
Jyväskylän sydän

Raporttiluonnoksen esittely 3.2.2020



• Lähtökohta: selvittää mikä olisi vaikuttavin ja innostavin uudistus ja kuinka ja 

millä kustannuksilla se olisi toteutettavissa

Jyväskylän sydämen konseptisuunnitteluvaihe valmis

• Menetelmä: tutkitaan toiminnan ja tilankäytön integraatiomahdollisuudet eri 

sijaintipaikkayhdistelmissä (seitsemän skenaariota, työmenetelmä, ei rajoite)

• Tehtävä: kaupunginvaltuuston päätös 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."



Jyväskylän taide- ja kulttuurilaitosten toiminnan visio 2030

Väestö v. 2030: yli 150 000 jyväskyläläistä

Taiteen ja kulttuurin 
kehittyvät palvelut

1 200 000 käyntiä Kysyntä

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.

Tarjonta 1 200 000 aineetonta palvelutapahtumaa

Väestötason ulkoisvaikutusYksilötason ulkoisvaikutus

Osallisuus

Ammattilaisuus

Hyvinvointi

Kasvu

• 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







Lyseo



Hallinto



Hallinto-Kirjasto



Ydin



analyysit skenaarioista



Suositus jatkosta-Ydin













Konseptisuunnitelmiin perustuva kustannusanalyysi









Vaikuttavin ja innostavin skenaario 5
• Toimeksiannon tavoitteisiin ml. mahdollinen musiikkisali, vastaa parhaiten projektin 

konseptiehdotus skenaario 5:
– Valtiontalon-kortteliin K9 rakennetaan yhdistetyt tilat ja olosuhteet kaupunginorkesteria, 

pääkirjastoa, taidemuseota ja käsityön museota varten.

– Teatteritalossa toteutetaan uudistava peruskorjaus. 

– Vanhasta lyseon päärakennuksesta muodostetaan uudistavan peruskorjauksen avulla 
kansalaisopiston päätoimipaikka

– Museoiden kokoelmien säilytys ja konservointi Salmirannan laajennettavaan kokoelmakeskukseen.

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

• Skenaario 5 on kassavirraltaan ja vuotuiselta vuokravaikutukseltaan edullisempi 
kuin projektin lähtökohta-asetelmasta johdettu skenaario 1

• Skenaarion 5 vuokravaikutus on myös alhaisempi kuin skenaarion 3.1 mutta 
kassavirtavaikutus on kalliimpi

• Jatkosuunnitelma voidaan toteuttaa skenaarion 5 tarkentavana suunnitteluna, joka 
kohdistuu kustannusten alentamiseen, toimintamalliin, 
tilankäyttöön, sijaintipaikkavariaatioihin, vaiheistukseen, rahoitukseen, tukiavustuksiin jne.



Johtopäätökset 01/2020
• Kulttuuritoimintoja ja -tiloja keskittämällä on mahdollista sekä kehittää kulttuuritoimintoja että saada aikaan 

tilojenkäytön tehostumista.

– Peruskorjaukset ovat iso taloudellinen rasite, mutta antavat samalla mahdollisuuden uudistumiseen

• Kulttuuritoimintojen sijoittaminen osaksi kaupallista ydinkeskustaa edistää keskustan elinvoimaa 

– Paras vaikuttavuus saadaan, jos kokonaisuudessa on mukana mahdollisimman moni kulttuuritoiminnoista 

• Musiikkisalin toteuttamiselle edullisin vaihtoehto on toteuttaa se yhdessä muiden kulttuuritoimintojen kanssa.

• Skenaariovaihtoehdoista Ydin vastaa parhaiten asetettuihin tavoitteisiin, mutta on kustannuksiltaan liian 

kallis. 

• Taloudelliset kustannusvaikutukset ovat kaikissa skenaarioissa kaupungin kannalta liian suuret.

– Lähtökohtatilanteen hankekustannusarviota 130-150 M€ on päivitetty, todelliset hankekustannukset yli 170 M€

• Kulttuuritilojen kokonaisuus vaikuttaa kaupungin talouteen merkittävästi, ja huomioiden muut tulevaisuuden 

kustannuksiin vaikuttavat tekijät tulee kokonaiskustannuksia saada pienennettyä.



Jatkotoimenpiteet
• Täydennys raporttiin 02/20

– Oma/vuokrahankkeen vaikutus valtion tukiin ja tukimahdollisuudet

– Riskianalyysi omistus/vuokramalleista

• Päätöksen valmistelu 02-03/2020
– Tilaohjelmien uudelleenarviointi

– Toiminnallisten hyötyjen tarkentaminen

– Realisointimallit olemassa olevista kiinteistöistä (Lyseo, kirjastotalo)

– Vaihtoehtoiset etenemispolut, joissa on mahdollista alentaa 
kokonaiskustannuksia

• Lähtökohtana kulttuuritilojen keskitetty sijoittuminen ydinkeskustaan

• Päätös etenemispolusta 03/2020

• Jatkosuunnittelu ja päätös kulttuuritilojen kokonaisuudesta 12/2020


