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Jyväskylän kaupunginvaltuuston 
18.1.2010 päätös

”Kaupunginvaltuusto hyväksyi alustavasti Huhtasuon koulu- ja 
päiväkotikampuksen hankesuunnitelman sekä sen mukaisen 
tavoitehinnan ja kustannusarvion yhteensä 29.440.000 € (alv 0 %) 
hintatasossa 11/2009 (69,0).

Lisäksi kaupunginvaltuusto totesi, että hankkeen lopullisesta 
hankesuunnitelmasta ja toteutusmallista päätetään erikseen saatujen 
elinkaarihankintatarjousten perusteella kaupunginvaltuustossa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Kokoomuksen 
valtuustoryhmän esittämän ponnen: ”Hyväksyessään alustavasti 
Huhtasuon koulu- ja päiväkotikampuksen hankesuunnitelman 
kaupunginvaltuusto toivoo, että hankkeen jatkosuunnittelun 
yhteydessä selvitetään nykyistä tarkemmin koko Huhtasuon alueen 
palvelutarjonta ja yhteistyömahdollisuudet eri toimijoiden omistamien 
kiinteistöjen osalta.”



Hankkeeseen sisältyvien 
palveluyksiköiden nykyiset toimipisteet

Koulut:

1. Huhtasuon koulu (alakoulu) 4.310 m2

2. Huhtaharjun koulu (yläkoulu) 7.000 m2

3. Huhtarinteen erityiskoulu 1.160 m2

4. Päiväharjun erityiskoulu 
(Kypärämäki sekä Kortepohja ja Kuokkala, jotka 
siirtyneet v. 2011 Säynätsaloon) 800 m2

Päiväkodit:

1. Taimiston päiväkoti 301 m2

2. Varikon päiväkoti 688 m2

3. Huhtarinteen erityispäiväkoti 475 m2

4. Nevakadun päiväkoti (Huhtakeskus) 174 m2

keittiötiloja 300 m2

yht. 15.200 m2



Huhtasuon nykyiset purettavat 
palvelurakennukset

Yläaste, erityiskoulu ja -päiväkoti

Ala-aste ja päiväkoti

Huhtakeskus



• Huhtasuon yhtenäiskoulu:
– 1-9 –luokka-asteille, noin 740 oppilasta; noin 10.000 m2

• Kaupungin erityiskoulut:
– yht. noin 82 oppilasta; noin 3.700 m2

• Huhtasuon päiväkoti:
– Noin 162 lasta/ 7+2  ryhmän yksikkö; noin 2.100 m2

� Yhteensä noin 1.000 lasta, henkilökuntaa 170 -180

� Investointihankkeena n. 16.000 m2, yli 30 M€ (alv 0% )

� Elinkaarihankkeena noin 20 vuotta, ~55 M€ (alv 0%)

Tilat ja toimintaympäristö peruspalveluille
- Kaupungin merkittävin hanke 2000 –luvulla -



Elinkaarimallin tavoitteet 

1. Kustannussäästöt koko elinkaarella (sopimus 20 v)

• Kustannustehokas elinkaariprosessi

• Uudet suunnittelun, toteutuksen ja elinkaaren innovaatiot (mm. 
käyttö- ja energiatehokkuus, monikäyttöisyys)

2. Riskien tunnistaminen ja mahdollinen siirtäminen sopimuksella

• Riskien tunnistaminen, hinnoittelu ja vastuista sopiminen

3. Todellisten kustannusten läpinäkyvyys

• Investointiprosessin ja elinkaaren todelliset kustannukset riskit 
huomioon ottaen näkyviin (vrt. korjausvelka, rakennusten 
rapistuminen, sisäilmasto-ongelmat)

4. Kohteen käytettävyysvaatimusten määrittely ja nii den ulkoistaminen

• Koulu- ja toimintaympäristön laadullisten käytettävyysvaatimusten 
määrittely ja niiden siirtäminen sopimuksella



Elinkaarihankkeen keskeiset erot ja tavoitteet 
perinteiseen tapaan verrattuna

Tarve
se

lvi
tys

Hanke
su

unnitte
lu

Toteutuss
uunnitte

lu

Rake
ntaminen

Käytt
öönotto

Käytt
ö +

tilo
jen hallin

nointi

Suunnittelija-
valinnat ARK, 
LVISA

Tilojen hallinnointi, 
käytettävyyden ja 
olosuhteiden 
varmentaminen, 
palveluiden 
laadunvalvonta jne.

NORMAALI HANKE

Urakoitsija-
valinnat:
Pää-, LVI, S, 
automaatio 
jne – kukin 
erikseen

Palvelujen
mitoitus ja 
hankinta: 
KH, siivous, 
turva jne 

Tilapalvelu vastaa kiinteistöjohtamisen prosessin vastuullisena koko prosessista, ts. 
palveluverkkosuunnitelmista aina käyttäjätarpeen loppumiseen ja sen myötä
kiinteistökehitystoimenpiteisiin (myynti, perusparannus, purkaminen). Prosessiin 
mahtuu eri ajanjaksoilla kymmeniä toimittaja- ja sopi mussuhteita, joiden osalta 
vastuut rajautuvat suppeasti ko. hankinnan tai palv elun toimittamiseen.
Julkisessa prosessissa koko elinkaaren riskejä ei ole hinnoiteltu , aitoa 
tuottovaatimusta ei ole asetettu, eikä todellinen                                              
kustannusrakenne ole tiedossa.



Elinkaarihankkeen keskeiset erot ja tavoitteet 
perinteiseen tapaan verrattuna

Tilapalvelu vastaa elinkaarihankinnan vastuullisena hankinnan sisällön, tavoitteiden 
ja vaatimusten määrittelystä. Koska hankinnan ensisijainen määrittely on 
elinkaarenaikainen käytettävyys ja olosuhteet , eikä perinteiseen tapaan 
rakenneosat, talotekniikka, kiinteistönhoito tms, on hankintaprosessi ja –aineisto 
synnytettävä uudesta näkökulmasta. Hankintasopimukseen on sisällytettävä
mekanismit, jotka varmentavat käytettävyyden, olosu hteiden ja vaatimusten 
toteutumisen. Riskin uudenlainen jakautuminen edellyttää
uudenlaisia sopimusrakenteita.
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Päätösaikataulutavoite 

• 26.4 sivistyslautakunta, toiminnallinen lausunto

• 28.4 perusturvalautakunta, toiminnallinen lausunto

• 3.5 Tilapalvelun johtokunta, hankintapäätösesitys kh:lle ja 
valtuustolle (erillinen päätösesitys, julkinen n. 28.4)

• 9.5 kaupunginhallitus, hankintapäätösesitys valtuustolle

• 16.5 kaupunginvaltuusto, lopullinen hankintapäätös

� Sopimusten allekirjoittaminen kesällä 2011



Hankkeen toiminnallisia tavoitteita

Palveluyksiköiden toiminnallinen integraatio sekä sy nergia

• uusia toimintamalleja myös palveluiden kehittämiseen

• yhtenäinen opinpolku päiväkoti � yhtenäiskoulu

• erityislasten integroituminen

• tilojen yhteiskäytöt

Merkittävä oheiskäytön (peruspalveluiden ulkopuoline n aika) keskus

• suuri liikuntasali 1.200 m2

• kansalaisopiston käyttö, muu harraste- ja järjestökäyttö



Hankinta kilpailullisena neuvottelumenettelynä

Ehdokkaiden valinta menettelyyn (5-6/2010)

• kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimusten täyttyminen 
osallistumishakemusten perusteella

• enintään viisi ehdokasta

Ratkaisuehdotukset ja neuvottelut (9-10/2010)

Tarjoukset (1/2011)

• arvioitu hinta- ja laatukriteerein (kokonaistaloudellisuus)

• täsmentävät neuvottelut valittavaksi esitettävän kanssa

Päätöskäsittelyt (4-5/2011)

Tarjouspyyntö (11/2010)



Tarjouskilpailu
- Kilpailullinen neuvottelumenettely -

• Tavoitteena elinkaaripalvelusopimus noin 20 v, 30.6.2033 asti
• Kokonaistaloudellinen edullisuus: hinta 70 %:ia, laatu 30 %:ia

• Tarjoajia viisi, tarjoukset laadukkaita:

– Are Oy
– Lemminkäinen Oy
– NCC Oy
– Skanska Oy ja ISS Oy
– YIT Rakennus Oy ja YIT Kiinteistötekniikka Oy

� Tarjousvertailun pohjalta YIT Rakennus Oy:n ja YIT Kiinteistötekniikka Oy:n 
muodostaman konsortion tarjousta esitetään hyväksyttäväksi 
kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

YIT vastaisi näin kohteen suunnitteluttamisesta, rakentamisesta sekä
käyttöjakson ylläpito-, korjaus- ja siivouspalveluista, eli kokonaisuutena 
kohteen ja toimintaympäristön käytettävyydestä opetus- ja päiväkotikäyttöön.



Hankkeen toteutus- ja 
rahoitusmallivaihtoehdot
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Kiinteistön teknisen vastuun käsittävät 
elinkaarimallit 1-4:

Tarjouskilpailu ei 
tuottanut yhden 
sopimuksen 
tarjouksia

Leasing-tarjoukset 
olivat merkittävästi 
kaupungin omia 
rahoitusvaihtoehtoja 
kalliimpia

Vertailulaskelma 
osoittaa, että paras 
saatu tarjous on 
elinkaariedullisempi 
kuin kaupungin 
perinteinen 
hankintamalli

Hanketta esitetään 
toteutettavaksi 
elinkaarihankkeena 
kaupungin omaan 
taseeseen

Oma KOy on 
suoraa tasetta 
hiukan 
kalliimpi 
vaihtoehto



Elinkaaripalvelusopimus
- Riskinsiirto ja luovutuskunto -

Riskinsiirto

• Palveluntuottaja (PT) vastaa keskeisistä teknisistä riskeistä ja kohteen 
käytettävyydestä ottamalla vastuun suunnittelusta, rakentamisesta ja 
palvelujakson palveluista

• Merkittävimmät siirtyvät riskit liittyvät kohteen käytettävyyteen (tekninen kunto 
[sisäilma, vikaantuminen], palveluiden toimivuus) energiankulutukseen, 
palveluiden hintakehitykseen sekä ilkivalta- ja väistötilariskeihin

• Tässä hankkeessa ja palvelujaksolla on arvioitu siirtyvän PT:lle 5 M€
riskikokonaisuus, joka on perinteisesti kaupungin vastuulla.

Luovutuskunto

• Kohteen luovutuskunto on määritelty palvelujakson päättyessä:

a) Käytettävyysvaatimusten tulee toteutua koko palvelujakson ajan

b) Kohteen tulee olla Kuntoluokan 2 (KH 900021) mukaisessa kunnossa 
luovutushetkellä



Elinkaaripalvelusopimus
- maksumekanismit ja vakuudet -

Maksumekanismit sekä vakuudet riskinsiirron ja luovu tuskunnon 
takaamiseksi, mm:

a) Palvelumaksu pienenee, mikäli käytettävyys- ja olosuhdevaatimukset eivät toteudu

b) Energia- ja vesikustannuksia maksetaan ainoastaan palveluntuottajan takaamaan 
maksimikulutukseen asti. Säästö jaetaan 50/50 –jaolla.

c) Palveluntuottaja asettaa palveluvelvoitteiden täyttämistä turvaavat vakuudet

d) Hankkeessa, kohteessa sekä palvelussa on normaalia laajempi vakuutusturva



Valittavaksi ehdolla oleva ratkaisu

- YIT:n tarjoama hankkeen vaiheistus ja aikataulu -

I-vaihe, 
tavoitteellinen 
käyttöönotto 8/2013

II-vaihe, 
tavoitteellinen 
käyttöönotto 8/2015



Valittavaksi ehdolla oleva ratkaisu

- YIT:n ilmakuva -



Valittavaksi ehdolla oleva ratkaisu

- Näkymä Huhtakeskuksen suunnalta -



Valittavaksi ehdolla oleva ratkaisu

- Näkymä erityiskoulun pihalta -


