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Jyväskylän kaupungin elinkeino-
johtaja Anne Sandelin näkee, 
ettei Jyväskylän ydinkeskustan 
vetovoima tulevaisuudessa 
enää pohjaudu pelkästään 
kauppaan ja kulutukseen. 
Ihmiset hakeutuvat kaupunkien 
keskustoihin viettämään aikaa ja 
hakemaan elämyksiä.

 ”J
yväskylän keskustasta on rakennettava 
miljöö, joka herättää myönteisiä tuntei-
ta ja mielikuvia. Taide ja kulttuuri ovat 
keskeisessä roolissa keskustan elinvoi-
maisuuden parantamisessa”, Sandelin 
 korostaa.

Sandelinin mukaan nyt on oikea aika tarkas-
tella taide- ja kulttuurilaitosten tilakysymyksiä 
kokonaisuutena ja etsiä ratkaisuja, joita on myös 
varaa toteuttaa.

”Rakennuksiin ja tiloihin kohdistuu mittavia 
peruskorjaustarpeita. Lisäksi meillä on tarve ra-
kentaa uutta: pitkään kaivattu musiikkisali, josta 
Jyväskylä Sinfonia saisi myös asianmukaiset har-
joitus- ja toimitilat”, Sandelin toteaa.

Jyväskylän sydän on tuomassa esille nopeal-
la aikataululla vaihtoehtoja nykyisille tilaratkai-
suille. Sandelin näkee, että taide- ja kulttuurilai-
tosten toimintaedellytysten parantamisella on 
kauaskantoisia vaikutuksia.

”Jyväskylällä on kulttuurikaupungin maine. 
Nyt olemme toteuttamassa asioita uudella ta-
valla, mikä varmasti herättää keskustelua Jyväs-
kylässä.”

Jyväskylän sydän  -projektin tavoitteena on, 
että päättäjillä olisi yhtenäinen näkemys, kun lä-
hivuosina lähdetään toteuttamaan uusia toimin-
taedellytyksiä kulttuurilaitoksille.

”Me tarvitsemme pitkälle tulevaisuuteen 
ulottuvan näkemyksen siitä, miten asiat tulisi 
ratkaista. On pohdittava, millaiset toimintaym-
päristöt parhaiten ruokkivat palvelutarjonnan 
kehittymistä ja kaupunkilaisten tarpeita”, pro-
jektipäällikkö Janne Viitamies sanoo.

Viitamies huomauttaa, että elämä ei ole 
pelkkää ostamista, syömistä ja juomista, minkä 
kaupallisuuteen pohjautuvat kaupunkikeskustat 
ja kauppakeskukset hyvin mahdollistavat.

”Suomalaisten kaupunkien keskustoissa 
on valitettavan vähän ei-kaupallisia paikkoja, 
joihin ihmiset voivat mennä viettämään aikaa 
matalan kynnyksen -periaatteella. Kulttuuri- ja 
taide laitokset voisivat tarjota näitä elämyksiä ja 
kohtaamisia mahdollistavia paikkoja”, Viitamies 
pohtii.

Kulttuuri ja taide 
kuuluvat kaupungin 
ydinkeskustaan

KAUPUNKIEN KULTTUURINEN 
URBANISMI 2018 
Kaupunkikeskustan elinvoimaisuus 
suhteessa pääkaupungin keskustaan

01 Helsinki 100
02 Tampere  52
03 Turku  48
04 Lahti  26
05 Oulu  25
06 Jyväskylä  22
07 Kuopio  21
08 Pori  21
09 Lappeenranta  18
10 Vaasa  17

TEATTERIEN RESURSSIPERUSTA 
KAUPUNGEISSA 2017 
VOS-teatterit, toiminta-avustetut ja 
tilastoidut teatterit

01 Helsinki
02 Tampere
03 Turku
04 Oulu
05 Jyväskylä
06 Lahti
07 Kuopio
08 Espoo
09 Vaasa
10 Rovaniemi

TAIDEMUSEOIDEN KÄVIJÄMÄÄRÄ  
YHTÄ MUSEON HENKILÖTYÖVUOTTA 
KOHTI 2017 
Yli 10 henkilöä työllistävät visuaalisten 
alojen museot, suosituimmat 10/30

01 Designmuseo, Helsinki 5 033
02 Aboa Vetus & Ars Nova, Turku 3 511
03 HAM, Helsinki 3 208
04 Turun taidemuseo 3 106
05 Sara Hildenin taidemuseo, 3 069 

Tampere
06 Kansallisgalleria  3 026 

(Ateneum, Kiasma ym.)
07 EMMA, Espoo 2 678
08 Suomen valokuvataiteen 2 621 

museo, Helsinki
09 Jyväskylän taidemuseo 2 351
10 Tampereen taidemuseo 2 298

Viitamiehen mukaan taide ja kulttuuri kuulu-
vat kaupunkien ydinkeskustaan.

”Tästä on hyvänä esimerkkinä Helsinki, jossa 
monet taide- ja kulttuurilaitokset ovat keskitty-
neet vilkkaimpien kävelyreittien varteen. Vas-
taavia esimerkkejä löytyy myös muista Euroopan 
kaupungeista”, Viitamies huomauttaa.

Hänen mukaansa yksi ratkaisu Jyväskyläs-
sä olisi usean taide- ja kulttuurilaitoksen sijoit-
taminen samaan rakennukseen, eräänlaiseen 
kulttuurikeskukseen. Integrointi lisäisi alan toi-
mijoiden yhteistyötä ja mahdollistaisi nykyistä 
pidemmät aukioloajat jo olemassa olevilla hen-
kilöresursseilla.

Kulttuurikeskus pitäisi suunnitella siten, että 
se nojaisi taide- ja oppilaitosten yhteistyöhön, 
joka on yksi Jyväskylän vahvuuksista.

”Jyväskylän keskustassa on useita mahdol-
lisuuksia kulttuurikeskuksen toteuttamiseksi. 
Voitaisiinko esimerkiksi Jyväskylän Lyseon ra-
kennusta hyödyntää tarkoitukseen? Entä hallin-
tokorttelia?” Viitamies kysyy.

MINKÄLAINEN 
KULTTUURI KAUPUNKI 
JYVÄSKYLÄ ON?
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”Jyväskylällä on 
kulttuurikaupungin 
maine. Nyt olemme 

toteuttamassa asioita 
uudella tavalla.”
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Jyväskylän kaupunki tarkastelee 
taide- ja kulttuuri laitosten 
tilojen kehittämistä, sijaintia ja 
vaikutusta keskustan veto voimaan 
monesta eri näkö kulmasta.

”KESKUSTAVISION MUKAISTA 
TÄYDENNYSRAKENTAMISTA”

Projektipäällikkö Ora Nuutisen mukaan kulttuuritilojen 
tarkastelu liittyy kiinteästi Keskustavisio 2030:n linjauk-
siin. Vision pääteemoina ovat esimerkiksi keskustan asu-
kasmäärän kaksinkertaistaminen ja keskustan toimimi-
nen kulttuurin kehitysalustana.

”Usean toimijan yhteiselle kulttuurikeskukselle löytyy 
hyvät toteuttamismahdollisuudet keskustassa. Kulttuurilai-
tosten toimintaa ja tilaratkaisuja kehittämällä voidaan saa-
da mahdollisuuksia muullekin täydennysrakentamiselle.”

Nuutinen sanoo, että myös yksityinen pääoma on 
kiinnostunut kulttuurin tilahankkeista.

”Kaupunki on varmasti hyvä vuokralainen. Uskon kui-
tenkin, että päävastuu tilaratkaisuista säilyy kau pun gilla.”

”KERROKSELLISUUS SÄILYTETTÄVÄ”

Jyväskylän kaupunginarkkitehti Leila Strömberg pitää 
tärkeänä keskusta-alueen arkkitehtuurin kerroksellisuut-
ta. Vanhaa rakennuskantaa tulee vaalia ja pohtia sille 
luovasti uusia käyttötarkoituksia.

”Kun mietitään taide- ja kulttuurilaitosten tilaratkai-
suja, Jyväskylän Lyseo on hyvä pitää keskusteluissa mu-
kana. Hallintokortteli puolestaan sopisi kulttuuria palve-
levalle uudisrakennukselle loistavan sijaintinsa ansiosta”, 
Strömberg pohtii.

Strömbergin mukaan Helsingin Oodi on herättänyt 
vilkkaan ja aiheellisen keskustelun uudenlaisesta kansa-
laistilasta.

”Kaupunkikuvan ja -rakenteen näkökulmasta Jyväs-
kylään on mahdollista luoda kokonaisuus, jossa on usei-
ta taide- ja kulttuurialan toimijoita. Meidän ei silti pidä 
keskittää toimintoja liian paljon. Taidetta ja kulttuuria 
voi olla tarjolla eri puolilla kaupunkia jatkossakin, jolloin 
syntyy houkuttelevia reittejä ja monipuolista kaupunki-
tilaa”, Strömberg sanoo.

”TOIMINTAKONSEPTIA  
HIOTTAVA TARKOIN”

Kiinteistöjohtaja Mikko Lepo Jyväskylän Tilapalvelusta 
korostaa toimintakonseptin laatimisen merkitystä. Jy-
väskylän sydän -projektissa syntyvät ideat on puristet-
tava selkeäksi konseptiksi ja tehtävä rohkeasti pitkälle 
tulevaisuuteen suuntautuvia päätöksiä. Vasta sen jälkeen 
syntyy toimintaympäristöihin – eli kiinteistöihin – liittyvä 
taloudellinen yhtälö.

”Kun luodaan uusia toimintaympäristöjä, syntyy 
kymmeniä vuosia kestäviä taloudellisia ja juridisia vas-
tuita. On kyettävä ajattelemaan siten, että toimintaym-
päristö palvelee mahdollisimman pitkään ja ratkaisu 
on taloudellisesti kestävä. Jokainen neliö maksaa: sik-
si on uskallettava tehdä tehokkaita ratkaisuja”, Lepo  
tiivistää.

”LÄHTÖLAUKAUS  
UUSILLE RATKAISUILLE”

Kulttuurin ja liikunnan palvelujohtaja Ari Karimäki näkee 
Jyväskylän sydän -projektin lähtölaukauksena sille, että 
osa kaupungin kulttuurilaitoksista siirtyy saman katon 
alle.

”Uskon yhteisen tilan tekevän kulttuuripalveluista 
nykyistä kiinnostavampia ja tuovan niitä tarjolle uudes-
ta näkökulmasta. Toiminta samassa rakennuksessa tuo 
synergiaetuja. Toisaalta itse tila määrittää, miten hyvin 
laitokset voivat onnistuvat yhteistyössään.”

Karimäen mukaan meneillään oleva keskustelu tule-
vaisuudesta on hyvä tilaisuus vahvistaa kulttuurilaitosten 
ja kulttuurialan vapaiden toimijoiden yhteistyötä.

”Nykyisten toimintamallien kriittinen tarkastelu joh-
taa parhaimmillaan siihen, että kaupunkiin syntyy aivan 
uudenlaista taide- ja kulttuuritarjontaa.”

”KESKUSTAN ON  
TARJOTTAVA ELÄMYKSIÄ”

Keskustan kehittämishankkeen projektipäällikkö Pirkko 
Flinkman pitää taide- ja kulttuuripalvelujen tilojen ke-
hittämistä tärkeänä osana Jyväskylän keskustan vetovoi-
man lisäämistä.

”Kuluttajalle on tarjolla ostospaikkoja keskustan ohel-
la niin verkossa kuin kaupungin eri kauppakeskuksissa. 
Toisaalta kuluttaminen on yhä tietoisempaa ja palveluja 
suositaan tuotteiden sijaan. Tulevaisuudessa kulttuuri, 
elämykset ja ihmisten kohtaamiset ovat asioita, jotka 
tuovat kansan keskustoihin”, Flinkman toteaa.

Flinkman huomauttaa, että Jyväskylän sydän on tär-
keä osa keskustan kielteisen kehityksen pysäyttämistä. 
Keskustasta tulee entistä houkuttelevampi asuinalue.

”VAPAIDEN TOIMIJOIDEN  
TILATARPEET HUOMIOITAVA”

Kaupungin kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Marita Kajan-
der uskoo, että Jyväskylän sydän -projekti voi synnyttää 
ainutlaatuisia ratkaisuja, joita Suomessa ei ole vielä nähty.

”Vapaiden toimijoiden tilatarpeet nousevat usein 
esille. Jos kulttuurilaitosten tilaongelmat saataisiin rat-
kaistua, se helpottaisi myös järjestöjen ja vapaiden taitei-
lijoiden tilannetta”, Kajander huomauttaa.

Kajander näkee, että ydinkeskustasta puuttuu mo-
nipuoliseen taide- ja kulttuuritoimintaan sekä ihmisten 
viihtymiseen ja kohtaamiseen sopiva tila, jonka aukiolo-
ajat olisivat mahdollisimman laajat.VA
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Monta näkökulmaa tulevai suuteen

←← Ora Nuutinen

← Ari Karimäki

↙↙ Pirkko Flinkman

↙ Marita Kajander

 Mikko Lepo →

 Leila Strömberg ↘
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Kaupunkien keskustojen 
elinvoimaa on seurattu Suomessa 
vuodesta 2015 lähtien. Jyväskylän 
keskustan elinvoimaluku on 
pudonnut parissa vuodessa 
huolestuttavan nopeasti.

K
eskustojen elinvoimalaskenta 
perustuu Elävät Kaupunkikes-
kusta ry:n (EKK) menetelmään, 
jolla lasketaan kaupungille elin-
voimaluku. Laskenta perustuu 
liiketilojen kartoittamiseen ja 

luokitteluun, ja siitä käy ilmi esimerkiksi tyhjien 
liiketilojen osuus. Juuri tyhjät liiketilat rasittavat 
Jyväskylän elinvoimaa.

”Jyväskylän elinvoimaa ilmaisevat tunnusluvut 
ovat viime aikoina olleet laskussa. Suurin pudo-
tus oli kevään 2017 ja kevään 2018 välillä. Tyhjien 
liiketilojen osuus kasvoi 12,9 prosentista 13,5 pro-
senttiin. Joulukuussa 2018 tehdyssä tarkastelussa 
tyhjien liiketilojen osuus oli hieman vähentynyt, 
mihin tosin heijastuivat joulumarkkinoiden pop-
upit”, kertoo keskusta-asiantuntija Martti Wil-
helms Tietojärjestelmäpalvelu Salokorpi Oy:stä.

Joulukuussa 2018 tehdyssä laskennassa Jy-
väskylän keskustan elinvoima oli hieman alhai-

sempi kuin keväällä 2018. Wilhelmsin mukaan 
syynä ilmiöön on lauantaisin palvelevien yritys-
ten määrän väheneminen. Muihin kasvukeskuk-
siin verrattuna Jyväskylän tilanne on heikoim-
masta päästä.

”Voimakas kaupan alan rakentaminen Sep-
pälään on heikentänyt keskustan elinvoimaa. 
Seppälässä on valtavasti tarjontaa, ilmaista py-
säköintitilaa ja myös vapaa-ajanviettoon hou-
kuttelevia palveluita, kuten ravintoloita.”

Jyväskylää luonnehtii Wilhelmsin mukaan 
autoriippuvuus. Kuluttajat suuntaavat nokan 
sinne, missä on ilmaista pysäköintitilaa ja missä 
tiedetään olevan laaja tuote- ja palvelutarjonta.

”Kun erikoistavarakaupat siirtyvät keskus-
tan ulkopuolisiin kauppakeskuksiin, keskustan 
vetovoima heikkenee. Toinen keskustan kivijal-
kakauppoja kurittava ilmiö on nettikauppa”, hän 
tiivistää.

Jyväskylän  Elävä Kaupunkikeskusta Jekku ry:n 
toiminnanjohtaja Minna Kankainen näkee, että 
Jyväskylän keskusta kärsii mielikuvaongelmasta.

”Yleisessä keskustelussa esillä on koko ajan 
kielteisiä asioita: pysäköinnin maksullisuus, ah-
taat parkkitalot, tyhjät liiketilat ja syrjäytyneet 
ihmiset kaduilla. Silti keskustassa on paljon 
yrityksiä ja kulttuuripalveluja, mutta positiivi-
suudelle ei ole sijaa mielikuvissa”, Kankainen 
 ihmettelee.

Keskustan 
elinvoimaa 
kohennettava

Jekku ry käynnisti vuoden 2019 alussa ke-
hittämistyön, jonka tavoitteena on kehittää 
kaupungin keskustasta vetovoimaisempi yhteis-
työssä yritysten kanssa. Aktiivista yhteistyötä 
tehdään myös Jyväskylän kaupungin kanssa.

”Avaamme loppukeväällä nettisivuston, jos-
sa esitellään kattavasti keskustan palveluja, 
yrityksiä ja tapahtumia. Haemme yhteistyöhön 
yrityksiä, jotta saisimme voimaa markkinointiin. 
Kaupungin ulkopuolella toimivat kauppakeskuk-
set käyttävät mainontaan mittavia summia, min-
kä ansiosta ne saavat näkyvyyttä”, Kankainen 
toteaa.

”Pienilläkin imagoa kohentavilla tekijöillä voi 
olla suuri merkitys. Esimerkiksi pysäköinnin han-
kaluus on noussut usein esille. Pitäisi miettiä, 
miten pysäköintitaloista voitaisiin tehdä nykyistä 
houkuttelevampia.”

Kankainen näkee myös, että taide ja kulttuuri 
voisivat houkutella keskustaan niitäkin ihmisiä, 
jotka suhtautuvat kielteisesti kuluttamiseen.

↑ Keskusta-asiantuntija 
Martti Wilhelms ja Jekku 

ry:n toiminnanjohtaja 
Minna Kankainen.

→ Elinvoimalaskennan 
huippukohdat on näyky-
vät kartalla oransseina.
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NÄIN SIJAINTIPAIKKASKENAARIOT KARSITAAN

Alkukartoitus

Työpajat
I–IV

SCRUM
9–11 sprinttiä

SCRUM
1–3 sprinttiä

10/2018

varteenotettavaa vaihtoehtoa

option matriisi
2/2019

9/2019

1/2020

72

11

3–5

1

Jyväskylässä on tänä talvena puhuttu 
eniten kahdesta kulttuurin investointi-
tarpeesta: teatteritalo pitäisi peruskorjata 
ja musiikkisali olisi vihdoin rakennettava.

Teatteritalon heikko  tekninen kunto nousi otsikoihin, kun 
esiintymislavan nostin hajosi kesken harjoitusten. Kaupungin-
teatteri joutui siirtämään yhden esityksensä jopa vuodella. 
Taloa käyttää vakituisesti myös kaupunginorkesteri Jyväskylä 
Sinfonia – ja lavatekniikan hajoaminen haittaa myös orkesterin 
konserttitoimintaa.

Niinpä teatteritalon peruskorjaus ja uuden musiikkisalin 
rakentaminen näyttävät kietoutuvan teatterin ja orkesterin toi-
minnan tasolla yhteen.
Miksi ei vain jo vihdoin aloiteta teatteritalon peruskorjaus-
ta, projektipäällikkö Janne Viitamies?

”On syytä selvittää, onko talouden ja toiminnan kannal-
ta järkevintä rakentaa musiikkisali Lutakon sijasta esimerkiksi 
teatteritalon yhteyteen korttelin sisäosiin.

”Jos todetaan, että musiikkisali on toteutettavissa fiksuim-
min teatteritalon yhteyteen, se vaikuttaa teatteritalon perus-
korjauksen suunnitelmaan. Siksi peruskorjauksen yksityiskoh-
tainen suunnitelma ei juuri nyt voi edetä.”
Miksi musiikkisalia ei sitten vain yksinkertaisesti rakenne-
ta Lutakkoon? Sinnehän on tehty musiikkisalin arkkiteh-
tuurisuunnitelma ja asemakaava.

”Musiikkisalin suunnittelu Lutakkoon pysähtyi kolmisen 
vuotta sitten. Tähän oli 55 miljoonaa syytä: luku tarkoittaa 
hankkeen kustannusarviota euroina. Se ylittää kaupungin in-
vestointibudjetin liikkumavaran. Kustannuksia Lutakossa nos-
taisi se, että osa Paviljongin rakenteista pitäisi purkaa uuden 
salin tieltä ja rakentaa uudestaan toiseen paikkaan.

”Rahoitusratkaisusta riippumatta investoinnin aiheuttamat 
useiden miljoonien eurojen vuotuiset vuokrakustannukset jäisi-
vät kaupungin maksettavaksi.

”Siksi on mielestäni täysin ymmärrettävää, että kaupunki on 
halunnut katsoa, eikö ole muita, edullisempia musiikkisalin to-
teuttamisvaihtoehtoja.”
Onko musiikkisalin tulevalle sijainnille muita vaihtoehtoja 
kuin teatteritalon tai Paviljongin yhteys?

”Varteenotettavia paikkoja ovat lisäksi ainakin lyseon kort-
teli, ehkä jokin ydinkeskustan yksityinen kiinteistö ja nykyinen 
kirjastorakennus. Alustavaa suunnittelua tehdään kaikissa 
näissä paikoissa.”
Kuinka kauan selvitysvaihe kestää?

”Tavoitteenamme on selvittää kunkin paikan soveltuvuus 
ja karkea kustannustaso neljän viikon suunnittelusprinteissä. 
Osittain selvitystyötä voidaan tehdä eri paikojen osalta samaan 
aikaan.

”Mutta pöydällämme on lisäksi kirjaston, taidemuseon, 
Suomen käsityön museon, kansalaisopiston ja kuvataidekoulun 
sijaintipaikka- ja tilaratkaisu. Tästä syystä selvitystyön lopulli-
set tulokset ovat valmiina vasta tämän vuoden lopulla.

”Idea musiikkisalin sijoittamisesta teatteritalon yhteyteen 
tutkitaan kuitenkin jo tänä keväänä. Jos idea osoittautuu liian 
vaikeaksi toteuttaa, arvioisin, että teatteritalon peruskorjauk-
sen suunnittelu voi meidän projektimme puolesta alkaa peri-
aatteessa kohta kevään jälkeen.

”Sen sijaan edelleen jatkuisi tarve löytää 55 miljoonaa euroa 
edullisempi musiikkisalin investointiratkaisu.”

Kuinka Jyväskylän sydän 
käytännössä toteutuu? Mitä 
projektissa tehdään?

P
rojektin lähtökohtana on kaupungin-
valtuuston vuonna 2018 hyväksymä 
Keskustavisio 2030. Siinä kulttuuri 
ja taide on osoitettu yhdeksi keskus-
tan kehittämisen kulmakiveksi.

Käytännössä tässä vaiheessa 
puhutaan seitsemästä kaupungin kulttuurilaitok-
sesta, teatterista, orkesterista, kirjastosta, taide-
museosta, Suomen käsityön museosta, kansalai-
sopistosta ja kuvataidekoulusta.

Kaupunginvaltuusto ohjeistaa valmistele-
maan kulttuurilaitosten tilainvestoinnit toiminta-
lähtöisesti: pitää ensin ennakoida, kuinka teat-
teri, kirjasto, orkesteri ja muut taidelaitokset 
toimivat 2020- ja 2030-luvulla, ja sitten tästä pi-
tää johtaa tilankäytön ja sijainnin uudet ratkaisut.

Lisäksi Jyväskylän sydän nojaa kulttuuri- ja lii-
kuntalautakunnan hyväksymään kulttuurisuun-
nitelmaan. Sen laativat kulttuurilaitosten joh-
tajat yhteistyössä kaupunkisuunnittelijoiden ja 
vapaan kentän toimijoiden kanssa.

Kulttuurisuunnitelman keskeiset  johtopää-
tökset olivat: taidelaitosten välistä yhteistyötä 
pitää lisätä, yhteydet ns. vapaan kentän kulttuu-
ritoimintaan pitää vahvistaa ja tilankäyttöä pitää 
yhdistää saman katon alle.

Jyväskylän sydän tutkii, mitä kaupungin-
valtuuston ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnan 
linjauk set tarkoittavat käytännössä.

Työmenetelmänä on aktivoida kaupungin 
kulttuurilaitosten oma asiantuntemus. Tätä tu-
kevat omalla asiantuntemuksellaan kulttuuri- 
ja viestintäalan toimisto Saariaho Järvenpää, 
kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore sekä 
arkki tehtitoimistot Arkat Oy ja Risto Oikarinen Oy.

Talven 2018–19 aikana  pidettiin viisi suurta työ-
pajaa tai keskustelutilaisuutta.

Työpajoissa on käsitelty kolmea aihetta:  
1  kuinka lisätään kulttuurilaitosten yhteistyötä, 
2  kuinka yhteistyöhön saadaan mukaan yrityk-

siä, järjestöjä ja taiteilijoita ja 3  mitkä kulttuu-
rikeskusten sijaintipaikkavaihtoehdot ovat kaik-
kein kiinnostavimpia ja kaupungin kokonaisuutta 
ajatellen hyödyllisimpiä?

Syksyn 2018 lähes sadasta erilaisesta toimin-
nan yhdistämisen ja sijainnin ratkaisusta on tal-
ven aikana päädytty nykyiseen noin kymmeneen 
kulttuurilaitosten toiminnan ja sijainnin vaihto-
ehtoiseen malliin eli skenaarioon.

Työ jatkuu siten, että ensi vuodenvaihtee-
seen mennessä saadaan aikaan perusteltu eh-
dotus siitä, kuinka kulttuurilaitosten toiminta 
pitää kehittää ja kuinka tilankäytön ja sijainnin 
kysymykset pitää ratkaista.

Jyväskylän sydän tuottaa tietoa kaupungin 
kulttuurilaitosten toiminnan, tilankäytön ja si-
jainnin kehittämiseen.

Projekti palvelee kaupungin elinkeinopolitiik-
kaa, kulttuuripolitiikkaa, ympäristöpolitiikkaa, 
kaupunkirakennetta, kiinteistönkehitystä ja tilo-
jen tarjontaa. Projekti edistää kaupungin strate-
gisia tavoitteita, vetovoiman ja asukasluvun kas-
vua ja kestävää taloutta.

55 MILJOONAA 
SYYTÄ MUSIIKKI-
SALIN VIIVÄS-
TYMISEEN

Jyväskylän sydämen 
ensimmäisen 
vaiheen 
toimenpiteet
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AARHUS, TANSKA

Museot kansainvälisenä 
kilpailutekijänä

A
arhus on kasvava kaupunki. Vuo-
teen 2030 mennessä kaupungissa on 
75 000 uutta asukasta, 50 000 uutta 
työpaikkaa ja 15–20 000 uutta opis-

kelijaa verrattuna vuoteen 2005. Aarhus haluaa 
muuttua isommaksi kaupungiksi myös mentali-
teetiltaan, arvoiltaan ja luonteeltaan.

Taiteella ja kulttuurilla on keskeinen osa kau-
pungin fyysisessä ja henkisessä muutoksessa. 
Molemmat nähdään talouden kasvun vauhdit-
tajana. Taide ja kulttuuri houkuttelevat kaupun-
kiin uusia asukkaita, työnantajia ja vierailijoita. 
Aarhusin kulttuuripolitiikka on nivottu osaksi 
elinkeino-, kaupunkisuunnittelu- kansainvälisty-
misstrategoita. Kulttuuri nivoutuu yhteen myös 
kaupungin liikunta- ja vapaa-aika-, terveys- ja 
nuorisopalveluiden kanssa.

Museosektori on Aarhusissa strategian kes-
kiössä. Viimeisen 12 vuoden aikana museoihin, 
niiden rakentamiseen ja uudistamiseen on in-
vestoitu runsaasti. Kaupungin kolme suurta 
museota ovat omaksuneet aidosti kävijälähtöi-
sen näkökulman toimintaansa. Näyttelyt pe-
rustuvat vahvaan tarinankerrontaan, ja myös 
erityistarpeita omaavien ryhmien huomioimi-
seen. Kaupungin hallinto on toiminut välittäjänä 
museoiden ja poliitikkojen sekä valtion välillä 
rahoituksen varmistamiseksi. Strategiaan kuu-
luu myös museoiden yhteistyön kehittäminen 
markkinoinnissa, lippujen myynnissä ja ad hoc 
-projekteissa. Museot toimivat myös yhteistyös-
sä Aarhusin markkinoinnin kanssa.

Museot ovat varmistaneet rahoituksensa val-
tiolta ja isoilta säätiöiltä. Aarhusin turismi on 
yksi nopeimmin kasvavista Euroopassa, ja joka 
kolmas turisti on kulttuurituristi.

UUMAJA, RUOTSI

Kulttuuria  
ja bisnestä

U
umaja kaupungissa kulttuuri on ollut 
kaupunkistrategian keskiössä kehit-
tämässä asukkaiden hyvinvointia, so-
siaalista koheesiota ja liiketoimintaa 

2000-luvun alusta lähtien. Merkittävä virstan-
pylväs oli vuosi 2014, jolloin Uumaja oli kult-
tuuripääkaupunki ja uusi kulttuurikeskus Väven 
otettiin käyttöön.

Väven on kokonainen kortteli, jossa kulttuu-
rin eri muodot on nidottu yhteen. Liikemaailma 
on punottu taitavasti ja edistyksellisesti mukaan 
osaksi kulttuurikeskusta ja siitä kumpuavaa 

kaupungin kehitystä. Yhteistyökumppaneina on 
kaksi hotellia, jotka ovat osa keskusta. Sen lisäk-
si siellä on ravintoloita ja kahviloita. Väven si-
jaitsee Uumajajoen ja kaupungin liikekeskustan 
välissä. Sijanti on ideaali. Se on helppo löytää, ja 
sinne on helppo tulla.

Rakennuksessa on uusi kaupunginkirjasto, 
jonka teema-alueella voidaan järjestää tapahtu-
mia, näyttelyitä ja niihin liittyviä kirjojen esittely-
jä. Katetulla kansalaistorilla on aina kesä. Siel-
lä keskitytään ruokaan, juomaan ja oleskeluun. 
Mustassa laatikossa on teatteriesityksiä, ja siellä 
voi järjestää konferensseja. Samaa koskee kahta 
elokuvasalia. Kokonaisuuden ainutlaatuisin osa 
on Naisten historian museo. Väven integroi kau-
punkilaiset kokemaan, mutta myös tekemään.

Väven on yhdistänyt kaupunkilaiset ja kult-
tuurin, tuonut sen helpommin lähestyttäväksi. 
Se on avoin ja kutsuva. Vävenin arkkitehtuuri on 
palkittua, se on myös uusi maamerkkirakennus.

HELSINKI

Oodi lähestyttävälle 
kulttuurille

H
elsingin uusi keskustakirjasto Oodi il-
mentää sekä Helsingin kaupunki- että 
kulttuuristrategiaa. ”Kaupunki kukois-
taa ilmapiirissä, jota leimaa uuden 

oppiminen, avoimuus, toisten kuuleminen ja 
huomioiminen, jossa toisille annetaan tilaa ja 
otetaan heidät mukaan.” Kulttuuripalvelut edis-
tävät voimakkaasti Helsingin kansainvälisyyttä ja 
toimivat vetovoimatekijöinä.

Oodi täydentää Musiikkitalon, Finlandia-ta-
lon, Nykytaiteen museo Kiasman muodosta-
man kulttuurikeskittymän omaksi kulttuurin ja 
tapahtumien kaupunginosaksi. Se palvelee aa-
muvarhaisesta iltamyöhään seitsemänä päivänä 
viikossa. Oodiin odotetaan 2,5 miljoonaa kävijää 
vuodessa, ja se on yksi Pohjoismaiden vapaim-
mista rakennuksista, missä käyttäjä voi tehdä 
monia asioita ja ottaa itse aloitteen siitä, mitä 
tekee.

Katutaso on nopeatempoinen ja muuntuva 
tila, jossa sijaitsevat erilaisia tapahtumia pal-
veleva avara aula, salitilat, kirjaston infopiste ja 
kirjojen palautus sekä kahvila.

Toisesta kerroksesta on muun muassa stu-
dioita, pelihuoneita, työ- ja kokoushuoneita, 
kaupunkiverstas sekä työpaja- ja vuorovaikutus-
tiloja.

Kolmannessa kerroksessa on eniten perintei-
sen kirjaston elementtejä. Se on rentoutumisen 
ja rauhoittumisen paikka kirjoineen, lukukeitai-
neen ja kahviloineen.

Runsasta kansainvälistä huomiota saavut-
tanut Oodi avaa uuden luvun Helsingin kulttuu-

Kulttuuri kehittää 
kaupunkia
Kulttuurilla on tärkeä osa kaupunkien kehittämisessä. 
Tuoreimmat esimerkit tulevat Suomesta ja Pohjoismaista.

rin saavutettavuudessa ja osallistavuudessa. 
Se kuvastaa Helsingin kehittämisstrategioita 
 täydellisesti.

ESPOO

Tapiola pesee  
kasvonsa

E
spoon kulttuurikeskus on ajalleen tyypil-
linen monumentaalinen kulttuurikeskus. 
Se on esittävän taiteen päänäyttämö 
Espoossa, ja siellä tarjotaan kulttuuri- 

ja julkisia palveluita, mutta myös yksityistilai-
suuksia. Kulttuurikeskuksessa toimivat Espoon 
musiikkiopisto, Espoon kaupunginorkesteri ja 
Espoon työväenopisto. Sen lisäksi sinne tuotta-
vat ohjelmaa muun muassa Espoon kaupungin-
teatteri ja April Jazz.

Tapiolan Kulttuurikeskus ja Kulttuuriaukio 
ympäristöineen yhdistyvät lähitulevaisuudessa 
entistä tiiviimmin muuhun Tapiolan keskustaan. 
Tavoitteena on muuttaa Kulttuurikeskus nykyistä 
monipuolisemmaksi kulttuurikeskittymäksi, jon-
ne sijoittuvat myös Espoon kaupunginteatterin 
uudet tilat. Kulttuuriaukiosta halutaan Tapiolan 
keskustaa elävöittävä korkeatasoinen alue, joka 
yhdistyy ympäröiviin kiinteistöihin ja niiden toi-
mintoihin, ja joka tarjoaa elämyksiä ja toimintaa 
kaiken ikäisille ja on kokonaisuudessaan avoi-
mempi ja helpommin lähestyttävä. Tavoitteena 
on kytkeä Kulttuurikeskus nykyistä paremmin 
ympäröiviin julkisiin alueisiin, erityisesti Kulttuu-
riaukiolle ja Keskusaltaalle avautuvaksi. Uudis-
tuneessa Kulttuurikeskuksessa on kolme suurta 
salia esittävälle taiteelle sekä avoin, moderni 
kirjasto ja kahvila- ja ravintolapalvelut.

Arkkitehtuurikilpailu alueesta on alkanut nyt.

Aarhusin kulttuuri
politiikka on nivottu 

osaksi elinkeino, 
kaupunki suunnittelu 

kansain välistymis
strategoita.

PROJEKTIN 
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Uumajan Väven on kokonainen 
kortteli, jossa kulttuurin eri 
muodot on nidottu yhteen. Se 
sijaitsee Uumajajoen ja kau-
pungin liikekeskustan välissä.

Aarhusin 
taidemuseo 

ARoSin katolla on 
Olafur Eliassonin  

suur installaatio 
Your Rainbow 

Panorama.

Helsingin keskustakirjasto Oodin 
ylin kerros on rentoutumisen ja 
rauhoittumisen paikka kirjoineen, 
lukukeitaineen ja kahviloineen.

Espoon Tapiolan kulttuurikeskusta kehitetään 
arkkitehtuurikilpailulla nykyistä paremmin ym-
päröiviin julkisiin alueisiin, erityisesti Kulttuuri-
aukiolle ja Keskusaltaalle, avautuvaksi. 
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Jyväskylän kulttuurilaitosten 
johtajat kertovat näkemyksistään 
kulttuurilaitosten ja kaupunki keskustan 
hedelmällisestä, kaupunkilaisia 
hyödyttävästä suhteesta

NIKKE ISOMÖTTÖNEN,  
INTENDENTTI, JYVÄSKYLÄ SINFONIA

”Kulttuurilaitokset kehittävät kaupunkiympäristöä saa-
malla ihmiset liikkeelle. Monipuolinen kulttuuritarjonta ja 
erilaiset tapahtumat tuovat kulttuurinkuluttajat samalla 
myös kaupallisten palveluiden äärelle. Kulttuurilaitos-
ten tarjonta pitää kaupunkiympäristön vilkkaana myös 
arkena ja ympäri vuoden: Monet kaupalliset tapahtumat 
ajoittuvat viikonloppuihin, mutta esimerkiksi Jyväskylä 
Sinfonian konsertit järjestetään keskiviikkoisin. Kulttuuri-
laitokset tarjoavat palveluita myös talvikaudella, jolloin 
Suomen lukuisat kesätapahtumat ovat tauolla eikä sää 
houkuttele liikkeelle.

Kulttuurilaitosten palvelut ja tapahtumat pitävät osal-
taan yllä asiakkaiden aktiivista sosiaalista elämää, raken-
tavat merkityksellisiä kokemuksia ja elämyksiä, ja vaikut-
tavat näin merkittävästi hyvinvoinnin rakentumiseen.”

HELI-MAIJA VOUTILAINEN,  
MUSEOTOIMENJOHTAJA

”Elävän kaupunkiympäristön kehittämiseen museot tuo-
vat omat sisältönsä kuvataiteen, kulttuuriperinnön ja 
käsi työn keinoin. Kaiken ytimessä tulee olla toiminnan 
laatu on sitten kyse näyttelyistä, tapahtumista, työpa-
joista tai tilojen arkkitehtuurista. Keskeistä on myös se, 
ettei asioita tehdä yksin, vaan sidosryhmien ja kump-
paneiden, muiden kulttuurilaitosten kanssa rikastamal-
la asiakaskokemuksia ja yllättämällä. Levittäytyminen 

omien tilojen ulkopuolelle niin kulttuurikeskuksessa kuin 
kaupungin keskustassakin on tärkeää. Jo nyt tapahtumia 
ja taidetta on tarjolla pihakadulla tai kävelykadulla mu-
seoiden edustalla. Oman henkilökunnan laaja-alaisesta 
osaamisesta ja tarvittavien kumppaneiden hyvästä tun-
temuksesta on pidettävä huolta.

Paljon ennen käyttämättömiä mahdollisuuksia tarjoaa 
jo kaupungin omien kulttuuri- ja taidelaitosten yhteistyö.”

MIKKO SAIKKONEN,  
KANSALAISOPISTON REHTORI

”Jyväskylän kansalaisopisto toimii eri koulutustaustaisten 
kuntalaisten matalan kynnyksen opiskelupaikkana, jossa 
kohdataan muita ihmisiä harrastuksen parissa. Tuomme 
opiston opetusta eri puolilla kaupunkia lähelle ihmistä 
ja tarjoamme elinikäisen oppimisen periaatteen pohjal-
ta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta 
ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Kansa-
laisopisto antaa myös lapsille ja nuorille kuvataiteen, 
musiikin, sanataiteen ja teatteritaiteen opetusta taiteen 
perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Lisäk-
si kansalaisopisto tarjoaa käsityöneuvontaa, jossa käy 
vuosittain noin 1750 asiakasta sekä järjestää koulutusta 
maahanmuuttajille.

Näiden lisäksi järjestämme kaupunkiympäristön elä-
vöittämiseksi runsaasti erilaisia tapahtumia – luentoja, 
konsertteja, tanssi- ja teatteriesityksiä ja taidenäyttelyitä.”

HILKKA HYTTINEN, TEATTERINJOHTAJA

”Kaupunginteatterin tavoitteena on olla kaupunkilaisille 
’meidän teatteri’; monipuolisten esitysten kautta pyrim-
me olemaan matalan kynnyksen kohtaamispaikka, johon 
on helppo tulla. Esitystoiminnan lisäksi järjestämme kiin-
nostavia maksuttomia kulttuuriympäristöä elävöittäviä 
tilaisuuksia – yksin ja yhdessä muiden kulttuuritoimijoi-
den kesken.

Tulevaisuudessa, osin peruskorjausremontin myötä, 
tulemme yhä enemmän hyökkäämään myös teatterita-
lon seinien ulkopuolelle, pieniä ja isompia esityksiämme 
tullaan viemään niin muiden kulttuuritoimijoiden tiloihin 
kuin eri kohderyhmien, kuten lasten, nuorten ja ikäänty-
neiden, kohteisiin.

Olemme hyvä syy tulla käymään kaupunkikeskus-
tassa viihtymässä, virkistymässä ja kokemassa uutta 
ja samalla käyttämässä muita kaupungin palveluita. 
Katsojamme – niin paikalliset kuin matkailijatkin – yh-
distävät teatterikäyntiinsä myös muita elementtejä; 
ravintolakäynnit, ostokset, majoittumiset, museovierai-
lut ja messut. Osaltamme lisäämme vipinää kaupunki-
ympäristöön.

Yhteistyö kulttuuritoimijoiden kesken tulee tulevai-
suudessa tiivistymään niin sisällöllisesti kuin ehkä tilo-
jenkin kautta muutenkin, tämän kautta pystymme mik-
saaman myös yleisöjämme ja tavoittamaan kokonaan 
uusia yleisöjä – näin toivon mukaan kehittyy hivenen hu-
kassa ollut yhteinen kulttuuri-identiteetti, joka osaltaan 
elävöittää kaupunkiympäristöä.”

SEIJA LAITINEN-KUISMA,  
KIRJASTOTOIMENJOHTAJA

”Pääkirjasto on elävä kohtaamispaikka, joka tarjoaa kai-
kille avoimen, ei-kaupallisen julkisen kaupunkitilan. Se 
on vapaa kaupunkitila kaupallisen ympäristön keskellä, 
edistää lukuiloa, siellä saa tavata, viihtyä ja viettää ai-
kaansa kaikille avoimessa kaupunkitilassa. Kirjasto on 
elävä, toiminnallinen ja vilkas kohtaamispaikka, siellä 
käy vuosittain puoli miljoonaa kävijää, jotka käyttävät 
erilaisia tapahtuma-, työskentely- ja kohtaamistiloja. 
Laajoilla aukioloajoilla se on keskeinen vapaa-ajanviet-
topaikka ja tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuuksia 
osallistumiseen, vuorovaikutukseen ja yhdessäoloon. Se 
edistää keskustan vetovoimaa olemalla avoinna iltaisin ja 
viikon loppuisin.”

Kulttuuri on kaupungin  
sykkivä sydän

Nikke Isomöttönen Heli-Maija Voutilainen Hilkka Hyttinen Mikko Saikkonen Seija Laitinen-Kuisma
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Jos päädyttäisiin ajatukseen, että kaupungin kulttuuri-
laitokset keskitettäisiin saman katon alle, niin mihin 
paikkaan kulttuurikeskus voisi sijoittua?

Jyväskylän sydän -projekti esitteli kaupunkilaisille viisi sijaintipaikkojen rat-
kaisuvaihtoehtoa. Näyttely pidettiin kirjastolla tiistaina 19. helmikuuta.

Esillä olivat kulttuurikeskuksen olennaisimmat sijaintipaikkavaihtoehdot. 
Lisäksi esillä oli vaihtoehto, jossa kulttuurilaitosten toimintoja ei juurikaan 
yhdistettäisi, vaan laitokset toimisivat edelleen pääosin eri rakennuksiin si-
joittuneina.

Pyysimme yleisöä vastaamaan, mikä sijaintipaikkaskenaarioista on mielui-
sin ja mikä puolestaan ei-mieluisin. Saimme yhteensä 400 vastausta.

Projekti hyödyntää jatkossa näitä tietoja. Lisäksi näyttelyssä saatiin kerät-
tyä kaupunkilaisilta paljon hyödyllistä aineistoa kulttuurilaitosten toimintojen 
yhdistämisestä ja kaupunkikeskustan kehittämisestä.

SKENAARIO 2

Kulttuurikeskus 
hallintokortteliin
Entä jos teatteritalon ja kaupungintalon 
kortteliin rakennettaisiin uudisrakennus? 
Siihen sijoittuisivat uusi musiikkisali, 

kirjasto, taidemuseo ja Suomen 
käsityön museo.

Kaupunginteatteri jatkaisi toimintaan-
sa peruskorjatussa ja uudistetussa teatte-
ritalossa. Siitä rakennettaisiin sisätilayhte-
ys korttelin uuteen kulttuurirakennukseen.

Lyseon vanha päärakennus peruskorjattai-
siin kansalaisopiston ja kuvataidekou-
lun käyttöön.

MIHIN KULTTUURI  KESKUS 
VOISI SIJOITTUA?

KATKOVIIVOITETTU ALUE

SKENAARIO 5

Kulttuurikeskus 
kirjastotaloon
Entä jos nykyistä kirjastotaloa laajennet-
taisiin ja korotettaisiin? Siihen sijoitettaisiin 

kaupunginkirjaston tilojen lisäksi uusi 
musiikkisali ja taidemuseon ja 

käsityön museon tilat.

Kaupunginteatteri jatkaisi toimin-
taansa peruskorjatussa ja uudistetussa 
teatteritalossa.

Lyseon vanha päärakennus peruskorjattai-
siin kansalaisopiston ja kuvataidekou-
lun käyttöön.

SKENAARIO 6

Kulttuurikeskus  
lyseolle
Entä jos vanhan lyseorakennuksen ym-
päristöstä purettaisiin huonokuntoiset 
koulurakennukset ja tyhjäksi jäänyt kaup-
pahallirakennus? Tilalle rakennettaisiin 
kulttuurikeskus, johon sijoittuisivat 
kaupunginkirjaston, taidemuseon ja 
käsityön museon tilat ja uusi musiik-
kisali.

Kaupunginteatteri jatkaisi toimin-
taansa peruskorjatussa ja uudistetussa 
teatteritalossa.

Lyseon vanha päärakennus peruskorjattai-
siin kansalaisopiston ja kuvataidekou-
lun käyttöön.

SKENAARIO 7

Kulttuurikeskus 
kävelykadulle
Entä jos jokin ydinkeskustan kauppa-
keskuksista muutettaisiin täysin: tilalle 
rakennettavaan kulttuurikeskukseen 
sijoittuisivat kaupunginkirjasto, 
taidemuseo, käsityön museo ja mu-
siikkisali.

Kaupunginteatteri jatkaisi toimin-
taansa peruskorjatussa ja uudistetussa 
teatteritalossa.

Lyseon vanha päärakennus peruskorjattai-
siin kansalaisopiston ja kuvataidekou-
lun käyttöön.

SKENAARIO 8

Hajautettu malli
Entä jos ei keskitetäkään? Nykyinen 
kirjastorakennus muutettaisiin kuitenkin 
sopivaksi kaupunginkirjaston sekä 

taidemuseon ja käsityön museon 
käyttöön.

Musiikkisali rakennettaisiin Lutakkoon 
Paviljongin yhteyteen.

Kaupunginteatteri jatkaisi toimin-
taansa peruskorjatussa ja uudistetussa 
teatteritalossa.

Lyseon vanha päärakennus peruskorjat-
taisiin kansalaisopiston ja kuvataide-
koulun käyttöön.

8

7

5

6

2

EPÄMIELUISIN JA MIELUISIN SKENAARIO

Mieluisin vaihtoehto

Skenaario

39 %

21 %

9 %

13 %

19 %

12 %

9 %

11 %

26 %

42 %

prosenttia vastannaista

Epämieluisin vaihtoehto

Oranssi värialue kuvaa keskustan elin-
voimaisinta ja aktiivisinta aluetta.

Kulttuurikeskus 
hallintokortteliin 

sijoitettuna oli 
yleisön suosikki

vaihtoehto, 
hajautettu malli 
vähiten toivottuVA
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Yksitoista 
vaihto ehtoista 
ratkaisua
Kaupungin seitsemän kulttuurilaitosta voidaan 
ensin integ roida toiminnallisesti keskenään sadoin 
eri tavoin. Sen jälkeen erilaiset toiminnalliset 
yhdistelmät voidaan sijoittaa eri paikkoihin jopa 
tuhansin tavoin.

M
ikä olisi kokonaisuuden kannalta paras toiminnan ja si-
jainnin yhdistelmä? Jyväskylän sydän -projektin tavoit-
teena on vastata tähän perustellusti vuodenvaihteessa 
2020 eli noin 10 kuukauden kuluttua.

Vaihtoehtoja tarkastellaan siihen saakka samalla 
tavoin kuin ratkaistaan pulmapeliä. Erilaisia toisistaan 

poikkeavia vaihtoehtoja tutkaillaan ja niiden vaikutuksia ennakoidaan. Jos-
sakin vaiheessa tietoa on kertynyt riittävästi: ratkaisu löytyy.

Tässä vaiheessa tarkastelussa on yksitoista kulttuurilaitosten toimin-
nan integraation ja fyysisen sijainnin vaihtoehtoa. Ne kaikki ovat toteutet-
tavissa vaiheittain 2020-luvun aikana. Yhtätoista vaihtoehtoista ratkaisua 
voidaan suunnitteluvaiheessa vielä varioida monin tavoin.

Kun kokonaisnäkemys aikanaan tänä vuonna valmistuu, tiedämme, 
minkälaiset edellytykset on ottaa ratkaisuun mukaan myös muuta kuin 
kaupungin kulttuuritoimintaa, esimerkiksi gallerioita, teattereita, elokuva-
keskus ja niin edelleen.

1
Teatteritalon yhteyteen raken-
netaan uudisrakennus. Siihen 
sijoittuu uusi musiikkisali.

Kaupunginteatteri jatkaa 
toimintaansa peruskorjatussa teatteri-
talossa. Siitä on sisätilayhteys uuteen 
musiikkisalirakennukseen.

Nykyinen kirjastotalo peruskorjataan 
kirjaston sekä taidemuseon ja 

Suomen käsityön museon käyttöön.

Lyseon vanha päärakennus peruskorja-
taan kansalaisopiston ja kuvataide-
koulun käyttöön.

2
Teatteritalon ja kaupungintalon 
kortteliin rakennetaan uudisra-
kennus. Siihen sijoittuvat uusi 

musiikkisali, kirjasto 
sekä taidemuseo ja Suomen käsityön 
museo.

Kaupunginteatteri jatkaa toimin-
taansa peruskorjatussa teatteritalossa. 
Siitä on sisätilayhteys korttelin uuteen 
kulttuurirakennukseen.

Lyseon vanha päärakennus peruskorja-
taan kansalaisopiston ja kuvataide-
koulun käyttöön.

4Teatteritalon yhteyteen raken-
netaan uudisrakennus. Siihen 
sijoittuu uusi musiikkisali.

Kaupunginteatteri jatkaa 
toimintaansa peruskorjatussa teatteri-
talossa. Siitä on sisätilayhteys uuteen 
musiikkisalirakennukseen.

Lyseon vanha päärakennus peruskorja-
taan kansalaisopiston ja kuvataide-
koulun käyttöön.

Jokin ydinkeskustan kauppakeskuksista 
muutetaan täysin uudenlaiseksi: muo-
dostuvaan kulttuurikeskukseen sijoite-
taan kirjasto sekä taidemuseo ja 
Suomen käsityön museo.

5Nykyistä kirjastotaloa laajenne-
taan ja korotetaan. Siihen sijoi-
tetaan kaupunginkirjaston 
tilojen lisäksi uusi musiik-

kisali sekä taidemuseon ja käsityön 
museon tilat.

Kaupunginteatteri jatkaa toimintaan-
sa peruskorjatussa teatteritalossa.

Lyseon vanha päärakennus peruskorja-
taan kansalaisopiston ja kuvataide-
koulun käyttöön.

3Teatteritalon yhteyteen raken-
netaan uudisrakennus. Siihen 
sijoittuu uusi musiikkisali.

Kaupunginteatteri jatkaa 
toimintaansa peruskorjatussa teatteri-
talossa. Siitä on sisätilayhteys uuteen 
musiikkisalirakennukseen.

Lyseon vanha päärakennus peruskorja-
taan kansalaisopiston ja kuvataide-
koulun käyttöön.

Lyseon ympäristöstä puretaan huono-
kuntoiset koulurakennukset ja tyhjäksi 
jäänyt kauppahallirakennus. Tilalle 
rakennetaan uusi kulttuurikeskus. Siihen 
sijoittuvat kirjasto sekä taidemu-
seo ja Suomen käsityön museo.

KATKOVIIVOITETTU ALUE

Kaikki skenaariot ovat toteutettavissa 2020-luvulla. Vaihtoehtoisissa 
ratkaisumalleissa ei oteta tässä vaiheessa vielä kantaa, missä järjes-
tyksessä toimenpiteet olisi suoritettava.

Oranssi värialue kuvaa keskustan elin-
voimaisinta ja aktiivisinta aluetta.
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9 Teatteritalon ja kaupungintalon 
kortteliin rakennetaan uudisra-
kennus. Siihen sijoittuvat 
kirjasto sekä taidemuseo ja 

Suomen käsityön museo.

Musiikkisali rakennetaan Lutakkoon 
Paviljongin yhteyteen.

Kaupunginteatteri jatkaa toimintaan-
sa peruskorjatussa teatteritalossa.

Lyseon vanha päärakennus peruskorja-
taan kansalaisopiston ja kuvataide-
koulun käyttöön.

6
Lyseon ympäristöstä puretaan 
huonokuntoiset koulurakennuk-
set ja tyhjäksi jäänyt kauppahal-
lirakennus. Tilalle rakennetaan 

kulttuurikeskus, johon sijoittuvat 
kaupunginkirjaston,  taidemuseon ja 
Suomen käsityön museon tilat sekä uusi 

musiikkisali.

Kaupunginteatteri jatkaa toimintaan-
sa peruskorjatussa teatteritalossa.

Lyseon vanha päärakennus peruskorja-
taan kansalaisopiston ja kuvataide-
koulun käyttöön.

10 
Jokin ydinkeskustan 
kauppakeskuksista 
muutetaan täysin uuden-
laiseksi: muodostuvaan 

kulttuurikeskukseen sijoittuvat 
kaupunginkirjasto sekä taidemuseo 
ja käsityön museo.

Nykyinen kirjastorakennus muutetaan 
konserttitaloksi.

Kaupunginteatteri jatkaa toimintaan-
sa peruskorjatussa teatteritalossa.

Lyseon vanha päärakennus peruskorja-
taan kansalaisopiston ja kuvataide-
koulun käyttöön.

7Jokin ydinkeskustan kauppa-
keskuksista muutetaan täysin 
uudenlaiseksi: muodostuvaan 
kulttuurikeskukseen sijoittuvat 

kaupunginkirjasto, taidemuseo ja 
käsityön museo sekä uusi musiikki-
sali.

Kaupunginteatteri jatkaa toimintaan-
sa peruskorjatussa teatteritalossa.

Lyseon vanha päärakennus peruskorja-
taan kansalaisopiston ja kuvataide-
koulun käyttöön.

11
Teatteritalo peruskor-
jataan: kaupungin-
teatteri ja kaupun-
ginorkesteri jatkavat 

toimintaansa nykyisenkaltaisissa tiloissa.

Nykyinen kirjastorakennus peruskorja-
taan: kirjasto ja kansalaisopisto 
jatkavat toimintaansa uudistetuissa 
tiloissa kirjastorakennuksessa.

Kuvataidekoulu sijoittuu nykyiseen 
paikkaansa Kauppakadulle.

Taidemuseo ja Suomen käsityön 
museo sijoittuvat nykyisiin paikkoihinsa 
Kauppakadulle.

8
Nykyinen kirjastorakennus muu-
tetaan sopivaksi kaupungin-
kirjaston sekä taidemuseon 
ja käsityön museon käyttöön.

Musiikkisali rakennetaan Lutakkoon 
Paviljongin yhteyteen.

Kaupunginteatteri jatkaa toimintaan-
sa peruskorjatussa teatteritalossa.

Lyseon vanha päärakennus peruskorja-
taan kansalaisopiston ja kuvataide-
koulun käyttöön.

KATKOVIIVOITETTU ALUE

KATKOVIIVOITETTU ALUE

KA
RT

TA
D

AT
A 

©
 O

PE
N

ST
RE

ET
M

AP
 • 

EL
IN

VO
IM

AT
IE

TO
JÄ

RJ
ES

TE
LM

ÄP
AL

VE
LU

 S
AL

O
KO

RP
I O

Y

11



Asiakaskokemus on karkeas-
ti määriteltynä asiakkaan oma 
kokemus yrityksestä, tuotteis-
ta, palvelusta tai brändistä. 
Jos Jyväskylään muodostet-
taisiin usean toimijan yhteinen 
kulttuuri keskus, millaisia asiakas-
kokemuksia se voisi tarjota?

NIKKE ISOMÖTTÖNEN,  
INTENDENTTI, JYVÄSKYLÄ SINFONIA

”Kulttuurikeskuksen avara ja valoisa aula hou-
kuttelisi viettämään aikaa, tapaamaan tuttuja ja 
istumaan kahvilassa. Sieltä löytyisi myös pitkään 
kaivattu musiikkisali, ja asiakkaat pääsisivät 
yhden oven avauksella monien julkisten kult-
tuuripalvelujen äärelle. Kirjaston sijoittuminen 
samaan rakennukseen takaisi sen, että keskellä 
arkipäivääkin tila täyttyisi ihmisistä. Tämänkal-
tainen palvelukokonaisuus laskisi kynnystä tulla 
Sinfonian konsertteihin.”

”Usean taide- ja kulttuurialan toimijan yh-
teinen rakennus mahdollistaisi toimijoiden yh-
teistyön ja raja-aitojen rikkomisen. Asiakkaalla 
olisi mahdollisuus kokea tilassa aina jotain uut-
ta. Jyväskylä Sinfonia voisi esimerkiksi järjestää 
yleisölle mahdollisuuksia tutustua orkesterin 
harjoituksiin ja harjoitustiloihin. Muusikot voisi-
vat esitellä kirjaston lastenosastolla soittimiaan 
– samassa rakennuksessa kun ovat.”

SEIJA LAITINEN-KUISMA, 
KIRJASTOTOIMENJOHTAJA

”Asiakas tulisi yllätetyksi, kun hän kulttuurikes-
kukseen saapuessaan löytäisi esimerkiksi kirjas-
topalvelujen lisäksi paljon muutakin. Taide- ja 
kulttuuritoimijoiden integrointi samaan raken-
nuskokonaisuuteen ruokkisi monitaiteellista 
tuotantoa. Kynnys saapua kulttuurikeskukseen 
on pidettävä mahdollisimman matalana. Hyvänä 
esimerkkinä palvelusta on kirjasto, jota käyttää 
80 prosenttia kaupunkilaisista. Kirjastossa käy 
päivittäin 1 500 asiakasta. Kulttuurikeskuksen 
kävijävirta olisi sitäkin suurempi, mikä merkitsee 
tilojen huolellisen suunnittelun tarvetta.”

”Kulttuurikeskus voisi saada kävijän tutustu-
maan taide- ja kulttuurimuotoihin, joista hänellä 
ei entuudestaan ole paljon kokemuksia. Esimer-
kiksi samassa rakennuksessa toimiva museo voi-
si saada uusia asiakkaita. Tilojen mitoituksessa 
olisi huomioitava, että kaupunkilaiset tarvitse-
vat maksuttomia, torimaisia kohtaamispaikkoja. 
Keskusta ei saisi mitoittaa liian tiukasti, vaan sen 
sydämenä tulisi olla viihtyisä ja väljä aula, josta 
löytyisi oleskelu- ja lukunurkkauksia, työsken-

telypisteitä sekä ihmisten välisiin kohtaamisiin 
houkuttelevia tiloja. Tila on suunniteltava ihmi-
sille, ei kirjoille, mikä on tämän päivän ajatus kir-
jastojen suunnittelussa. Keskuksessa pitäisi olla 
riittävästi ei-kenenkään tilaa. Tilassa on koettava 
rento tunnelma, sillä taide- ja kulttuuripalvelu-
jen käyttäminen ei saa olla suoritus. Oodissa on 
onnistuttu luomaan visuaalisesti näyttävä tila, 
joka samalla houkuttelee viettämään aikaa.”

MIKKO SAIKKONEN, 
KANSALAISOPISTON REHTORI

”Yleensä asiakas saapuu tietyn palvelun vuoksi: 
tulee taidenäyttelyyn, konserttiin tai kansalaiso-
piston ryhmään. Kun samassa rakennuksessa on 
useita toimijoita, tapahtuu eräänlaista törmäyt-
tämistä. Asiakas voi yllättäen kokea kulttuuriin 
liittyviä elämyksiä tai tavata ihmisiä, jotka eivät 
olleet hänen suunnitelmissaan. Arkkitehtisuun-
nittelulla on suuri merkitys, sillä ensivaikutelma 
tilaan saavuttaessa on tärkeää. Suunnittelulla on 
mahdollistettava tilan hyvä saavutettavuus ja se, 
että henkinen kynnys astua sisään on matala.”

”Kulttuurikeskus mahdollistaisi yllätykselli-
syyden ja uusien elämysten kokemisen. Yhteis-
työn merkityksestä on jo nyt olemassa hyviä 
kokemuksia. Kansalaisopisto ja kirjasto toimivat 
samassa rakennuksessa, ja yhteiset aulatilat 
ovat kaikkien asiakkaiden käytössä. Kulttuuri-
keskuksen kaltaisessa julkisessa tilassa kaikki 
viihtyvyyttä lisäävät elementit, kuten kahvila-ra-
vintola, lukunurkkaukset, työpisteet ja harraste-
tilat varmasti lisäisivät sen käyttöä. Meidän tulisi 
Jyväskylän sydän -projektissa kyetä luomaan jo-
tain Jyväskylälle ominaista.”

EINO LEISIMO,  
SIVISTYKSEN TOIMIALAJOHTAJA

”Hyvää asiakaskokemusta luodaan jo Jyväskylän 
sydän -projektilla. Se saa taide- ja kulttuurialan 
toimijat ajattelemaan asioita uudesta näkökul-
masta ja sitoutumaan uudenlaiseen yhteistyö-
hön. Kulttuurikeskus voisi monipuolistaa asia-
kaskokemusta. Kun asiakas saapuisi esimerkiksi 
kuuntelemaan konserttia, hän tavoittaisi samal-
la käynnillä muitakin taide- ja kulttuurimuotoja, 
ja elämykset olisivat varmasti nykyistä moniulot-
teisempia ja voimakkaampia.”

”Kaupunkilainen kokisi saavutettavuuden pa-
rempana, kun nykyisin pirstaleisina olevat palve-
lut koottaisiin yhteen. Taide- ja kulttuuripalvelut 
saisivat lisää asiakkaita, ja alan toimijoiden yh-
teistyö vahvistuisi, minkä ansiosta poikkitaiteel-
linen tarjonta lisääntyisi. Hallintokortteli on yksi 
mahdollinen kulttuurikeskuksen sijaintipaikka. 
Keskustassa on toki muitakin mahdollisuuksia, 
mutta kulttuurilaitosten kombinaation tulisi si-
jaita aivan kaupungin ytimessä. Näen palvelui-

Elämää sykkivä koko-
naisuus, kaupunki laisten 
kohtaamis paikka

den saavutettavuuden paranemisen pohjana hy-
välle asiakaskokemukselle. Jyväskylän keskusta 
kaipaa uutta vetovoimaa – siksi taiteen ja kult-
tuurin roolista on nyt keskusteltava.”

KLAUS SAVOLAINEN, 
KANSALAISOPISTON APULAISREHTORI 
(KUVATAIDEKOULU)

”Asiakaskokemusta pohdittaessa on huomioi-
tava myös lasten näkökulma. Lastenkulttuurin 
toimijat ovat nykyisin hajallaan eri puolilla kau-
punkia. Jos nämä olisivat samassa rakennuk-
sessa, mahdollisuus kasvattaa lapsia taiteen ja 
kulttuurin maailmaan olisi selkeästi nykyistä pa-
rempi. Tilasuunnittelussa tulisi huomioida las-
ten kokemusmaailma: tilojen tulisi olla kotoisia 
ja turvallisia. Rakennuksessa voisi olla lapsille 
suunniteltuja tiloja ja nurkkauksia sekä toisaalta 
sellaisia tiloja, jotka mahdollistavat lasten ja ai-
kuisten yhteisen toiminnan.”

”Tilojen tulisi olla muunneltavia, sillä tarpeet 
muuttuvat ajan myötä tavoilla, joita ei voi enna-
koida. Muunneltavuus mahdollistaisi tilaa myös 
vapaan kentän toimijoille. Kulttuurikeskus kas-
vattaisi kaupunkilaisia kulttuurin ymmärtämi-
seen nykyistä sirpaleista sijoittelua paremmin. 
Kaupunkilaiset kohtaisivat taide- ja kulttuuri-
muotoja, joiden aktiivisia kuluttajia he eivät ole. 
Parhaimmillaan tämä toisi uusia asiak kaita tai-
de- ja kulttuuripalvelujen tarjoajille ja toisaalta 
mahdollistaisi nykyisille asiakkaille uudentyyp-
pisiä kokemuksia. Kaupungissa on jatkuva pula 
harrastajaryhmien tiloista. Esimerkiksi taidehar-
rastajille voisi olla tarjolla oma näyttelytila, jos-
sa he pääsisivät esittelemään omia töitään. Itse 
näen, että entisen Lyseon rakennuksessa olisi 
potentiaalia kulttuurikeskuksen sydämeksi.”↓ Eino Leisimo

↘ Klaus Savolainen
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K
eski-Suomen elokuvakeskuksen toiminnanjohtaja Kaisu Ta-
paninen korostaa, että elokuvien katsominen ei vähene teat-
tereissa, vaikka katsominen lisääntyy eniten uusissa jakeluka-
navissa, kuten suoratoistopalveluissa. 

Jos Jyväskylään syntyisi 2020-luvulla monitaiteinen kulttuurikes-
kus, siihen kannattaisi rakentaa myös elokuvasali. Keski-Suomen elo-
kuvakeskus saattaa ilmoittautua salin päävuokralaiseksi.

”Elokuvakeskus haluaa tuoda elokuvataiteen osaksi isompaa koko-
naisuutta, koska se mahdollistaisi laajemman sisällöllisen ajattelun ja 
poikkitaiteisen tekemisen”, Tapaninen sanoo. 

Vaikuttaa siltä, että digitalisaatio lisää ihmisten halukkuutta käydä 
paikoissa, tutustua asioihin ja kokoontua yhteen. Perinteisesti on aja-
teltu, että liikkuvuus vähenee, kun palvelut ja viestintä ovat menneet 
verkkoon, mutta näyttää, että onkin tapahtunut päinvastoin. 

”Toivomme, että yhden katon alla toimiminen mahdollistaisi koko-
naiselämysten toteuttamisen, esimerkiksi kahvilapalvelut, taidenäytte-
ly ja elokuvanäytös samassa paketissa ja toisiaan tukien”, Kaisu Tapa-
ninen visioi.

T
eatteri Eurooppa Neljän  tuottajan Kimmo Suortamon mie-
lestä kulttuurikeskuksen aikaansaaminen merkitsisi, että 
kulttuuri näkyisi kaiken kaikkiaan nykyistä enemmän niin 
kaupunkikuvassa kuin mediassa ja muussa julkisuudessa. 

Kysymys on tyypillisestä hyödystä, joka syntyy, kun monet eriko-
koiset toimijat muodostavat yhteisen arvoverkon: arvoverkosta hyötyy 
eniten kulttuuripalveluiden kuluttaja-asiakas, koska käytännön mah-
dollisuudet käyttää palveluita kasvavat huomattavasti.  

Eurooppa Neljän kaltaisen vapaan teatteriryhmän kannalta olisi 
kiinnostavaa, että kulttuurikeskus tuottaisi näkyvyyden ja saavutetta-
vuuden synergiahyötyjä. 

”Käytännössä kuitenkin tarvitsemme erikseen meidän käyttöömme 
osoitettua teatteritilaa. Toisaalta tilaa voisi käyttää jokin toinenkin toi-
mija”, Suortamo huomauttaa. 

Jos syntyisi kulttuurikeskus esimerkiksi Teatteritalon yhteyteen ja 
jos Eurooppa Neljän toimintaa sijoittuisi siihen, yhteistyö ja työnjako 
kaupunginteatterin kanssa tuottaisi Kimmo Suortamon mielestä ny-
kyistä monipuolisemman teatteritarjonnan kaupunkilaisten käytettä-
väksi. Suortamoa kiinnostaa myös yhteistyö yhteisissä tiloissa muiden 
kuin kaupungin taideorganisaatioiden kanssa.

”J
yväskylän Taiteilijaseurakin  etsii juuri nyt uutta toimitilaa kau-
pungin keskustasta, ihmisvirtojen ääreltä”, sanoo yhdistyksen 
puheenjohtaja Kristiina Lempiäinen-Trzaska. Taiteilijaseuran 
galleria ja taidelainaamo ovat sijainneet 1990-luvulta lähtien 

niin sanotussa Beckerin talossa, mutta lähivuosina tulee ajankohtai-
seksi muuttaa uuteen paikkaan. 

Mitä uutta hyötyä syntyisi, jos taiteilijaseurakin sijoittuisi aikanaan 
mahdolliseen uuteen kulttuurikeskukseen? 

Lempiäinen-Trzaskan mukaan taiteilijaseurasta tulisi merkittävä 
osa Jyväskylän keskustan kulttuurin arvoverkkoa.

”Taiteilijaseuran jäsenistössä on ammattilaisia niin valokuvaajista 
graafisiin suunnittelijoihin kuin installaatiotaiteesta yhteisötaiteeseen 
ja valosuunnitteluun. Ja paljon muuta osaamista, jota muut toimijat 
voivat käyttää omassa toiminnassaan. Saman katon alla osaaminen 
olisi lähellä ja kontaktien luominen luontevaa”, hän sanoo.

KULTTUURIKESKUS 
LAAJENTAISI TAITEEN 
ARVOVERKKOA

HILKKA HYTTINEN,  
TEATTERINJOHTAJA

”Jo kulttuurikeskuksen aulassa asiakas näkisi 
Jyväskylän monipuolisen taide- ja kulttuuritar-
jonnan. Aulassa pitäisi olla tila taidenäyttelyille, 
ja kaupunginteatteri voisi kerran kuukaudessa 
esittää pienoisnäytelmän aulan pop-up-näyttä-
möllä. Rakennuksessa olisi mahdollisuus varata 
kokoustiloja, joista löytyisi ajanmukainen ko-
koustekniikka. Kulttuurikeskus voisi toimia myös 
eräänlaisena porttina Jyväskylään. Kaupunkiin 
saapunut turisti löytäisi sieltä tietoja harrastus-
mahdollisuuksista ja tapahtumista. Jotta kynnys 
olisi matala kaikille, esteettömyys pitäisi huomi-
oida kaikissa ratkaisuissa. Keskuksen sijainti hal-
lintokorttelissa muodostaisi kaupunginteatterin 
kanssa upean taide- ja kulttuurikokonaisuuden.”

”Kulttuurikeskuksen tulisi tarjota mahdol-
lisuudet myös harrastajien toiminnalle, esi-
merkiksi taidenäyttelyille. Lisäksi tila tarjoaisi 
mahdollisuuden muille Jyväskylässä teatteriryh-
mille. Siellä ihmiset myös voisivat istahtaa rau-
hallisiin nurkkauksiin lukemaan tai tekemään 
omia töitään. Suunnittelussa on huomioitava 
tarkoin, ettei mitään Jyväskylälle ominaista hä-
viä. Tila ei saa muistuttaa kauppakeskusta, vaan 
sen pitää olla visuaalisesti näyttävä ja arkkiteh-
tisuunnittelun kulttuurille ominaista. Mielestäni 
myös kaupunkilaisilla tulisi olla mahdollisuus 
osallistua suunnitteluun.”

HELI-MAIJA VOUTILAINEN, 
MUSEOTOIMENJOHTAJA

”Kulttuurikeskus olisi kaupungin taide- ja kult-
tuurielämän sykkivä sydän, jossa olisi koko ajan 
tapahtumia: työpajoja, konsertteja, museoiden 
näyttelyitä. Juuri monipuolinen ja jatkuva tarjon-
ta tekisi keskuksesta houkuttelevan asiakkaalle. 
Asiakkaille tulisi olla tarjolla myös hiljaisen työn 
tiloja vastapainoksi tapahtumakeskeiselle tilal-
le. Parhaimmillaan ihmiset kokisivat kulttuuri-
keskuksen kaupunkilaisten yhteiseksi kokoon-
tumispaikaksi. Museopalveluiden näkökulmasta 
olisi hyvä, jos entisissä liiketiloissa toimivat tai-
demuseo ja käsityön museo olisivat osa kulttuu-
rikeskusta.”

”Monipuolinen tarjonta johdattaisi uusien 
elämysten ääreen: konserttiin mennessä voisi 
bongata avoimen työpajan tai taidenäyttelyn, 
mikä täydentäisi asiakaskokemusta. Vaikka usei-
ta kulttuuritoimijoita olisi samassa rakennukses-
sa, asiakkaan tulisi selvästi hahmottaa eri toi-
minnoille tyypilliset tilat: mikä on kirjaston, mikä 
museon tilaa. En näe järkevänä kokonaisuutta, 
jossa kaikki kaupungin taide- ja kulttuuritoimijat 
olisivat saman katon alla. Asiakaskokemuksena 
se olisi liian massiivinen ja hajanainen. Uskon, 
että Jyväskylän sydän -projekti kirkastaa Jyväs-
kylän kulttuurikaupungin haalistunutta imagoa.”

”Tilojen tulisi olla 
muunneltavia, sillä 

tarpeet muuttuvat ajan 
myötä. Se mahdollistaisi 

tilaa myös vapaan 
kentän toimijoille”

Keski-Suomen elokuvakeskus on osa valtakunnallista julkisesti rahoitettua elo-
kuva keskusten verkostoa. Teatteri Eurooppa Neljä on valtionosuus rahoituksen pii-
rissä oleva vapaa teatteri. Jyväskylän Taiteilijaseura on ammatti kuva taiteilijoiden 
yhdistys, joka harjoittaa muun muassa galleria- ja taidelainaamotoimintaa. VA
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 ”Minna”

T
ämä kuva ei ole totta eikä toteudu kos-
kaan sellaisenaan. Kuvan tavoitteena on 
helpottaa kuvitelmaa, mitä voisi tarkoit-
taa, jos Jyväskylän keskustaan muodos-
tettaisiin monia taiteenaloja yhdistävä 
kulttuurikeskus. 

Keskuksella olisi erisnimi ja vahva maine: tässä kuvassa 
keskus on nimetty Minnaksi kirjailija Minna Canthin mu-
kaan. Keskuksessa käytäisiin yli miljoona kertaa vuodes-
sa, keskimäärin noin 3 000 kertaa päivässä. Siellä järjes-
tettäisiin vuosittain 500–600 tapahtumaa.

Saman katon alla toimisivat uudenlainen kirjasto, uu-
denlainen taidemuseo ja uudenlainen käsityön museo. 
Kuvassa näkyy, että keskuksessa järjestettäisiin kansalai-
sopiston ja taiteen perusopetuksen kursseja, ylimmässä 
kerroksessa sijaitsisi pieni ei-kaupallinen elokuvateat-
teri. Lasiseinän takana kaupunginorkesteri harjoittelee 
musiikkisalissa illan konserttia varten. Harjoituksia pää-
sisi seuraamaan vapaasti ja maksuttomasti vaikkapa 
kirjastokäynnin yhteydessä. Myös pienet vapaat teatte-
riryhmät, yhdistykset, kulttuurialan yritykset, pelifirmat 
ja muut luovan talouden yritykset voisivat etabloitua kes-
kukseen.  

Asiakkaita palveltaisiin yhdessä pisteessä. Hallinnon, 
palvelun, yleisötyön ja teknisen tuen resursseja yhdis-
tettäisiin. Keskus olisi aina avoinna. Sinne olisivat kaikki 
tervetulleita. Tilankäyttö olisi tehokasta, mutta tilaa olisi 
myös kaupunkilaisten kohtaamisille. Asiakkaita palvelisi-
vat kahvila, ravintola ja kulttuurikauppa. 

Kuvan ovat laatineet arkkitehtiopiskelijat projektin 
antamien ohjeiden mukaisesti.

PROJEKTIN 
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Visio  
2020-luvulle
Jyväskylän keskustaan voi syntyä projektin tuottaman tiedon 
perusteella korkeaprofiilinen taide- ja kulttuurikeskus. Sillä 
olisi erisnimi, ja sen asiakaskokemus olisi ainutlaatuisen mie-
lenkiintoinen. Keskus muodostaisi kaupunkikeskustaan identi-
teettiä ja vahvistaisi kaupungin maineperustaa. Taide- ja kult-
tuurikeskus lujittaisi elinkeinojen monialaista arvoverkostoa ja 
tuottaisi väestölle hyvinvointia. Keskuksen toiminta ja hallinta 
edistäisivät kaupungin strategian tavoitteita eli esimerkiksi 
asukasluvun kasvua 2030-luvulta alkaen.

Systeeminen tieto Jyväskylän 
kaupungin taide- ja kulttuuri-
laitosten vahvimmista 
synergiasuhteista

1

2

Toiminnan synergiat 
sijaintisuhteina
1 Kansalaisopisto ja kuvataidekoulu hyötyvät toiminnallises-

ti, jos ne sijoittuisivat samaan paikkaan.
2 Jos taidemuseo, Suomen käsityön museo ja pääkirjasto si-

joitetaan yhteen paikkaan, muodostuu uusi ainutlaatuinen 
palvelukokonaisuus, koska tilankäyttö ja muut resurssit 
ovat osittain yhdistettävissä.

3 Musiikkisali tuottaisi eniten hyötyä, jos se sijoittuisi muse-
oiden ja kirjaston muodostaman kokonaisuuden yhteyteen, 
koska salin pääkäyttäjästä kaupunginorkesterista tulisi osa 
asiakaskokemusta, jonka jakavat vuosittain sadattuhannet 
museoissa ja kirjastossa kävijät.

4 Teatteritalon tilojen käyttö tehostuu, jos talon yhteyteen 
tulisi muita kulttuuritoimijoita.

3

Hypoteettisten sijaintipaikka-
optioiden matriisi
1 Kansalaisopisto ja kuvataidekoulu sijoittuisivat lyseon 

vanhaan rakennukseen.
2 Musiikkisali rakennettaisiin teatterin yhteyteen 

hallintokortteliin.
3 Museoiden ja kirjaston muodostama palvelukokonaisuus 

sijoittuisi:
a nykyiseen kirjastorakennukseen
b hallintokortteliin
c lyseon vanhan rakennuksen yhteyteen toteutettavaan 

uudisrakennukseen
d ydinkeskustan yksityiseen kiinteistöön

 siten, että kaikkiin vaihtoehtoihin sisällytettäisiin optio 
myös musiikkisalin sijoittumisesta samaan kokonaisuuteen.

4 Musiikkisali voisi sijoittua vaihtoehtoisesti myös
a Paviljongin yhteyteen ja
b kirjastorakennukseen yksin.

5 Tämä tarkoittaa kymmentä laitosten toiminnan integraa-
tion ja sijaintipaikkavaihtoehtojen pääskenaariota. Lisäksi 
nykyinen hajautettu ratkaisu olisi yhdestoista skenaario. 
(Skenaariot on esitetty sivuilla 10–11.)

Scrum-projektinhallinnan 
mukainen 
konseptointitehtävien 
suunnitelma 1.3.–31.12.2019
1 Taide- ja kulttuurilaitosten toiminnan kehittämiskonsepti
2 Kehittämiskonseptin mukainen tilaohjelma
3 Tutkimus, kuinka lyseon vanha rakennus soveltuisi kuvatai-

dekoulun ja kansalaisopiston sijaintipaikaksi
4 Tutkimus, millä edellytyksin musiikkisali olisi rakennetta-

vissa teatterin yhteyteen hallintokortteliin
5 Tutkimus, olisiko museoiden ja kirjaston muodostama 

kokonaisuus sijoitettavissa teatterin ( ja musiikkisalin) yhte-
yteen hallintokortteliin

6 Tutkimus, mitä edellyttäisi, jos museot-kirjasto ( ja musiik-
kisali) sijoitettaisiin vanhan lyseon yhteyteen rakennetta-
vaan uudisrakennukseen

7 Tutkimus yhdessä yksityisen kiinteistönomistajan kanssa, 
kuinka museot-kirjasto olisi sijoitettavissa ydinkeskustan 
yksityiseen kiinteistöön

8 Museoiden-kirjaston nykyistä kirjastotaloa koskevan suun-
nitelman tarkastus

9 Selvitys, mitä edellyttää, jos nykyiseen kirjastotaloon sijoi-
tettaisiin musiikkisali yksin

10 Musiikkisalin Lutakon-hankesuunnitelman tarkastus
11 Teatteritalon peruskorjaussuunnitelman päivitys

Näiden suunnitelmasprinttien jälkeen kyetään tammikuussa 
2020 muodostamaan kokonaisnäkemys kaupungin taide- ja 
kulttuurilaitosten toiminnan ja arvoverkoston kehittämisestä ja 
sen edellyttämistä tila- ja sijaintipaikkaratkaisuista.

4

5

→ Projekti esitteli 
19.2.2019 kaupunkilaisille 

viisi olennaisinta sijain-
tipaikkojen ratkaisuvaih-

toehtoa, joista yleistö 
äänesti mieluisimman ja 

epämieluisimman.
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