenään vertailukelpoisia.
Skenaarion 5 kustannusanalyysissa on lisäksi käytetty
kaupungin omina hankkeina toteutettavan vanhan
lyseorakennuksen ja teatteritalon uudistavan
peruskorjauksen konseptisuunnitelmista laskettuja
vuokratietoja samalla periaatteella kuin skenaarion
3.1 analyysissa tehtiin: hankekustannusten
aiheuttamiin pääomavuokriin on lisätty
elinkaarivastuun ja ylläpidon kustannustekijät.
Yksityisten tilojen osalta vastaavat erät sisältyvät
indikatiiviseen kokonaisvuokraan.
Suositeltavan skenaarion 5 ja toisen realistisen
skenaarion 3.1 nettokustannusvaikutusta on verrattu
skenaarion 1 mukaiseen sijaintipaikkayhdistelmään.
Ylemmässä taulukossa esitetään skenaarioiden
rakentamisesta, elinkaarivastuusta ja ylläpidosta
aiheutuva vuositason laskennallinen vuokranlisäys (ei
sisällä kalustohankintoja), alemmassa kaupungin
taseeseen tehtävien hankekustannusinvestointien
yhteissumma.
Taulukon skenaario 0 tarkoittaa, että toteutetaan
skenaario 1 (tai 3.1) ilman konserttitaloa eli
musiikkisalia. Miksi juuri skenaario 1 (tai 3.1)? Koska
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skenaariota 5 ei voida sellaisenaan toteuttaa, ilman,
että rakennetaan musiikkisali. Skenaarion 0
esittämisen hyöty tulee siitä, että vertailemalla siihen
muita skenaariota saadaan selville musiikkisalista
koituvat käyttötalousmenot kussakin skenaariossa.
Vuokranlisäys sisältää kaikki skenaarion peruskorjausja rakentamiskustannusten ja kiinteistön
kunnossapidon ja ylläpidon aiheuttamat vaikutukset,
myös Salmirannan kokoelmakeskuksen laajentamisen
aiheuttamat. Kaikissa skenaarioissa menonlisäykset
toteutuvat vaiheittain 2020-luvun aikana sitä mukaa
kuin projektit toteutetaan ja uudet sisäiset ja ulkoiset
vuokrasopimukset astuvat voimaan.
Skenaarion 5 mukainen sijaintipaikkayhdistelmä
osoittautui edullisimmaksi, kun arvioidaan vuotuista
vuokrasummaa mutta ei koko vuokra-ajan
kassavirtaa. Vuosivuokran suhteellinen edullisuus
johtuu erityisesti siitä, että musiikkisalin, kirjaston ja
museoiden yhteinen tilankäyttö mahdollistaa
huomattavan tehokkuuden verrattuna kaikkiin muihin
vaihtoehtoihin.

kaupunkikuvalliset vaatimukset ovat skenaariossa 5
toisenlaiset kuin muissa. Toiseksi skenaariossa 5
tilankäyttö on tehokkaampaa kuin muissa
skenaarioissa, koska musiikkisalin edellyttämät
yleisölämpiöt voidaan osoittaa esimerkiksi
pääkirjaston tiloista ja korttelissa sijaitsevista
kahviloista ja ravintoloista.

Skenaarion 5 koko vuokra-ajan kassavirtaan
vaikuttavien tekijöiden analysointi ja
muutosmahdollisuuksien tunnistaminen sisältyvät
seuraavan, tarkentavan suunnittelun vaiheeseen.
Skenaarioon 5 sisältyvät kiinteistöjen ja huoneistojen
myyntimahdollisuudet on tunnistettu.
Myyntitavoitteiden euromääräinen arvonmääritys
tehdään suunnittelun seuraavassa, tarkentavan
suunnittelun vaiheessa.
Skenaarioiden tarkka kustannuslaskennan erittely on
esitetty liitteessä II.

Musiikkisalin rakentamisesta aiheutuvat
kustannukset ja käyttötalousvaikutukset ovat
skenaariossa 5 vähäisemmät kuin muissa
skenaarioissa. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että
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TULOS 8
Skenaarion 5 mukaisen ratkaisun analyysi
Jyväskylän sydän -projekti on osoittanut, että
taide- ja kulttuurilaitosten toiminnan ja
tilankäytön sijoittaminen skenaarion 5 osoittamiin
paikkoihin on vuosivuokraltaan edullisin tapa
ratkaista kulttuurin tilainvestointien kokonaisuus,
kun mukaan luetaan mahdollinen musiikkisali.

S K E N A A R I O N 5 M U K A I S E N R AT K A I S U N A N A LY Y S I
Sijaintipaikkaratkaisu on kuitenkin vain osa
taide- ja kulttuurilaitosten toiminnan ja
tilankäytön uudistamista.
Sijaintipaikkaratkaisu kiinnittää projektin
seuraavan vaiheen tiettyyn fyysiseen
ympäristöön ja siten helpottaa toiminnan ja
tilankäytön suunnittelua niiden
taloudellisten reunaehtojen varassa, jotka
tarkentavalle suunnitteluvaiheelle asetetaan.
Skenaario 5 tarkoittaa
sijaintipaikkayhdistelmänä seuraavia
ratkaisuja:
• Teatteritalossa toteutetaan uudistava
peruskorjaus. Pääkäyttäjänä jatkaa
kaupunginteatteri ja uudeksi pysyväksi
käyttäjäksi tulisi kaupungin kulttuuri- ja
osallisuuspalvelut. Uusiksi
tilapäiskäyttäjiksi kutsutaan erityisesti
vapaan kentän esittävän taiteen
toimijoita.
• Vanhasta lyseon päärakennuksesta
muodostetaan uudistavan
peruskorjauksen avulla kansalaisopiston
päätoimipaikka, missä yhteydessä
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ratkaistaan myös kuvataidekoulun tuleva
sijaintipaikka.
• Valtiontalon-kortteliin K9 rakennetaan
yhdistetyt tilat ja olosuhteet
kaupunginorkesteria, pääkirjastoa,
taidemuseota ja käsityön museota
varten.
• Museoiden kokoelmien säilytys ja
konservointi keskitetään Salmirannan
laajennettavaan kokoelmakeskukseen.
• Nykyisen kirjastotalon ja Kauppakadun
nykyisten museoiden liikehuoneistojen
käyttötarkoitus ja omistaja vaihtuvat.
Skenaarion 5 mukainen ratkaisuvaihtoehto on
talouden ja toiminnan kannalta kannustavin.
Tuloksessa 7 esitetty laskelma osoittaa
kuitenkin 6,9 miljoonan euron lisäystä taideja kulttuurilaitosten vuotuisiin
vuokrakuluihin.
Seuraavan vaiheen eli tarkentavan
suunnittelun tavoitteena pitää olla
kustannustekijöiden kriittinen tarkastelu, jotta
toimenpiteiden toteutettavuutta voidaan
parantaa.

Skenaarion 5 mukaan orkesterin, pääkirjaston,
taidemuseon ja käsityön museon tilat ja
toimintaolosuhteet rakennettaisiin yksityisiin
kiinteistöihin Valtiontalon-kortteliin K9.
Musiikkisalin tullessa ehdotuksen mukaisesti
osaksi laajempaa taiteen ja kulttuurin
tarjonnan kokonaisuutta, kaikkien toimijoiden
tilankäyttö tehostuu merkittävästi. Kun
ehdotettu kokonaisuus sijoitetaan
ydinkeskustaan, ratkaisu vahvistaa keskustan
elinvoimaisuutta.
Suositellussa ratkaisuvaihtoehdossa
orkesterin harjoitukset ja konsertit näkyvät ja
kuuluvat kirjaston ja museoiden kävijöille.
Myös konsertissa käymisen kokemus poikkeaa
perinteisestä. Yleisö virkistäytyy väliajalla
keskuksen yhteisissä tiloissa ja korttelissa
sijaitsevissa kahviloissa ja ravintoloissa.
Konserttiyleisön muodostama palvelukysyntä
mahdollistaa uusien yritysten
menestyksekkään tulon ydinkeskustaan.
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S K E N A A R I O N 5 M U K A I S E N R AT K A I S U N A N A LY Y S I
Kompassin-risteyksen kautta kulkee
keskimäärin 25 000 jalankulkijaa
vuorokaudessa. Taiteen ja kulttuurin
tarjonnan tuleminen ydinkeskustan
vilkkaimpaan paikkaan merkitsee, että
katukuva konkreettisesti uudistuu nykyistä
valovoimaisemmaksi ja houkuttelevammaksi.
Kaupunkikeskustan liiketoiminnan
edellytykset paranevat, koska ihmiset
viihtyvät keskustassa aiempaa paremmin ja
pidemmän aikaa.
Ydinkeskustan kiinteistökehityksen
dynamiikka saa taiteen ja kulttuurin
rakentamisesta lisää energiaa.
Ensinnäkin markkinoilta poistuu jonkin verran
liiketilojen ylikapasiteettia, mikä on omiaan
palauttamaan vuokratasoa normaaliksi.
Toiseksi, Valtiontalon-korttelin ja
lähikorttelien muu markkinaehtoinen
kiinteistökehittäminen lähtee vauhdilla
liikkeelle.
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Musiikkisalin käytön ja liiketoiminnan
tarkentava suunnittelu edistää esimerkiksi
uuden hotelli-investoinnin kohdentumista
ydinkeskustaan.

Teatteritalosta saadaan päivittäin avoinna
oleva elävä tapahtumapaikka, joka sijaitsee
lähellä Valtiontalon-kortteliin sijoittuvaa uutta
toiminnallista kokonaisuutta.

Teatteritalon pääkäyttäjänä jatkaa skenaarion
5 mukaan kaupunginteatteri. Taloon tehdään
uudistava peruskorjaus, jonka tavoitteena on
päivittää talon olosuhteet nykyaikaisen
teatteritoiminnan vaatimustasolle.

Skenaarion 5 mukaan lyseon vanha
päärakennus on kolmas keskustan taide- ja
kulttuurilaitosten sijaintipaikoista. Jyväskylän
sydän -projekti ehdottaa, että kansalaisopisto
sijoittuu lyseorakennukseen uudistavan
peruskorjauksen jälkeen.

Kaupunginteatterin lisäksi teatteritaloon
sijoittuu kaupungin kulttuuri- ja
osallisuuspalvelut. Sen palveluksessa
työskentelevät tuottajat perehdyttävät
vierailevat ohjelmantuottajat teatteritalon
tilojen ja kaluston käyttöön. Lisäksi kulttuurija osallisuuspalvelut järjestävät esimerkiksi
lasten tapahtumia teatteritalossa hiljaisina
aikoina.

Kaupungin toimijat poistuvat nykyisestä
kirjastorakennuksesta. Kaupunki myy
rakennuksen esimerkiksi
toimistotalokäyttöön. Rakennuksen
purkamisen mahdollisuus kannattaa selvittää.
Taidemuseon ja käsityön museon käytössä
olevien liikehuoneistojen käyttötarkoitus
muuttuu, kun museot siirtyvät Valtiontalonkortteliin K9. Kaupunki voi osoittaa huoneistot
muuhun omaan käyttöön tai myydä
huoneistot.
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05 Johtopäätökset:
Jyväskylän sydän -projekti on
suorittanut kaupunginvaltuuston
27.11.2017 projektille osoittamat
tehtävät keskeisiltä osin:
”Tehtävänä on laatia kulttuuri-investointien kokonaissuunnitelma, ml.
mahdollinen musiikkisali. Projektissa selvitetään kulttuuritoimintojen
uudistamisen vaikutus tilatarpeisiin sekä investointien
kustannusvaikutukset eri vaihtoehdoilla ja vaiheistuksilla.
Vaihtoehtojen pohjalta laaditaan yleissuunnitelma, jossa huomioidaan
keskustan kehittäminen ja siihen liittyvät erilaiset rahoitusmallit sekä
tehdään aikataulusuunnitelma.”
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05 Johtopäätökset:
Kulttuuri-investointien
kokonaissuunnitelman tilaukseen,
mukaan luettuna mahdollinen
musiikkisali, vastaa projektin
konseptitasoinen ehdotus, joka
noudattaa skenaarion 5 periaatteita:
• Teatteritalossa toteutetaan
uudistava peruskorjaus.
Pääkäyttäjänä jatkaa
kaupunginteatteri ja uudeksi
pysyväksi käyttäjäksi tulisi
kaupungin kulttuuri- ja
osallisuuspalvelut. Uusiksi
tilapäiskäyttäjiksi kutsutaan
erityisesti vapaan kentän esittävän
taiteen toimijoita.

kuvataidekoulun tuleva
sijaintipaikka.
• Valtiontalon-kortteliin K9
rakennetaan yhdistetyt tilat ja
olosuhteet kaupunginorkesteria,
pääkirjastoa, taidemuseota ja
käsityön museota varten.
• Museoiden kokoelmien säilytys ja
konservointi keskitetään
Salmirannan laajennettavaan
kokoelmakeskukseen.
• Nykyisen kirjastotalon ja
Kauppakadun nykyisten museoiden
liikehuoneistojen käyttötarkoitus ja
omistaja vaihtuvat.

• Vanhasta lyseon päärakennuksesta
muodostetaan uudistavan
peruskorjauksen avulla
kansalaisopiston päätoimipaikka,
missä yhteydessä ratkaistaan myös
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05 Johtopäätökset:
Skenaarioon 5 perustuva konseptiehdotus on
vaikuttavampi kaupunkikeskustan
kehittämisen kannalta kuin yksikään toinen
sijaintipaikkayhdistelmien vaihtoehto olisi.
Mahdollisen musiikkisalin toteutus on
vaikuttavinta, kun se sijoitetaan ehdotuksen
mukaisesti Valtiontalon-kortteliin K9 kirjaston,
taidemuseon ja käsityön museon
muodostamaan kulttuurikokonaisuuteen.
Projektissa laskettiin realistiseksi arvioitujen
sijaintipaikkaskenaarioiden investointien
kustannusvaikutukset, ja skenaarion 5
mukainen ratkaisu osoittautui kaupungin
käyttötalousvaikutukseltaan edullisimmaksi ja
kassavirtavaikutukseltaan toiseksi
edullisimmaksi.
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Toimeksiannosta johdettua
kulttuuritoimintojen uudistamisen
tavoitteenmäärittelyä vastaa taiteen ja
kulttuurin uusi integroitu toimintamalli. Se
muodostaa toistaiseksi tavoitteelliset
periaatteet ja vision – ne täytyy tarkentaa
seuraavassa suunnitteluvaiheessa tavoitetilan
kuvaukseksi ja toimintasuunnitelmaksi.
Projektin tulosten perusteella muodostuu
kokonaiskuva projektin seuraavasta vaiheesta:
seuraavaksi tulisi edetä tarkentavaan
suunnitteluun, jossa tutkitaan 1. uutta
integroitua toimintamallia, 2. yhteistä
tilankäyttöä ja 3. ehdotetun skenaarion 5
mukaista sijaintipaikkayhdistelmää.

Kaupunkikeskustan kehittämisen kannalta
arvioituna tuleva tavoitetilanne ja visio
tuottavat myönteisen käänteen. Visio voidaan
määritellä yhdenvertaisen osallisuuden
kaupunkikeskustaksi, ks. erillisliite Cuporen
raportti. Tavoitteiden toteuttaminen muuttaa
väestön kokemusta kaupungista
myönteisemmäksi. Muutos edistää
kaupunkiin kuulumisen kokemusta.
Taiteen toimialalle on tyypillistä, että
produktioihin voi periaatteessa kuka tahansa
osallistua tekijänä tai kokijana. Taide ja
kulttuuri muodostuvat osallisuudesta, ja
taiteen ja kulttuurin toiminta tuottaa
yhdenvertaistavia mahdollisuuksia.
Kaupungin vilkkaimpaan ytimeen sijoitetut
taiteen ja kulttuurin tilat, palvelut ja
toiminnot luovat perustan sille, että
kaupunkiin kuulumisen kokemus voi jakautua
väestössä yhdenvertaisesti riippumatta
henkilöiden iästä, sukupuolesta, sosiaalisesta
asemasta ja niin edelleen.
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05 Johtopäätökset:
Lisäksi taiteen ja kulttuurin valovoimaisuus
tulee konkreettisesti osaksi katukuvaa ja
kävijäkokemusta. Taiteen ja kulttuurin tarjonta
markkinoi ekologisesti kestävää aineettoman
kulutuksen mahdollisuutta.
Uuden integroidun toimintamallin, yhteisen
tilankäytön ja parhaiden mahdollisten
sijaintipaikkojen kokonaisuus tekee
realistiseksi tavoitteen, että kaupungin taideja kulttuurilaitosten toiminta saavuttaa yli
miljoona kävijäkontaktia vuodessa.
Kaupunginvaltuuston 27.11.2017 päättämästä
toimeksiannosta on toteuttamatta
yleissuunnitelman laadinta ja sen osana
investointien vaiheistuksen ja käyttötalouden
rahoituksen yksityiskohtainen suunnittelu.
Nämä käynnistetään, kun periaatepäätös
toiminnan ja tilankäytön tavoitteista ja
sijaintipaikkayhdistelmästä on tehty eli kun
tarkentava suunnittelu alkaa.
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Rahoituksen osalta tarkentavan
suunnitteluvaiheen tavoitteeksi täytyy
asettaa, että kulttuuritoimen talouteen
ennakoitu 6,9 miljoonan euron
käyttömenojen laskennallinen lisäystarve
rahoitetaan osittain taide- ja kulttuurilaitosten
nykyisiä käyttömenoja uudelleen
suuntaamalla.

liiketoimintaedellytysten tarkentamiseen.

Toiminnan ja tilojen uudistamisen
konkreettiset toimenpiteet ovat
suunniteltavissa siten, että ne voidaan
toteuttaa erikseen päätetyllä tavalla
vaiheittain 2020-luvun aikana.

Kaiken kaikkiaan projekti on tuottanut
edellytykset edetä kaupungin talousarvion
2020 toiminnallisen päälinjan mukaisesti:

Tämä edellyttää, että tarkentavan
suunnittelun aikana pyritään
hankekustannusten alentamiseen,
tukirahoituksen selvittämiseen,
kiinteistökehityksen analysointiin
(kirjastorakennus, lyseon alue, Salmiranta) ja
esimerkiksi musiikkisalin

Lisäksi tarkentavassa suunnittelussa tulee olla
valmius tarkastella kriittisesti ja avoimesti
skenaariosta 5 poikkeavia sijainnillisia
variaatioita, jos ne ovat perusteltuja
toiminnan ja tilankäytön tarkentavan
suunnittelun kannalta.

”Kaupunkikeskustan elinvoiman
vahvistamiseksi keskustan
täydennysrakentamista edistetään useilla
hankkeilla. Kulttuuritilojen Jyväskylän sydän hanke käsitellään valtuuston kokouksessa
vuoden 2020 alussa. Talousarvio 2020 sisältää
varauksen hankkeen suunnittelun
jatkamiselle.”
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janne.viitamies@jyvaskyla.fi
040 510 0948

