tarkentavan suunnittelun valmistelu 2020

Jyväskylän sydän –projektia edeltäneet ajatukset
kaupungin 2020-luvun kulttuurin tilainvestoinneista
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JYVÄSKYLÄN SYDÄN
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JYVÄSKYLÄN SYDÄN

Jyväskylän sydän raportoi tuloksistaan kaupunginvaltuustolle 3.2.2020,
raportti liitteineen julkaistu netissä

Raportin tehtävänä oli esitellä konseptisuunnittelun tuottamat
vaihtoehdot, joista on valittavissa, miltä perustalta aletaan laatia
tarkentavaa yleissuunnittelua.
Seuraavalla kahdella sivulla on esitetty raporttia koskevat
kaupunginhallituksen johtopäätökset ja jatkotoimenpidelinjaukset.

JYVÄSKYLÄN SYDÄN

Kh:n johtopäätökset 01/2020
•

Kulttuuritoimintoja ja -tiloja keskittämällä on mahdollista sekä kehittää kulttuuritoimintoja että saada aikaan
tilojenkäytön tehostumista.
–

•

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.
–

•

Peruskorjaukset ovat iso taloudellinen rasite, mutta antavat samalla mahdollisuuden uudistumiseen

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.

Kh:n jatkotoimenpidelinjaus
•

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

raportin
täydennys
luonnos 22.3.2020

Käsillä olevan täydennyksen tulos tiivistetysti
Ydin-skenaarion aiheuttama vuotuinen vuokran nettolisäys pienenee helmikuun
raportissa ilmoitetusta 6,9 miljoonasta eurosta 5,4 miljoonaan euroon.
Ydin-skenaarion aiheuttama vuokran nettolisäys on 25 – 35 prosenttia vähemmän
kuin projektin lähtökohta-arvio osoitti vuonna 2017. Euromääräisesti tämä
tarkoittaa 2,2 - 3 MEUR vuosittaista säästöä lähtökohta-arvioon verrattuna.
Vertailussa tilankäyttö on yhdenmukaistettu.
Raportin täydennykseksi on nyt analysoitu yhteensä kymmenen vaihtoehtoista
tilajärjestelyjen ratkaisumallia. Vaihtoehtojen 1 – 10 vaikutus taiteen ja kulttuurin
palveluiden uudistamiseen, keskustan kehittämiseen ja kaupungin talouteen
esitetään tässä raportin täydennysosassa yhdenmukaisesti ja vertailukelpoisesti.

JYVÄSKYLÄN SYDÄN

Kustannusten alentamisen periaatteet
•

•

•
•
•
•
•

JYVÄSKYLÄN SYDÄN

Kymmenen
sijaintipaikkojen
tavoitevaihtoehtoa

Tavoitevaihtoehto 1 ydin sis. musiikkisali (skenaarion 5 kehitysversio)
•

Taiteen ja kulttuurin integraatio lisääntyy ratkaisevasti, palvelujen kasvavaan kysyntään vastataan nykyisellä henkilöstöresurssilla, työn tuottavuuden kasvu kaksinkertaiseksi

•

Kaksi sijaintipaikkaa: teatteritalo ja Valtiontalon-kortteli K9, tilankäyttö yhteensä 26 200 kem2

•

Teatteritalon pääkäyttäjänä kaupunginteatteri ja kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, muita: vapaan kentän ryhmät ja vierailijat

•

Valtiontalon-kortteliin K9 sijoittuvat pääkirjasto, kaupunginorkesteri, taidemuseo, käsityön museo, kansalaisopisto ja mahdollisesti myös kuvataidekoulu
•
pienennetty tilaohjelma skenaarion 5 investointiohjelmaan verrattuna
•
Kansalaisopisto siirretty lyseon vanhasta päärakennuksesta Valtiontalon-kortteliin K9
•
Salmirannan kokoelmakeskus palautettu erilliseen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheeseen

•

Toiminnalliset vaikutukset:
•
Pääkirjaston ja kansalaisopiston tilat ja olosuhteet päivitetään nykyaikaisiksi, laitosten saavutettavuus paranee huomattavasti nykyiseen verrattuna
•
Kaupunginorkesterista tulee uuden musiikkisalin pääkäyttäjä, orkesterin harjoitus- ja esiintymisolosuhteet päivittyvät nykyaikaisiksi
•
Museoiden näyttelyolosuhteet päivitetään ja näyttelytoiminnan saavutettavuus paranee nykyiseen nähden
•
Kaupunginteatterin ja kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden olosuhteet ja tilankäyttöperiaatteet uudistuvat (teatteritalon käyttöaste kohoaa)
•
Kummassakin sijaintipaikassa (teatteritalo ja K9) tarjotaan nykyistä enemmän tiloja taiteen vapaan kentän toimijoille, vierailijoille ja tapahtumanjärjestäjille

•

Talous:
•
Kaupungin hankeinvestointi: 26 MEUR teatteritalon uudistavaan peruskorjaukseen
•
Nettovuokranlisäys: 5,4 MEUR / vuosi, säästö raportissa esitellystä 1,5 MEUR (Lyseo ja Salmiranta)
•
Teatteritalon peruskorjauksen aiheuttama lisäys 1 MEUR
•
Valtiontalon-korttelin K9 lisäys 4,4 MEUR
•
30 vuoden kassavirta: 214 MEUR
•
Kuinka kassavirtaa voidaan pienentää: 1. kaupunki investoi lunastamalla osuuden kiinteistönomistuksesta ja
2. pienennetään tarkentavan suunnittelun avulla K9 tilaohjelmaa
•
Toteutettavissa kahdessa vaiheessa

•

Jäävien kiinteistöjen kehitys
•
kirjastotalo myydään suojeltuna, ostotarjous saatu (+ 1,5)
•
kuvataidekoulun kiinteistöön asuinrakennuskaava (+ 0,5 MEUR maankäyttösopimusmaksua)
•
lyseon vanha päärakennus myydään osana koko korttelin rakennusoikeutta
•
Negatiivinen arvo, menetys tontinmyyntituotoista, karkea arvio 5-10 MEUR
•
entisestä lyseon korttelista asuinrakentamisen paikka (+ 5 - 10 MEUR)
•
museoiden käytössä olevat liikehuoneistot myydään

•

Kokonaisvaikuttavuus:
•
Vaikutus taiteen ja kulttuurin yhteistyöhön ja saavutettavuuteen erittäin hyvä
•
Vaikutus keskustan käyntikokemukseen erittäin hyvä ja kiinteistötalouden dynamiikkaan erittäin hyvä (Kortteli yhdeksän, kirjastotalo, vanhan lyseon alue)
•
Mahdollistaa musiikkisalin toteuttamisen pienemmillä kustannuksilla kuin konserttitalovaihtoehdoissa (esim. Lutakko)

Tavoitevaihtoehto 2 lyseo, ei musiikkisalia (skenaarion 3.1 kehitysversio)
•

Taiteen ja kulttuurin integraation osittainen lisäys, palvelujen kasvavaan kysyntään vastataan osittain, työn tuottavuuden kasvu jonkin verran

•

Kaksi sijaintipaikkaa: teatteritalo ja vanha lyseon kortteli, tilankäyttö yhteensä 23 700 kem2

•

Teatteritalo säilyy kaupunginteatterin toimitalona, jota käyttää konserttitoimintaansa myös kaupunginorkesteri

•

Vanhaan lyseon kortteliin sijoittuvat pääkirjasto, taidemuseo, käsityön museo, kansalaisopisto ja mahdollisesti myös kuvataidekoulu
•
Kansalaisopisto sijoittuu lyseon vanhaan päärakennukseen, muille toiminnoille rakennetaan uudisrakennus
•
Salmirannan kokoelmakeskus palautettu erilliseen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheeseen

•

Toiminnalliset vaikutukset:
•
Pääkirjaston ja kansalaisopiston tilat ja olosuhteet päivitetään nykyaikaisiksi, ja laitosten saavutettavuus paranee jonkin verran
•
Museoiden näyttelyolosuhteet päivitetään mutta näyttelytoiminnan saavutettavuus ei parane nykyiseen nähden
•
Teatteritaloon sijoittuvat kaupunginteatteri ja kaupunginorkesteri nykyisten periaatteiden mukaisesti (kaupunginorkesterin harjoitustilat yksityisissä tiloissa keskustassa)
•
Kaupunginorkesterin toimintaedellytykset ja työskentelyolosuhteet eivät kehity, eikä orkesterin yleisö voi kasvaa ja monipuolistua
•
Tilojen tarjonta esittävän taiteen vapaalle kentälle, vierailijoille ja tapahtumanjärjestäjille säilyy nykyisellään tai kasvaa vain hieman

•

Talous
•
Kaupungin hankeinvestointi: 85 MEUR (26 teatteritalon peruskorjaus + 14 lyseon vanha rakennus + 45 uusi rakennus kirjastolle, museoille jne.)
•
Nettovuokranlisäys: 3,4 MEUR / vuosi
•
Teatteritalon peruskorjauksen aiheuttama lisäys 1 MEUR
•
Lyseon vanhan rakennuksen aiheuttama lisäys 0,6 MEUR
•
Lyseonkorttelin uuden rakennuksen aiheuttama lisäys (suppea) 1,9 MEUR
•
30 vuoden kassavirta: 121 MEUR
•
Toteutettavissa kolmessa vaiheessa

•

Jäävien kiinteistöjen kehitys
•
kirjastotalo myydään suojeltuna
•
kuvataidekoulun kiinteistöön asuinrakennuskaava (+ 0,5 MEUR maankäyttösopimusmaksua)
•
entisestä lyseon korttelista osittain asuinrakentamisen paikka (+ 1 - 3 MEUR)
•
museoiden käytössä olevat liikehuoneistot myydään

•

Kokonaisvaikuttavuus:
•
Vaikutus taiteen ja kulttuurin yhteistyöhön ja saavutettavuuteen on kohtalainen
•
Vaikutus keskustan käyntikokemukseen vähäinen ja kiinteistötalouden dynamiikkaan kohtalainen (kirjastotalo ja vanhan lyseon alue)
•
Vähentää vanhan lyseon alueen asuinrakentamisen potentiaalia huomattavasti

Tavoitevaihtoehto 3 lyseo mukaan lukien musiikkisali (skenaarion 3.1 ja 5 kehitysversio)
•

Taiteen ja kulttuurin integraatio lisääntyy ratkaisevasti, palvelujen kasvavaan kysyntään vastataan nykyisellä henkilöstöresurssilla, työn tuottavuuden kasvu huomattavasti, ei kaksinkertaiseksi

•

Kaksi sijaintipaikkaa: teatteritalo ja vanha lyseon kortteli, tilankäyttö yhteensä 28 700 kem2

•

Teatteritalon pääkäyttäjänä kaupunginteatteri ja kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, muita: vapaan kentän ryhmät ja vierailijat

•

Vanhan lyseon kortteliin sijoittuvat pääkirjasto, kaupunginorkesteri, taidemuseo, käsityön museo, kansalaisopisto ja mahdollisesti myös kuvataidekoulu
•
Salmirannan kokoelmakeskus palautettu erilliseen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheeseen

•

Toiminnalliset vaikutukset:
•
Pääkirjaston ja kansalaisopiston tilat ja olosuhteet päivitetään nykyaikaisiksi, ja laitosten saavutettavuus paranee jonkin verran
•
Kaupunginorkesterista tulee uuden musiikkisalin pääkäyttäjä, orkesterin harjoitus- ja esiintymisolosuhteet päivittyvät nykyaikaisiksi
•
Museoiden näyttelyolosuhteet päivitetään mutta näyttelytoiminnan saavutettavuus ei parane nykyiseen nähden
•
Kaupunginteatterin ja kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden olosuhteet ja tilankäyttöperiaatteet uudistuvat (teatteritalon käyttöaste kohoaa)
•
Kummassakin sijaintipaikassa (teatteritalo ja lyseon kortteli) tarjotaan nykyistä enemmän tiloja taiteen vapaan kentän toimijoille, vierailijoille ja tapahtumanjärjestäjille

•

Talous
•
Kaupungin hankeinvestointi: 128 MEUR (26 teatteritalon peruskorjaus + 14 lyseon vanha rakennus + 88 uusi rakennus kirjastolle, museoille, orkesterille jne.)
•
Nettovuokranlisäys: 6,2 MEUR / vuosi
•
Teatteritalon peruskorjauksen aiheuttama lisäys 1 MEUR
•
Lyseon vanhan rakennuksen aiheuttama lisäys 0,6 MEUR
•
Lyseonkorttelin uuden rakennuksen aiheuttama lisäys (laaja) 4,6 MEUR
•
30 vuoden kassavirta: 182 MEUR
•
Toteutettavissa kolmessa vaiheessa

•

Jäävien kiinteistöjen kehitys
•
kirjastotalo myydään suojeltuna
•
kuvataidekoulun kiinteistöön asuinrakennuskaava (0,5 MEUR maankäyttösopimusmaksua)
•
museoiden käytössä olevat liikehuoneistot myydään

•

Kokonaisvaikuttavuus:
•
Vaikutus taiteen ja kulttuurin yhteistyöhön ja saavutettavuuteen hyvä
•
Vaikutus keskustan käyntikokemukseen ja kiinteistötalouden dynamiikkaan vähäinen (kirjastotalo)
•
Vähentää vanhan lyseon alueen asuinrakentamispotentiaalia olennaisesti

Tavoitevaihtoehto 4 lyseo, konserttitalo Lutakkoon (skenaarion 3.1 kehitysversio)
•

Taiteen ja kulttuurin integraation osittainen lisäys, palvelujen kasvavaan kysyntään vastataan nykyisellä henkilöstöresurssilla, työn tuottavuuden kasvu jonkin verran

•

Kolme sijaintipaikkaa: teatteritalo, vanha lyseon kortteli ja Lutakko, tilankäyttö yhteensä 31 100 kem2

•

Teatteritalon pääkäyttäjänä kaupunginteatteri ja kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, muita: vapaan kentän ryhmät ja vierailijat

•

Vanhan lyseon kortteliin sijoittuvat pääkirjasto, taidemuseo, käsityön museo, kansalaisopisto ja mahdollisesti myös kuvataidekoulu
•
Salmirannan kokoelmakeskus palautettu erilliseen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheeseen

•

Lutakkoon Paviljongin yhteyteen rakennetaan konserttitalo-osa vuoden 2016 suunnitelman mukaisesti

•

Toiminnalliset vaikutukset:
•
Pääkirjaston ja kansalaisopiston tilat ja olosuhteet päivitetään nykyaikaisiksi, ja laitosten saavutettavuus paranee jonkin verran
•
Kaupunginorkesterista tulee Lutakon uuden konserttitalon musiikkisalin pääkäyttäjä, orkesterin harjoitus- ja esiintymisolosuhteet päivittyvät nykyaikaisiksi
•
Museoiden näyttelyolosuhteet päivitetään mutta näyttelytoiminnan saavutettavuus ei parane nykyiseen nähden
•
Kaupunginteatterin ja kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden olosuhteet ja tilankäyttöperiaatteet uudistuvat (teatteritalon käyttöaste kohoaa)
•
Kaikissa sijaintipaikoissa (teatteritalo, lyseo ja Lutakko ) tarjotaan nykyistä enemmän tiloja taiteen vapaan kentän toimijoille, vierailijoille ja tapahtumanjärjestäjille

•

Talous
•
Kaupungin hankeinvestointi: 164 MEUR (26 teatteritalon peruskorjaus + 14 lyseon vanha rakennus + 45 uusi rakennus kirjastolle, museoille jne. + 79 Lutakko)
•
Nettovuokranlisäys: 8,8 MEUR / vuosi
•
Teatteritalon peruskorjauksen aiheuttama lisäys 1 MEUR
•
Lyseon vanhan rakennuksen aiheuttama lisäys 0,6 MEUR
•
Lyseonkorttelin uuden rakennuksen aiheuttama lisäys (suppea) 1,9 MEUR
•
Lutakon konserttitalon lisäys 5,2 MEUR
•
30 vuoden kassavirta: 233 MEUR
•
Toteutettavissa neljässä vaiheessa

•

Jäävien kiinteistöjen kehitys
•
kirjastotalo myydään suojeltuna
•
kuvataidekoulun kiinteistöön asuinrakennuskaava (0,5 MEUR maankäyttösopimusmaksua)
•
entisestä lyseon korttelista osittain asuinrakentamisen paikka (+ 1 - 3 MEUR)
•
museoiden käytössä olevat liikehuoneistot myydään

•

Kokonaisvaikuttavuus:
•
Vaikutus taiteen ja kulttuurin yhteistyöhön kohtalainen, saavutettavuuteen hyvä
•
Vaikutus keskustan käyntikokemukseen vähäinen ja kiinteistötalouden dynamiikkaan kohtalainen (kirjastotalo ja vanhan lyseon alue)
•
Vähentää vanhan lyseon alueen asuinrakentamisen potentiaalia huomattavasti

Tavoitevaihtoehto 5 ydin, ei musiikkisalia (raportin skenaarion 3.1 ja 5 kehitysversio)
•

Taiteen ja kulttuurin integraation osittainen lisäys, palvelujen kasvavaan kysyntään vastataan nykyisellä henkilöstöresurssilla, työn tuottavuuden kasvu lähes kaksinkertaiseksi

•

Kaksi sijaintipaikkaa: teatteritalo ja Valtiontalon-kortteli K9, tilankäyttö yhteensä 22 400 kem2

•

Teatteritalo säilyy kaupunginteatterin toimitalona, jota käyttää konserttitoimintaansa myös kaupunginorkesteri

•

Valtiontalon-kortteliin K9 sijoittuvat pääkirjasto, taidemuseo, käsityön museo, kansalaisopisto ja mahdollisesti myös kuvataidekoulu
•
pienennetty tilaohjelma skenaarion 5 investointiohjelmaan verrattuna
•
Kansalaisopisto siirretty lyseon vanhasta päärakennuksesta Valtiontalon-kortteliin K9
•
Salmirannan kokoelmakeskus palautettu erilliseen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheeseen

•

Toiminnalliset vaikutukset:
•
Pääkirjaston ja kansalaisopiston tilat ja olosuhteet päivitetään nykyaikaisiksi, laitosten saavutettavuus paranee huomattavasti nykyiseen verrattuna
•
Museoiden näyttelyolosuhteet päivitetään ja näyttelytoiminnan saavutettavuus paranee nykyiseen nähden
•
Teatteritaloon sijoittuvat kaupunginteatteri ja kaupunginorkesteri nykyisten periaatteiden mukaisesti (kaupunginorkesterin harjoitustilat yksityisissä tiloissa keskustassa)
•
Kaupunginorkesterin toimintaedellytykset ja työskentelyolosuhteet eivät kehity, eikä orkesterin yleisö voi kasvaa ja monipuolistua
•
Tilojen tarjonta esittävän taiteen vapaalle kentälle, vierailijoille ja tapahtumanjärjestäjille kasvaa hieman (K9)

•

Talous
•
Kaupungin hankeinvestointi: 26 MEUR (teatteritalon peruskorjaus)
•
Nettovuokranlisäys: 4,2 MEUR / vuosi
•
Teatteritalon peruskorjauksen aiheuttama lisäys 1 MEUR
•
K9 (suppea) lisäys 3,2 MEUR
•
30 vuoden kassavirta: 177 MEUR
•
Toteutettavissa kahdessa vaiheessa

•

Jäävien kiinteistöjen kehitys
•
kirjastotalo myydään suojeltuna
•
kuvataidekoulun kiinteistöön asuinrakennuskaava (+ 0,5 MEUR maankäyttösopimusmaksua)
•
lyseon vanha päärakennus myydään osana koko korttelin rakennusoikeutta
•
Negatiivinen arvo, menetys tontinmyyntituotoista, karkea arvio 5-10 MEUR
•
entisestä lyseon korttelista asuinrakentamisen paikka (+ 5 - 10 MEUR)
•
museoiden käytössä olevat liikehuoneistot myydään

•

Kokonaisvaikuttavuus:
•
Muutoin vaikutus taiteen ja kulttuurin yhteistyöhön ja saavutettavuuteen on hyvä
•
Vaikutus keskustan käyntikokemukseen ja kiinteistötalouden dynamiikkaan hyvä (kortteli yhdeksän, kirjastotalo ja vanhan lyseon alue)

Tavoitevaihtoehto 6 ydin, konserttitalo Lutakkoon (skenaarion 3.1 ja 5 kehitysversio)
•

Taiteen ja kulttuurin integraation osittainen lisäys, palvelujen kasvavaan kysyntään vastataan nykyisellä henkilöstöresurssilla, työn tuottavuuden kasvu lähes kaksinkertaiseksi

•

Kolme sijaintipaikkaa: teatteritalo, Valtiontalon-kortteli K9 ja Lutakon Paviljonki, tilankäyttö yhteensä 29 800 kem2

•

Teatteritalon pääkäyttäjänä kaupunginteatteri ja kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, muita: vapaan kentän ryhmät ja vierailijat

•

Valtiontalon-kortteliin K9 sijoittuvat pääkirjasto, taidemuseo, käsityön museo, kansalaisopisto ja mahdollisesti myös kuvataidekoulu
•
Kansalaisopisto siirretty lyseon vanhasta päärakennuksesta Valtiontalon-kortteliin K9
•
Salmirannan kokoelmakeskus palautettu erilliseen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheeseen

•

Lutakkoon Paviljongin yhteyteen rakennetaan konserttitalo-osa vuoden 2016 suunnitelman mukaisesti

•

Toiminnalliset vaikutukset:
•
Pääkirjaston ja kansalaisopiston tilat ja olosuhteet päivitetään nykyaikaisiksi, laitosten saavutettavuus paranee huomattavasti nykyiseen verrattuna
•
Kaupunginorkesterista tulee Lutakon uuden konserttitalon musiikkisalin pääkäyttäjä, orkesterin harjoitus- ja esiintymisolosuhteet päivittyvät nykyaikaisiksi
•
Museoiden näyttelyolosuhteet päivitetään ja näyttelytoiminnan saavutettavuus paranee nykyiseen nähden
•
Kaupunginteatterin ja kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden olosuhteet ja tilankäyttöperiaatteet uudistuvat (teatteritalon käyttöaste kohoaa)
•
Kaikissa sijaintipaikoissa (teatteritalo, lyseo ja Lutakko ) tarjotaan nykyistä enemmän tiloja taiteen vapaan kentän toimijoille, vierailijoille ja tapahtumanjärjestäjille

•

Talous
•
Kaupungin hankeinvestointi: 105 MEUR (26 teatteritalon peruskorjaus + 79 Lutakko)
•
Nettovuokranlisäys: 9,6 MEUR / vuosi
•
Teatteritalon peruskorjauksen aiheuttama lisäys 1 MEUR
•
K9 (suppea) lisäys 3,2 MEUR
•
Lutakon konserttitalon lisäys 5,2 MEUR
•
30 vuoden kassavirta: 289 MEUR
•
Toteutettavissa kolmessa vaiheessa

•

Jäävien kiinteistöjen kehitys
•
kirjastotalo myydään suojeltuna
•
kuvataidekoulun kiinteistöön asuinrakennuskaava (+ 0,5 MEUR maankäyttösopimusmaksua)
•
lyseon vanha päärakennus myydään osana koko korttelin rakennusoikeutta
•
Negatiivinen arvo, menetys tontinmyyntituotoista, karkea arvio 5-10 MEUR
•
entisestä lyseon korttelista asuinrakentamisen paikka (+ 5 - 10 MEUR)
•
museoiden käytössä olevat liikehuoneistot myydään

•

Kokonaisvaikuttavuus:
•
Vaikutus taiteen ja kulttuurin yhteistyöhön on kohtalainen ja saavutettavuuteen kokonaisuutena arvioituna hyvä
•
Vaikutus keskustan käyntikokemukseen ja kiinteistötalouden dynamiikkaan hyvä (kortteli yhdeksän, kirjastotalo ja vanhan lyseon alue)

Tavoitevaihtoehto 7 laajennettu kirjastotalo, ei musiikkisalia (skenaarion 3.1 kehitysversio)
•

Taiteen ja kulttuurin integraation osittainen lisäys, palvelujen kasvavaan kysyntään ei vastata merkittävästi, työn tuottavuuden kasvu vaatimaton

•

Kaksi sijaintipaikkaa: teatteritalo ja kirjastotalo, jota laajennetaan rakentamalla lisää tilaa sisäpihalle, tilankäyttö yhteensä 23 400 kem2

•

Teatteritalo säilyy kaupunginteatterin toimitalona, jota käyttää konserttitoimintaansa myös kaupunginorkesteri

•

Laajennettuun kirjastotaloon sijoittuvat pääkirjasto, taidemuseo, käsityön museo, kansalaisopisto, kulttuuri- ja osallisuuspalvelut ja mahdollisesti myös kuvataidekoulu
•

•

•

•

Salmirannan kokoelmakeskus palautettu erilliseen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheeseen

Toiminnalliset vaikutukset:
•

Pääkirjaston ja kansalaisopiston tilat ja olosuhteet päivitetään nykyaikaisiksi, saavutettavuus ei muutu

•

Museoiden näyttelyolosuhteet päivitetään mutta näyttelytoiminnan saavutettavuus heikkenee uuden sijaintipaikan takia nykyiseen nähden

•

Teatteritaloon sijoittuvat kaupunginteatteri ja kaupunginorkesteri nykyisten periaatteiden mukaisesti (kaupunginorkesterin harjoitustilat yksityisissä tiloissa keskustassa)

•

Kaupunginorkesterin toimintaedellytykset ja työskentelyolosuhteet eivät kehity, eikä orkesterin yleisö voi kasvaa ja monipuolistua

•

Sijaintipaikoissa (teatteritalo ja laajennettu kirjastotalo) ei tarjota juurikaan nykyistä enempää tiloja taiteen vapaan kentän toimijoille, vierailijoille ja tapahtumanjärjestäjille

Talous
•

Kaupungin hankeinvestointi: 80 MEUR (26 teatteritalon peruskorjaus + 54 kirjastotalon peruskorjaus ja laajennus)

•

Nettovuokranlisäys: 3 MEUR / vuosi
•

Teatteritalon peruskorjauksen aiheuttama lisäys 1 MEUR

•

Kirjastotalon peruskorjauksen ja laajennuksen aiheuttama lisäys 2 MEUR

•

30 vuoden kassavirta: 114 MEUR

•

Toteutettavissa kolmessa vaiheessa

Jäävien kiinteistöjen kehitys
•

kuvataidekoulun kiinteistöön asuinrakennuskaava (+ 0,5 MEUR maankäyttösopimusmaksua)

•

lyseon vanha päärakennus myydään osana koko korttelin rakennusoikeutta
•

•

Negatiivinen arvo, menetys tontinmyyntituotoista, karkea arvio 5-10 MEUR

•

entisestä lyseon korttelista asuinrakentamisen paikka (+ 5 - 10 MEUR)

•

museoiden käytössä olevat liikehuoneistot myydään

Kokonaisvaikuttavuus:
•

Vaikutus taiteen ja kulttuurin yhteistyöhön kohtalainen, saavutettavuuteen kielteinen

•

Vaikutus keskustan käyntikokemukseen osittain kielteinen ja kiinteistötalouden dynamiikkaan kohtalainen (vanhan lyseon alue)

Tavoitevaihtoehto 8 laajennettu kirjastotalo, konserttitalo Lutakkoon (skenaarion 3.1 kehitysversio)
•

Taiteen ja kulttuurin integraation osittainen lisäys, palvelujen kasvavaan kysyntään vastataan nykyisellä henkilöstöresurssilla, työn tuottavuus kasvaa jonkin verran

•

Kolme sijaintipaikkaa: teatteritalo, laajennettu kirjastotalo ja Lutakko, tilankäyttö yhteensä 30 800 kem2

•

Teatteritalon pääkäyttäjänä kaupunginteatteri ja kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, muita: vapaan kentän ryhmät ja vierailijat

•

Laajennettuun kirjastotaloon sijoittuvat pääkirjasto, taidemuseo, käsityön museo, kansalaisopisto ja mahdollisesti myös kuvataidekoulu
•
Salmirannan kokoelmakeskus palautettu erilliseen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheeseen

•

Lutakkoon Paviljongin yhteyteen rakennetaan konserttitalo-osa vuoden 2016 suunnitelman mukaisesti

•

Toiminnalliset vaikutukset:
•
Pääkirjaston ja kansalaisopiston tilat ja olosuhteet päivitetään nykyaikaisiksi, saavutettavuus ei muutu
•
Museoiden näyttelyolosuhteet päivitetään mutta näyttelytoiminnan saavutettavuus heikkenee uuden sijaintipaikan takia nykyiseen nähden
•
Kaupunginorkesterista tulee Lutakon uuden konserttitalon musiikkisalin pääkäyttäjä, orkesterin harjoitus- ja esiintymisolosuhteet päivittyvät nykyaikaisiksi
•
Kaupunginteatterin ja kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden olosuhteet ja tilankäyttöperiaatteet uudistuvat (teatteritalon käyttöaste kohoaa)
•
Ainakin kahdessa sijaintipaikassa (teatteritalo ja Lutakko) tarjotaan nykyistä enemmän tiloja taiteen vapaan kentän toimijoille, vierailijoille ja tapahtumanjärjestäjille

•

Talous
•
Kaupungin hankeinvestointi: 159 MEUR (26 teatteritalon peruskorjaus + 54 kirjastotalon peruskorjaus ja laajennus + 79 Lutakko)
•
Nettovuokranlisäys: 8,4 MEUR / vuosi
•
Teatteritalon peruskorjauksen aiheuttama lisäys 1 MEUR
•
Kirjastotalon peruskorjauksen ja laajennuksen aiheuttama lisäys 2 MEUR
•
Lutakon konserttitalon lisäys 5,2 MEUR
•
30 vuoden kassavirta: 226 MEUR
•
Toteutettavissa neljässä vaiheessa

•

Jäävien kiinteistöjen kehitys
•
kuvataidekoulun kiinteistöön asuinrakennuskaava (+ 0,5 MEUR maankäyttösopimusmaksua)
•
lyseon vanha päärakennus myydään osana koko korttelin rakennusoikeutta
•
Negatiivinen arvo, menetys tontinmyyntituotoista, karkea arvio 5-10 MEUR
•
entisestä lyseon korttelista asuinrakentamisen paikka (+ 5 - 10 MEUR)
•
museoiden käytössä olevat liikehuoneistot myydään

•

Kokonaisvaikuttavuus:
•
Vaikutus taiteen ja kulttuurin yhteistyöhön ja saavutettavuuteen osin kielteinen, osin kohtalainen
•
Vaikutus keskustan käyntikokemukseen osittain kielteinen ja kiinteistötalouden dynamiikkaan kohtalainen (vanhan lyseon alue)

Tavoitevaihtoehto 9 nykysijaintipaikat, ei musiikkisalia (skenaarion 1 kehitysversio)
•

Taiteen ja kulttuurin integraatio ei lisäänny, palvelujen kasvavaan kysyntään ei vastata merkittävästi, työn tuottavuuden kasvu vaatimaton

•

Neljä sijaintipaikkaa: teatteritalo, kirjastotalo ja Kauppakadun kaksi museohuoneistoa, tilankäyttö yhteensä 21 400 kem2

•

Teatteritalo säilyy kaupunginteatterin toimitalona, jota käyttää konserttitoimintaansa myös kaupunginorkesteri

•

Kirjastotaloon tehdään peruskorjaus, siihen sijoittuvat pääkirjasto, kansalaisopisto ja mahdollisesti myös kuvataidekoulu

•

Taidemuseon ja käsityön museon Kauppakadun-huoneistoihin ei tehdä mainittavia muutoksia
•
Salmirannan kokoelmakeskus palautettu erilliseen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheeseen

•

Toiminnalliset vaikutukset:
•
Pääkirjaston ja kansalaisopiston (ml. kuvataidekoulu) tilat ja olosuhteet päivitetään nykyaikaisiksi, saavutettavuus ei muutu
•
Museoiden näyttely- ja yleisötyöolosuhteisiin tai saavutettavuuteen ei tule muutoksia
•
Teatteritaloon sijoittuvat kaupunginteatteri ja kaupunginorkesteri nykyisten periaatteiden mukaisesti (kaupunginorkesterin harjoitustilat yksityisissä tiloissa keskustassa)
•
Kaupunginorkesterin toimintaedellytykset ja työskentelyolosuhteet eivät kehity, eikä orkesterin yleisö voi kasvaa ja monipuolistua
•
Sijaintipaikoissa (teatteritalo ja laajennettu kirjastotalo) ei tarjota juurikaan nykyistä enempää tiloja taiteen vapaan kentän toimijoille, vierailijoille ja tapahtumanjärjestäjille

•

Talous
•
Kaupungin hankeinvestointi: 56 MEUR (26 teatteritalon peruskorjaus + 30 kirjastotalon peruskorjaus)
•
Nettovuokranlisäys: 2,2 MEUR / vuosi
•
Teatteritalon peruskorjauksen aiheuttama lisäys 1 MEUR
•
Kirjastotalon peruskorjauksen (suppea) aiheuttama lisäys 1,2 MEUR
•
30 vuoden kassavirta: 80 MEUR
•
Toteutettavissa kahdessa vaiheessa

•

Jäävien kiinteistöjen kehitys
•
kuvataidekoulun kiinteistöön asuinrakennuskaava (+ 0,5 MEUR maankäyttösopimusmaksua)
•
lyseon vanha päärakennus myydään osana koko korttelin rakennusoikeutta
•
Negatiivinen arvo, menetys tontinmyyntituotoista, karkea arvio 5-10 MEUR
•
entisestä lyseon korttelista asuinrakentamisen paikka (+ 5 - 10 MEUR)

•

Kokonaisvaikuttavuus:
•
Ei merkittävää muutosvaikutusta taiteen ja kulttuurin yhteistyöhön eikä saavutettavuuteen
•
Ei vaikutusta keskustan käyntikokemukseen, vaikutus kiinteistötalouden dynamiikkaan kohtalainen (vanhan lyseon alue)

Tavoitevaihtoehto 10 nykysijaintipaikat, konserttitalo Lutakkoon (skenaarion 1 kehitysversio)
•

Taiteen ja kulttuurin integraatio ei lisäänny, palvelujen kasvavaan kysyntään ei vastata merkittävästi, työn tuottavuuden kasvu hyvin vaatimaton

•

Viisi sijaintipaikkaa: teatteritalo, kirjastotalo, Kauppakadun kaksi museohuoneistoa ja Lutakon konserttitalo, tilankäyttö yhteensä 28 800 kem2

•

Lutakkoon Paviljongin yhteyteen rakennetaan konserttitalo-osa vuoden 2016 suunnitelman mukaisesti

•

Teatteritaloon tehdään peruskorjaus, pääkäyttäjänä kaupunginteatteri ja mahdollisesti kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, muita: vapaan kentän ryhmät ja vierailijat

•

Kirjastotaloon tehdään peruskorjaus, siihen sijoittuvat pääkirjasto, kansalaisopisto ja mahdollisesti myös kuvataidekoulu

•

Taidemuseon ja käsityön museon Kauppakadun-huoneistoihin ei tehdä mainittavia muutoksia
•
Salmirannan kokoelmakeskus palautettu erilliseen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheeseen

•

Toiminnalliset vaikutukset:
•
Pääkirjaston ja kansalaisopiston (ml. kuvataidekoulu) tilat ja olosuhteet päivitetään nykyaikaisiksi, saavutettavuus ei muutu
•
Museoiden näyttelyolosuhteisiin tai saavutettavuuteen ei tule muutoksia
•
Kaupunginorkesterista tulee Lutakon uuden konserttitalon musiikkisalin pääkäyttäjä, orkesterin harjoitus- ja esiintymisolosuhteet päivittyvät nykyaikaisiksi
•
Kaupunginteatterin ja kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden olosuhteet ja tilankäyttöperiaatteet uudistuvat (teatteritalon käyttöaste kohoaa)
•
Ainakin kahdessa sijaintipaikassa (teatteritalo ja Lutakko) tarjotaan nykyistä enemmän tiloja taiteen vapaan kentän toimijoille, vierailijoille ja tapahtumanjärjestäjille

•

Talous
•
Kaupungin hankeinvestointi: 135 MEUR (26 teatteritalon peruskorjaus + 30 kirjastotalon peruskorjaus + 79 Lutakon konserttitalo)
•
Nettovuokranlisäys: 7,6 MEUR / vuosi
•
Teatteritalon peruskorjauksen aiheuttama lisäys 1 MEUR
•
Kirjastotalon peruskorjauksen (suppea) aiheuttama lisäys 1,2 MEUR
•
Lutakon konserttitalon aiheuttama lisäys 5,2 MEUR
•
30 vuoden kassavirta: 192 MEUR
•
Toteutettavissa kolmessa vaiheessa

•

Jäävien kiinteistöjen kehitys
•
kuvataidekoulun kiinteistöön asuinrakennuskaava (+ 0,5 MEUR maankäyttösopimusmaksua)
•
lyseon vanha päärakennus myydään osana koko korttelin rakennusoikeutta
•
Negatiivinen arvo, menetys tontinmyyntituotoista, karkea arvio 5-10 MEUR
•
entisestä lyseon korttelista asuinrakentamisen paikka (+ 5 - 10 MEUR)

•

Kokonaisvaikuttavuus:
•
Ei vaikutusta taiteen ja kulttuurin yhteistyöhön eikä saavutettavuuteen
•
Ei vaikutusta keskustan käyntikokemukseen ja vaikutus kiinteistötalouden dynamiikkaan kohtalainen (vanhan lyseon alue)

Tavoitevaihtoehto
Vuokranlisäys Kassavirta Kgin hankeinv. Synergia
1 Ydin (sis. musiikkisali)
5,4
214
26 ****
2 Lyseo (ei musiikkisalia)
3,4
121
85 ***
3 Lyseo + integroitu musiikkisali
6,2
182
128 ****
4 Lyseo + Lutakon konserttitalo
8,8
233
164 ***
5 Ydin ilman musiikkisalia
4,2
177
26 ***
6 Ydin ilman musiikkisalia + Lutakko
9,6
289
105 ***
7Laajennettu kirjastotalo (ei mus.salia)
3
114
80 ***
8 Laajennettu kirjastotalo + Lutakko
8,4
226
159 ***
9 Nykysijaintipaikat (ei musiikkisalia)
2,2
80
56 *
10 Nykysijaintipaikat + Lutakko
7,6
192
135 **
MEUR/vuosi MEUR/30 v.MEUR/hankekust.

Kesk. keh. Salisuunnitelma
*****
Musiikkisali
***
Ei
***
Musiikkisali
**
Konserttitalo
****
Ei
***
Konserttitalo
**
Ei
*
Konserttitalo
*
Ei
*
Konserttitalo

Huom! 1. Kaikkiin tavoitevaihtoehtoihin sisältyvät teatteritalon uudistavan peruskorjauksen hankekustannukset, kassavirta ja vuokravaikutus.
Huom! 2. Museoiden kokoelmakeskus on palautettu omaksi erillisesti ratkaistavaksi asiakseen eivätkä nämä hankekustannukset sisälly vaihtoehtoihin.
Huom! 3. "Lutakko" tarkoittaa konserttitalon rakentamista erilleen muista kaupungin taide- ja kulttuurilaitoksista vuoden 2016 suunnitelman mukaisesti.
Huom! 4. Ve 8 ja 10 ovat lähinnä v. 2017 n. 130 - 150 MEUR ohjelmaa - ilman Salmirantaa ja lyseon vanhaa päärakennusta ja ve 10 ilman museoita.
Huom! 5. Musiikkisalin tai konserttitalon sisältävät vaihtoehdot lihavoituna.

JYVÄSKYLÄN SYDÄN

Tavoitevaihtoehtojen
analyysin perusteet

Analyysi 1: vaihtoehdot keskustan kehittämisen kannalta

Tavoitevaihtoehdot 1 – 10 on edellä analysoitu paitsi taiteen ja kulttuurin toiminnan kannalta myös keskustan kehittämisen kannalta.
Sijoittuminen ydinkeskustan vilkkaimpien jalankulkualueiden yhteyteen on ollut myönteinen arviointiperuste. Se tarkoittaa liikenteellistä
resurssiviisautta. Ydinkeskustan vilkkaimmat jalankulkualueet ovat helpoimmin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla, kun tarkoitetaan
suuria päivittäisiä ja viikoittaisia kävijämääriä.
Ydinkeskustan vilkkaimmat jalankulkualueet ovat erikoiskaupan ja muiden kuluttajapalveluiden erityinen sijaintipaikka. Kartoissa, jotka
osoittavat tavoitevaihtoehtojen sijaintiratkaisuja, on kuvattu ydinkeskustan kauppojen, kahviloiden ja ravintoloiden sijainti sinisillä ympyröillä.
Mitä lähemmäs taide- ja kulttuurilaitosten tulevat tilaratkaisut sijoittuvat kauppoja, kahviloita ja ravintoloita, sitä suurempi on taide- ja
kulttuurilaitosten myönteinen vaikutus keskustan palveluyritysten elinvoimaisuudelle.
Jos taide- ja kulttuurilaitosten tilat sijoittuvat jatkossa paikkoihin, joiden kautta ihmiset kulkevat runsain joukoin, taide ja kulttuuri tulee
aiempaa näkyvämmäksi. Se merkitsee taiteelle ja kulttuurille markkinointietua. Samoin kaupungilla kulkevien ihmisten käyntikokemus
muodostuu taiteen ja kulttuurin uuden sijainnin ansiosta aiempaa kiinnostavammaksi ja arvokkaammaksi.
Lisäksi arvioinnissa on otettu huomioon myös eri vaihtoehtojen sisältämä potentiaali ydinkeskustan kiinteistötalouden dynamiikan kannalta.
Vaihtoehdolle on luettu ansioksi, jos on oletettavaa, että kaupungin taide- ja kulttuurilaitosten tilainvestointi saa lähistöllä aikaan myös muita
kehittämisinvestointeja. Samoin on pidetty myönteisenä, jos vaihtoehto mahdollistaa keskustan asuinrakentamisen voimakkaan lisäämisen.
JYVÄSKYLÄN SYDÄN

Analyysi 2: oma investointi vai vuokratila?
Kyse on tämän projektin yhteydessä erityisesti hyvän sijainnin ja kiinteistöriskin hinnasta, jonka käyttäjä – eli
kaupunki – maksaisi yksityiselle vuokranantajalle
Toisaalta omassa investoinnissa tilojen ja olosuhteiden elinkaarivastuu jäisi kaupungin kannettavaksi. Tämä saattaa
olla taloudellisesti merkittävä rasite, koska kyseessä ovat erityiset olosuhteet (mm. vakioitu akustiikka, lämpötila ja
ilmankosteus).

Mikäli päädytään tarkentavaan suunnitteluun tavoitevaihtoehdon 1 ”ydin (sis. musiikkisali)” tai 5 ”ydin ilman
musiikkisalia” mukaisesti, voidaan suunnittelussa valmistella myös mallia, jossa kaupungista tulisi Valtiontalonkorttelin K9 kiinteistönomistaja. Se edellyttää sopimusta kaupungin ja nykyisten kiinteistönomistajien kesken.
Muutos kasvattaisi kaupungin investointia mutta pienentäisi ulossuuntautuvaa kassavirtaa. Tietenkin myös
kaupungin kiinteistöriski kasvaisi.

JYVÄSKYLÄN SYDÄN

Analyysi 3: avustuksen mahdollisuus
Projekti tunnisti konseptisuunnitteluvaiheessa merkittävän kehittämishaasteen: kaupungin kannattaa käyttää
mahdollisimman aktiivisesti olemassa olevia vaikutusmahdollisuuksiaan, jotta EU:n seuraavan
rakennerahastokauden kansalliset ohjelmat mahdollistaisivat Jyväskylän avustukset maksimaalisesti. Kaupungin pitää
osallistua ohjelmakauden tavoitteiden määrittelyyn aktiivisesti tänä vuonna.
Lisäksi konseptisuunnittelussa tunnistettiin mahdollisen rakentamis- ja toiminnan käynnistämisvaiheen
avustusmahdollisuudet. OKM:n tai EU:n avustus on aikanaan haettava ja neuvoteltava erikseen, kun
hankesuunnittelu on edennyt. Jos kaupunki vaikuttaa aktiivisesti kansallisten ohjelmien sisältöön, avustusten
saannin todennäköisyys kasvaa. Ensi vaiheen kumppanina on Keski-Suomen liitto.
Projektin tarkentavaan suunnitteluun on jo haettu maakuntaliitosta avustus. Jos se myönnetään, sillä
voidaan rahoittaa ainakin osa tarkentavan suunnittelun kustannuksista. Liiton hallituksen
päätöskäsittely edellyttää kaupungin päätöstä tarkentavasta suunnittelusta.
EU:n seuraavan ohjelmakauden linjaukset varmistuvat vuonna 2020. Tämän hetkisten tietojen mukaan
maakuntaohjelma ja EAKR-ohjelma (uutena mahdollisuutena Kestävän kaupunkikehittämisen toimintamalli)
sisältävät ominaisuuksia, joiden perusteella rahoitusta voidaan tavoitella (kulttuuripalveluiden edistäminen,
luovan talouden kytkentä liiketoimintaan, hiilineutraaliustavoite, kiertotalous ja public-private-yhteistyö).

JYVÄSKYLÄN SYDÄN

Analyysi 4: työn tuottavuuden kasvu
Jyväskylän sydän –projekti tunnisti, että taiteen ja kulttuurin palveluiden kysyntää kasvaa. Tämä koskee tietenkin erityisesti
kasvukaupunkeja, kuten Jyväskylää - jonka asukasluvun ennakoidaan nousevan 150 000:een 2020-luvun aikana.
Kysynnän kasvu on haaste kaupungin taide- ja kulttuurilaitosten toiminnalle. Työn tuottavuuden kasvu on välttämätöntä. Toimijat
pitävät tärkeänä, että laitosten toimintapa uudistuu integroiduksi. Tämä kirjattiin kulttuurisuunnitelmaan vuonna 2017. Se tarkoittaa
yhteisen palvelutuotannon, teknisen tuen ja hallinnon lisäämistä laitosten kesken.

Taide- ja kulttuurilaitosten integroituva toimintamalli mahdollistaa erityisesti muun kuin taiteellisen työn, yleisötyön ja
asiakaspalvelutyön tehostamisen. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi hallinnon ja tukitoimintojen työtehtävien yhdistämistä.
Konseptivaiheen selvitysten perusteella arvioituna laitosten kokonaistyövoimasta on realistista tavoitella toiminnallisen
integraation avulla 5 – 10 henkilötyövuoden vähennystä 2020-luvun aikana. Se tarkoittaisi noin 250 000 – 500 000 euron
kustannussäästöä.
Jos tavoitellaan asiakaspalvelun lisäämistä ja yleisön ikärakenteen uudistamista, integroituva toimintamalli mahdollistaa
tavoitteiden saavuttamisen nykyisellä henkilöstömäärällä. Se voi merkitä työn tuottavuuden kaksinkertaistumista 2020-luvulla,
jos mittarina käytetään toteutuneiden asiakaspalvelutapahtumien määrää. Tämä edellyttää esimerkiksi pääkirjaston ja
museoiden uudenlaisen sijainnin tuottamaa markkinointietua. Tuottavuuden kasvu tarkoittaa myös, että työtehtävien painotus
muuttuu nykyisestä, joten henkilötyövuosien vähennystavoite täytynee mitoittaa uudelleen.
JYVÄSKYLÄN SYDÄN

Analyysi 5: konserttitalo, musiikkisali – vai ei kumpaakaan?
Konserttimusiikin esittämiseksi tarvitaan sali, jonka akustiikka poikkeaa puheteatterin käyttöön tarkoitetun salin akustiikasta:
musiikki edellyttää pitkää kaikua, puhe lyhyttä. Tästä syystä Jyväskylän teatteritalon akustisia olosuhteita ei ole saatu eikä millään
saada täyttämään konserttimusiikin akustiikkavaatimuksia kovin hyvin.
Toinen merkittävä syy erillisten musiikkisalien rakentamiselle on se, että esityskäytäntöjen eroista johtuen konserttisalien
yleisökapasiteetti – istuinten määrä – on Suomessa yleensä kaksinkertainen verrattuna kaupunkien ykkösteatterisaleihin.
Kookas akustinen sali voidaan toteuttaa rakentamalla erillinen konserttitalo, kuten Lahden Sibeliustalo, Kuopion
Musiikkikeskus, Mikkelin Mikaeli tai Helsingin Musiikkitalo. Lutakon vuoden 2015 suunnitelma tarkoittaa käytännössä
laajuudeltaan kokonaista konserttitaloa, vaikka se sijoittuisikin kongressi- ja messukeskuksen kiinteistöön.
Myös konseptisuunnitelma, että uusi musiikkisali sijoitettaisiin teatteritalon yhteyteen hallintokortteliin, osoitti idean
tarkoittavan käytännössä oman erillisen konserttitalon rakentamista keskelle korttelia, ei teatteritalon laajentamista,
kuten alkuperäisenä tavoitteena oli.
Jyväskylän sydän –projektin johtopäätökseksi tuli vuonna 2019, että musiikkisalin sijoittaminen kortteliin yhdeksän osana
museoiden ja kirjaston muodostamaa kokonaisuutta palvelee projektille asetettuja tavoitteita parhaiten (toiminnan
uudistaminen ja keskustan kehittäminen). Yhteisen tilankäytön ansiosta vältetään kokonaisen konserttitalon
rakentaminen. Korkealaatuinen musiikkisali toteutuisi mahdollisimman kustannustehokkaasti.
Projektin toimeksiannossa ilmaistaan, että vaihtoehtotarkastelujen tulee sisältää ”mahdollinen musiikkisali”. Projektissa on
osoitettu musiikkisalin toteuttamisen eri vaihtoehdot. Toimeksiannon ilmaus tarkoittanee myös mahdollisuutta, että musiikkisalia
ei rakennettaisi lainkaan. Siinä tapauksessa orkesteri esittäisi konserttinsa jatkossakin teatteritalossa ja harjoittelisi jatkossakin
kauppakeskus Kolmikulman tiloissa toiminnan kannalta arvioituna epätyydyttävissä olosuhteissa.
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Analyysi 6: ryhmittely musiikkisaliratkaisun mukaan
Orkesterin toiminnan kehittämistä palvelevat tavoitevaihtoehdot voidaan puolestaan jakaa edelleen kahteen osajoukkoon. Ensimmäinen osajoukko muodostuu
ratkaisuista, joissa 1000-paikkainen akustinen sali rakennetaan osaksi kokonaisuutta, joka palvelee orkesterin lisäksi myös useita muita taide- ja kulttuurilaitoksia.

Toinen osajoukko käsittää muiden taide- ja kulttuurilaitosten suhteen erillisen ratkaisun, käytännössä kokonaisen konserttitalon laajoine yleisölämpiöineen ja niin
edelleen. Konserttitalovaihtoehtoa tarkoittavana esimerkkinä on kustannuslaskelmissa käytetty Lutakon Paviljongin yhteyteen laadittua ehdotusta, koska sitä on
yleisesti pidetty kannatettavana ratkaisuna. Vastaavasti käytännössä omaa erillistä konserttitaloa tarkoittaisi esimerkiksi ydinkeskustaan hallintokorttelin keskelle
sijoittuva rakennus.
Alla tavoitevaihtoehdot esitetään edellä kerrotulla tavalla ryhmiteltynä vuokravaikutukseltaan edullisin vaihtoehto ensin mainittuna.
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Analyysi 7: Lutakko musiikkisalin sijaintipaikkana
Konserttitalon sijoittamiseksi Lutakkoon Paviljongin yhteyteen laadittiin hankesuunnitelma ja hyväksyttiin
asemakaava 2010-luvun puolimaissa. Konsepti perustui kongressikeskuksen uudistavaan peruskorjaukseen:
konserttitalon uudisrakennus olisi ollut suunnitelman mukaan osa kongressi- ja messukeskusta.
Projektin toteuttamiseksi työskenneltiin erityisesti vuonna 2016. Toteutus osoittautui liian monimutkaiseksi,
koska kongressi- ja messukeskuksen tulevaisuudesta ei ollut selkeää suunnitelmaa. Keskuksen omistajayhtiöllä
ei myöskään ollut edellytyksiä itsenäiseen investointiin, vaan käytännössä vastuu olisi jäänyt kaupungille.
Lutakon konserttitalon toimintakonseptin osalta on Jyväskylän sydän -projektissa todettu seuraavaa:
Investointihalukkuutta ei ole ilmennyt, vaikka hyvin laadittu suunnitelma on ollut käytettävissä jo viitisen vuotta. Taide- ja
kulttuurilaitosten toiminnan synergiaetuja ei saavutettaisi, jos konserttitalo sijoittuisi Lutakkoon. Synergiaedut
konserttien, messujen ja kongressien kesken jäisivät käytännössä vähäisiksi. Lutakkoon sijoitettuna konserttitalo ei
hyödyttäisi keskustan kahviloita eikä ravintoloita. Lutakon saavutettavuus on ainakin toistaiseksi ydinkeskustaa heikompi.
Vuoden 2017 kulttuurisuunnitelmassa kaupunginorkesteri yhdistetään toiminnallisesti samaan piiriin muiden taide- ja
kulttuurilaitosten kanssa – ei kongressi- ja messukeskuksen kanssa. Kulttuurisuunnitelman toimenpano mainitaan
toimeksiannossa projektin tehtäväksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto edellytti Jyväskylän sydän –projektin toimeksiannossa kulttuuritilojen sijaintipaikan
suunnittelua kaupunkikeskustan kehittämisen näkökulmasta.
Lutakon konserttitalon – ja muiden erillisten ratkaisujen – rakentamiskustannukset osoittautuivat selvästi korkeammiksi
kuin sellaisten vaihtoehtojen, joissa musiikkisali sijoitetaan samaan tilakokonaisuuteen kirjaston ja museoiden kanssa.
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Analyysi 8: entinen lyseon päärakennus ja alue
Jyväskylän sydän –projektissa on pyritty osoittamaan käyttötarkoitus Jyväskylän lyseon vanhalle päärakennukselle. Se on
todennäköisesti lyseon entisen alueen ainoa säilytettävä rakennus. Jos muut tyhjäksi jääneet rakennukset puretaan, alueelle on
mahdollista rakentaa useita asuinkerrostaloja.
Alueen rakennusoikeuden määräksi on alustavasti arvioitu 15 000 – 20 000 kem2. Se mahdollistaa 500 – 750 uutta asukasta
keskustaan. Tämä edistäisi kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymän Keskustavision 2030:n tavoitteita. Maa-ala on
kaupungin omistuksessa.
Lyseon vanhaa suojeltua päärakennusta suunniteltiin 2010-luvun ensipuoliskolla erityisesti Jyväskylän taidemuseon ja Suomen
käsityön museon käyttöön. Suunnitelma ei edennyt toteutukseen, koska todettiin, että rakennus ei sovellu nykyaikaisen
museotoiminnan sijaintipaikaksi. (Tältä osin kaupungin talousavion vuosien 2020 – 2024 investointisuunnitelma on
vanhentunut.)
Jyväskylän sydän –projektissa laadittiin sen sijaan konseptisuunnitelma kansalaisopiston sijoittamiseksi vanhaan lyseorakennukseen.
Kustannusarvio osoitti, että lyseon vanhan päärakennuksen uudistava peruskorjaus kansalaisopistokäyttöön aiheuttaisi merkittävän
hankekustannuksen, joten opiston vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja ja lyseon päärakennuksen vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia on syytä
harkita edelleen.
Varteenotettava mahdollisuus on, että alueen kaavoituksen jälkeen tontinluovutusvaiheessa edellytetään rakennuttajalta lyseon
vanhan päärakennuksen uudistavaa korjausta esimerkiksi asumisen ja liike- tai järjestötoiminnan käyttöön.
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Analyysi 9: kustannusarvioiden laadintaperiaatteet
Jyväskylän sydän –projekti laati vuonna 2019 kymmenen taide- ja kulttuurilaitosten tilainvestointien konseptisuunnitelmaa.
Konseptisuunnitelmat ovat tarkoittaneet mahtuvuustarkastelua ja karkean tason hankesuunnittelua. Kaupungin omistamiin
paikkoihin, kuten entiselle lyseon alueelle, sijoittuneista konsepteista on arvioitu hankekustannukset tavoitehintalaskelmina.
Laskelmat on tehty yhtäpitävin teknisin oletuksin. Käytännössä vain rakentamisolosuhteet ja tilaohjelmat vaihtelevat.
Konseptisuunnitelmat on tehty ammattimaisesti ja huolella, mutta työtavasta johtuen kustannusarvioihin sisältyy
epävarmuutta. Vaihtoehtojen keskinäinen vertailtavuus on ollut laskennan ensisijaisena tavoitteena.

Korttelin yhdeksän kustannusarvio perustuu indikatiiviseen vuokratarjoukseen, ei neuvoteltuun sopimusluonnokseen.
Korttelin yhdeksän konseptisuunnitelma tehtiin projektin ohjauksessa samalla tavoin kuin kaupungin omistamien paikkojen
suunnitelmat. Kaupungin palkkaama laskentakonsultti varmisti yhdenmukaiset laskentaperusteet. Lutakon
konserttitalosuunnitelma on muiden kaupungin kohteiden suunnitelmia yksityiskohtaisempi, mutta myös sen
kustannuslaskenta on tehty samoin perustein kuin muiden kohteiden.
Kassavirtalaskelma on teoreettinen vertailulaskelma, jossa kaupungin omistamiin kiinteistöihin sijoittuvien
konseptisuunnitelmien laskentaperusteet on mukautettu yksityisen tarjouksen kassavirran laskentaperusteisiin. Kaikissa
tapauksissa on käytetty yhtä pitävää 30 vuoden rahoitusaikaa.
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Analyysi 10: Jyväskylän kaupungin kulttuuri-investoinnit väestökehityksen valossa
Julkisesta konserttitalokeskustelusta on välittynyt käsitys, että Jyväskylän kaupunki
olisi ollut poikkeuksellisen vastentahtoinen taide- ja kulttuurilaitosten
tilainvestointien toteuttaja.
Käsitystä pitää analysoida historiallisten tosiasioiden valossa.
Jyväskylän viimeisimmät suuret taide- ja kulttuurilaitosten tilainvestoinnit on
päätetty 1970-luvulla, kun kaupunginvaltuusto päätti teatteritalon ja kirjastotalon
rakentamisesta. Uudet tilat otettiin käyttöön 1980-luvun alussa. (Esimerkiksi KeskiSuomen museon peruskorjaus, joka valmistui 2020, on kokoluokkaa pienempi
hankeinvestointi, noin 9 MEUR.)
Monet kysyvät: miksi Jyväskylään ei ole rakennettu riittävän suurta akustista
musiikkisalia, vaikka pienempiinkin kaupunkeihin on 1970-luvun jälkeen tehty jopa täysmittaisia konserttitaloja? Asia selittyy muilla investointipaineilla, joiden takana on
Jyväskylän varsin poikkeuksellinen väestönkehitys.
Jyväskylän asukasluku on kasvanut viime vuosikymmenien kaupungistumisessa vauhdikkaasti, kuten yllä olevasta graafistakin käy ilmi. Jyväskylän kasvu on ollut vuodesta 1980
alkaen maan neljänneksi nopeinta. (Graafin luvut koskevat kaupungin nykyistä aluetta, joten kuntaliitosten vaikutus on eliminoitu.)
Vahva väestönkehitys on edellyttänyt, että kaupunki on investoinut subjektiivisena oikeutena järjestettävien palveluiden tiloihin, kuten kouluihin, päiväkoteihin, terveysasemiin ja
sairaaloihin. Lakisääteisten vapaaehtoisten tehtävien, kuten taidemuseotoiminnan tai orkesteritoiminnan edellyttämiin tiloihin on riittänyt vähemmän varoja.

Jyväskylästä on tullut kuluneiden 40 vuoden aikana suomalaisittain arvioituna suuri kaupunki. Väestönkasvun ennakoidaan jatkuvan - joskin suhteellisesti hidastuen. Vuonna
2030 Jyväskylässä asuu Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan yli 150 000 henkilöä. Kasvu merkitsee väistämättä kulttuuripalveluiden kysynnän kasvua. Tätä korostaa väestön
ikärakenteen muutos: ikääntyvä kansa elää aiempaa pidempään toimintakykyisenä, opinhaluisena ja osallistuvana. Teatterin, museoiden, orkesterin, pääkirjaston ja
kansalaisopiston asiakasmäärä jatkaa varmasti kasvuaan, jos olosuhteet sen vain sallivat. Ja jos kulttuurin tarjonta kasvaa, se merkitsee kaupungin kulttuurisen diversiteetin
lisääntymistä myös keski-ikäisen aktiiviväestön kannalta.
Siksi kaupungin 2020-luvun kulttuuri-investointien tarve on perusteltua nähdä mahdollisuutena uudistaa taide- ja kulttuurilaitosten toimintaa ja tilankäyttöä siten, että
kulttuuripalvelut edistävät kaupungin kasvutavoitteita taloudellisesti kestävällä tavalla myös 2030-luvulla ja sen jälkeen.

Koska kyse on lakisääteisten vapaaehtoisten tehtävien tilaratkaisuista, on harkinnanarvoista, että ratkaisut perustuisivat ainakin osittain vuokraukseen eivätkä välttämättä
kaupungin omistukseen jääviin omiin rakennushankkeisiin. Suuretkin yritykset suosivat nykyään toimimista vuokratiloissa, koska ne haluavat pienentää omaa kiinteistöriskiään.
Kaupungin kulttuuritoiminnan kohdalla tämä tarkoittaisi tilankäytön joustavoittamista. Tarkentava suunnittelu toisi harkinnan avuksi lisää tietoa.
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