
Palveluverkkotyö Hyvinkäällä



5.3.2018 kaupungintalon aula

19.00 Tilaisuuden avaus Tuula Vanhatalo, opetuslautakunnan puheenjohtaja
19.05 Aikataulun läpikäynti, sivistystoimen suunnittelija Hanna-Mari Kujala
19.10 Väestösuunnite, suunnittelija Taru Härkönen 
19.20 Rakentamisennuste, yleiskaavasuunnittelija Hannu Lindqvist
19.35 Palveluverkkotyönryhmän vaihtoehdot A + B,

perusopetuksen johtaja Mika Heikura
20.15 Yleisön tarkentavat kysymykset
20.30 Tilaisuus päättyy

Palaute palveluverkkotyöryhmän vaihtoehdoista esitetään 
sähköisesti: www.hyvinkaa.fi/pave 15.3.2018 mennessä.



Palveluverkkotyön 
tavoiteaikataulu

Tammikuu
Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu
Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Palveluverkkotyöryhmätyöskentelyn
organisoituminen

Kaupunginvaltuusto
28.5.2018

Opetuslautakunta 
20.3.18 ja 17.4.18

Sivistystoimen johtoryhmien 
osallistaminen 14.12.17

Väestösuunnitteet, 
rakentamisen ennusteet, 
koulujen kuntojen arvioinnit jne

Kuntalaistilaisuus 17.1.18

Kaupunginhallitus 
7.5.18 ja 14.5.18 

Kuntalaiskysely 
auki netissä 
15.10.‐15.1.17

Vaihtoehtojen ja näkökulmien 
avaaminen
21.3 Nuorisovaltuusto
5.3 Avoin tilaisuus
27.2 ja 5.3 Vanhempainrenkaat 

Kysely netissä 5.‐15.3



Väestönkehitys Hyvinkäällä 
Taru Härkönen 5.3.2018



VÄESTÖSUUNNITTEEN PERUSTEET

NYKYINEN 
VÄESTÖRAKENNE

Suunnite on laadittu Venni-
väestö- ja asuntoennuste-
mallilla, pohjana nykyinen 
väestörakenne (tilasto) ja 
rakentamisennuste vuosille 
2017-2040

Palveluverkkosuunnittelussa 
käytetään 0,6 %:n 
väestönkasvua. Tämä on 
hyväksytty valtuustossa 
syyskuussa 2017.

Vuoden 2017 väestönkasvu 
oli ennakkotiedon mukaan 
0,4 % (trendiennusteen 
mukainen kasvu).

Väestösuunnite päivitetään 
vuosittain

RAKENTAMISENNUSTE

VENNI

VÄESTÖSUUNNITE



TOTEUTUNUT 0-15-VUOTIAIDEN LASTEN 
MÄÄRÄN KEHITYS HYVINKÄÄLLÄ

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
muutos 

2002/2016
Kaakkoinen 1863 2023 2225 2326 2314 2231 2233 2309 446
Koillinen 915 902 881 841 856 910 901 897 -18
Lounainen 1543 1533 1443 1472 1405 1372 1357 1282 -261
Luoteinen 807 749 698 677 669 580 538 529 -278
Läntinen 727 730 732 712 639 582 566 548 -179
Maaseutu 792 810 864 873 842 855 851 791 -1
Ydin 1980 1828 1693 1592 1580 1494 1551 1571 -409
Yhteensä 8703 8657 8635 8593 8398 8134 8117 8061 -642



TOTEUTUNUT 0-15-VUOTIAIDEN LASTEN 
MÄÄRÄN KEHITYS

Palveluverkkosuunnitelmassa 
keskitytään keskustaajama‐
alueen palveluverkon 
suunnitteluun. 

Tällöin siihen ei sisälly 
maaseutualueet eikä 
Metsäkaltevan alue.



0-15-VUOTIAIDEN MÄÄRÄN KEHITYS 
KESKUSTAAJAMA-ALUEELLA



Väestösuunnite ja rakentaminen
Hannu Lindqvist 5.3.2018



Väestömäärän muutokset ja 
rakentaminen alueittain

• Osa-alueittainenväestösuunnite perustuu
• olemassa olevaan väestöön, syntyvyyteen, kuolleisuuteen, 

muuttoliikkeeseen
• rakentamisennusteeseen, talo- ja asuntotyyppeihin

• Väestön määrä kasvaa alueilla, joille rakennetaan
• Väestön määrä vähenee alueilla, joille ei rakenneta
• ”Vanhoilla” alueilla, joille ei rakenneta, väestömäärä vakiintuu
• Hyvinkää on rakennettu alue kerrallaan

• Pyritään luomaan edellytykset palveluille



19.2.2018/th



Palveluverkkotyö Hyvinkäällä
Perusopetuksen johtaja Mika Heikura



Palveluverkkoselvitystyön periaatteet

• Palveluverkkotyössä tarkastellaan
• - väestökehitystä alueittain – huomioiden rakentamisennusteet
• - lasten ja nuorten määrien kehitystä alueittain –esim. 

väestösuunnitteen mukaan keskustaajaman oppilasmäärän lasku
• - rakennusten kuntoa ja korjaustarpeita
• - oppimisympäristöjen kehittämistä 
• - resursseja - tehtävä valintoja/päätöksiä

• - henkilökunnan sijoittumista lukuvuosittain

KH4



Dia 13

KH4 – Kuntokartoitukset ja –selvitykset valmistuu maaliskuun loppuun mennessä (Tässä tilapalvelun kommenttipuheenvuoro?)
Kujala Hanna-Mari; 1.3.2018



Palveluverkkoselvitystyön 
näkökulmia 

• - Palveluverkkotyössä lapset ja nuoret sekä oppiminen ovat 
keskiössä

• - Tavoite kehittää toimintaa ja tarjota opetusta uuden 
opetussuunnitelman mukaisissa oppimisympäristöissä

• - Lapsiystävällisyys kunnassa näkyy hyvissä ja nykyaikaisissa 
varhaiskasvatus- ja koulurakennuksissa – lisää 
houkuttelevuutta

• - Keskustaajamassa matkat eivät ole pitkiä, koska 
kouluverkko on niin tiivis



Pohjana palvelutarve ja koulujen 
tilojen kokonaiskapasiteetti

• - Tilojen ylikapasiteettia pyritään välttämään, jolloin resurssit 
voidaan kohdentaa opetukseen eikä seiniin

• - Aikataulun mukaisesti suunnitellaan oppilaiden ohjaus 
joustavasti

• - Metsäkaltevatalo lisää sivistystoimen kokonaiskapasiteettia 
ja lisää kustannuksia, joten kapasiteettia on muualta 
palveluverkosta poistettava



Kouluverkkosuunnittelua oppimisen 
lähtökohtia kehittämällä

• - On järkevää muodostaa vähintään 2 sarjaisia alakouluja ja 5 
sarjaisia yläkouluja, jolloin käyttökustannukset ovat 
edullisemmat ja opetuksen toteuttaminen on joustavampaa 

• - Suurempi kouluyksikkö pystyy tarjoamaan paremmat 
mahdollisuudet valinnaisuuteen, joustavaan ryhmittelyyn ja 
muihin pedagogisiin ratkaisuihin. 

• - Oppilashuollon palvelut/tukitoimet ovat niissä saatavilla 
tehokkaammin.



Terveellinen, turvallinen ja 
nykyaikainen oppimisympäristö

• - Keskeisin tavoite sivistystoimessa on taata oppilaille ja 
henkilökunnalle terveelliset ja turvalliset koulutilat toimia

• - Tiettyjen koulujen kunnossapito on ollut tekohengityksen 
omaista perusparannuskierteessä elämistä, kun on odotettu 
koulukiinteistön tulevaisuudesta päätöstä. KH3



Dia 17

KH3 (Kommenttipuheenvuoro Tyte/Saara? Yksikkökäynnit menossa, raportti maaliskuun aikana)
Kujala Hanna-Mari; 1.3.2018



Jo tehdyt ratkaisut/päätökset

• Hangonsiltatalo:
• Sveitsin ja Hyvinkään yhteiskoulun lukiokiinteistöt tyhjenevät
• Metsäkaltevatalo:
• - Alakoulujen kokonaiskapasiteetti kasvaa, kun alueen kasvavaan 

palvelutarpeeseen vastataan
• - Hakalan koulun oppilaspaikkoja vapautuu mm Viertolan alueen lapsille, joilla 

yhtä pitkä tai jopa lyhyempi matka Hakalaan kuin Asemalle
• - Metsäkaltevataloon menevien lasten ja oppilaiden koulumatkat lyhenevät 

oleellisesti
• Paavolatalo:
• Hankesuunnittelu käynnistetään perusopetuksen kapasiteettitarpeen selvittyä 



OPPILAAKSIOHJAUS:
‐Viertolan ja Kruununpuiston 
alueelta Hakalaan 
‐keskustassa Tapainlinnaan ja 
Hämeenkadulle
‐Vieremästä Paavolaan tai 
Puolimatkaan
‐ EN‐luokat (1‐6) Puolimatkaan
‐ MU‐luokat (3‐9) Tapainlinnaan
‐Talvisillassa pienten lasten koulu 1
2.lk ja 3.lk ‐> Puolimatkaan
‐ Härkävehmaan ja Puolimatkan 
yläkoululaiset Sveitsin yläkouluun

VAIHTOEHTO A: Ilman Aseman koulua ja ilman Härkävehmaan koulua

Sveitsin koulu yläkouluksi (7‐9) 
(luonnontiede ja englanninkielinen painotus)
‐ Oppilaat Härkävehmaalta ja Puolimatkasta

Puolimatka muuttuu 
alakouluksi

‐ Paavolataloon 2.sarjainen alakoulu
‐ Tapainlinnaan 

‐ Musiikkiluokat (3‐9) ja Metsäkaltevan 
yläkouluoppilaat

Pohjoispuistoon oppilaita Paavolasta ja 
Monnista yläkouluun



VAIHTOEHTO B: Aseman koululla ja ilman Härkävehmaan koulua

OPPILAAKSIOHJAUS: 
‐ Viertolasta ja Kruununpuistosta Hakalaan 
‐ Paavolataloon 1‐sarjainen alakoulu
‐ Musiikkiluokat (7‐9) Tapainlinnaan
‐ Talvisillasta Asemalle tai Puolimatkaan

Aseman koulu jatkaa nykyisellään 
peruskorjatussa tai uudisrakennuksessa:
‐ Härkävehmaan alakoulun oppilaat 

Asemalle, Talvisillan yksikkö muuttuu 
varhaiskasvatusyksiköksi

‐ Härkävehmaan yläkoululaiset 
Puolimatkaan (Talvisillasta), 
Pohjoispuistoon 
(Paavolasta+Monnista)

Vain kivikoulu perusopetuksen käytössä



VAIHTOEHDOT A ja B (v.2023)
Kustannuslaskelmat valmistuvat 
maaliskuun aikana

• A: Ilman Aseman koulua, 
• ilman Härkävehmaan koulua

• Investoinnit:
• Sveitsin lukiorakennuksen 

peruskorjaus/uudisrakennus 
yläkouluksi 

• Tapainlinnan laajennus

• B: Aseman koululla, 
• ilman Härkävehmaan koulua

Investoinnit:
Aseman koulun 
peruskorjaus/uudisrakennus
Tapainlinnan laajennus
Puolimatkan laajennus 



Kiitos mielenkiinnostanne! 

Illan materiaalit sekä paljon tausta-aineistoa 
löytyy osoitteesta  www.hyvinkaa.fi/pave

Sieltä löytyy myös linkki, jonka kautta 
kuntalaiset voivat antaa palautetta 
suunnitelmaan esitettävistä vaihtoehdoista 
ajalla 5.3.2018 – 15.3.2018 



Yhdessä!

Tehdään toimiva ja 
taloudellisesti kestävä 
palveluverkko! 

Palveluverkkoselvityksessä 
ei oteta kantaa, mitä 
mahdollisesti tyhjiksi 
jääville rakennuksille 
tehdään jatkossa


