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Opela 17.4.2018 / § 31 
 

(Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen p. 040 704 9901, 
vs. perusopetuksen johtaja Mika Heikura p. 040 779 4371, 
varhaiskasvatuksen johtaja Eila Rapala p. 040 542 3172, 
nuorisopäällikkö Simo Varjonen p. 040 540 0172, 
sivistystoimen suunnittelija Hanna-Mari Kujala p. 040 661 3658, 
suunnittelija Taru Härkönen p. 040 662 4429, 
terveystarkastaja Saara Rinne p. 040 836 5116,  
kiinteistöpäällikkö Kari Juselius p. 040 572 4902 ja 
kaavoituspäällikkö Anitta Ojanen p. 040 155 4221) 
 
Hyvinkään kaupungin palveluverkkosuunnitelmassa (Liite 1) keskitytään Hyvinkään kes-
kustaajaman palveluverkkoon vuosina 2017–2027, ja ehdotetaan kaksi vaihtoehtoa. Si-
vistystoimi on tehnyt monipuolista selvitystyötä palveluverkkotyön pohjaksi yhteistyössä 
kaavoituksen, väestösuunnittelun, tilapalvelun, ympäristöterveydenhuollon ja työter-
veyshuollon kanssa. 
 
Palveluverkkotyön aikana on erityisesti pyritty ottamaan huomioon kuntalaisten osallis-
taminen. Palveluverkkotyön eri vaiheissa on järjestetty kuntalaistilaisuuksia, joissa kun-
talaiset ovat päässeet osallistumaan keskusteluun ja antamaan suoraa palautetta palve-
luverkkoselvityksestä. Lisäksi on kerätty palautetta Webropol-kyselyillä. Palautteet on 
myös julkaistu palveluverkkosivuilla (osoite alla). 
 
Palveluverkkotyön tuloksena esitetään ratkaisu, jonka avulla Hyvinkäällä pystytään vas-
taamaan pienenevien ikäluokkien aiheuttamaan lasten ja nuorten määrän alenemiseen 
perusopetuksessa tulevaisuudessa. 
 
Tavoitteena on kehittää toimintaa ja tarjota opetusta uuden opetussuunnitelman mukai-
sissa terveissä oppimisympäristöissä. Samalla tehdään pedagogisesti ja taloudellisesti 
kestävä ratkaisu, jotta nykyinen opetukseen käytetty oppilaskohtainen resurssi voidaan 
säilyttää. 
 
Materiaalia ja lisätietoja sivistystoimen palveluverkosta on löydettävissä osoitteesta 
www.hyvinkaa.fi/pave. 
 
Vahanen-yhtiöiden tekemät kuntoarviot valmistunevat 16.4.2018 mennessä ja ovat näh-
tävillä kokouksessa. 
 
LIITTEET 
Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelma vuosille 2017–2027 
Boost Brothers Oy:n tekemät kustannusarviot 
Aseman koulun terveydellisten olosuhteiden tarkastuksen raportti 
Härkävehmaan koulun terveydellisten olosuhteiden tarkastuksen raportti 
Palveluverkkosuunnitelman lapsivaikutusten arviointi 
 
OHEISMATERIAALI 
Vahasen raportti Aseman koulun kuntoarviosta 
Vahasen raportti Härkävehmaan koulun kuntoarviosta 
 

Esitys 



sivistystoimenjohtaja 
 
Opetuslautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja 
-valtuustolle hyväksyttäväksi palveluverkkoselvityksen (Liite 1) vaihtoehdon A seuraavin 
perustein: 
 
A-vaihtoehto toteutetaan uudisrakennusvaihtoehdolla (”A2”), sillä näin turvataan pa-
remmin sekä oppimisympäristöjen kehittäminen että kiinteistöjen fyysinen kunto. 
 
A2:n investointien elinkaarikustannus on kaikkein matalin, esimerkiksi B1:tä (jossa Ase-
man koulu peruskorjataan) noin 15,5 miljoonaa euroa pienempi. 
 
Vaihtoehto A turvaa paremmin oppilaiden opintopolun ja valinnaisuuksien toteutumisen, 
sillä alakoulut pystytään pitämään vähintään 2-sarjaisina keskustaajaman alueella. 
 
Koulumatkat ovat A-vaihtoehdossa hieman lyhyempiä ja turvallisempia, sillä lasten kou-
lureitit kulkevat pääosin muualla kuin ydinkeskustassa. 
 
Lisäksi esitetään, että kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyvät seu-
raavat linjaukset: 
 Lähtökohtana perusopetuksen tuntikehyksen käytölle on pitää oppilaskohtainen tunti-

kehys nykytasolla. 
 Esitetään, että pyritään muodostamaan vähintään 2-sarjaisia alakouluja ja vähintään 

5-sarjaisia yläkouluja. Tämä linjaus tarkoittaa myös sitä, että keskustaajaman alueel-
la tarvittava mahdollinen lisäkapasiteetti rakennetaan lähtökohtaisesti jo olemassa 
olevien yksiköiden yhteyteen. 

 Rakennetaan yläkoulu Sveitsin koulun tontille tai sen välittömällä lähialueella sijaitse-
valle tontille siten, että tehdään kokonaan uusi koulu. Uudisrakennus suunnitellaan 
siten, että rakennusta on mahdollista laajentaa myöhemmin noin 150–200 lisäoppi-
laalle. Tämä ratkaisu tukee uusien oppimisympäristöjen toteuttamista ja on lisäksi 
rakennusteknisesti huomattavasti turvallisempi. 

 Härkävehmaan ja Aseman kouluja ei tarvita opetuskäytössä. Niiden kiinteistöt ja tontit 
vapautuvat muuhun käyttöön. 

 Tätä palveluverkkosuunnitelmaa noudatetaan ohjeellisena kaupungin investointi-
suunnitelmaa toteuttaessa. 

 Jokaisen palveluverkkoinvestoinnin toteuttaminen edellyttää, että kaupunginvaltuusto 
päättää siitä erikseen kunkin vuoden talousarvion ja investointisuunnitelman hyväk-
symisen yhteydessä. 

 Jos koulutilojen lisäkapasiteettia tarvitaan keskustaajaman alueella, niin se rakenne-
taan jo olemassa olevien yksiköiden yhteyteen. 

 Kyläkoulujen osalta on edelleen voimassa seuraava valtuuston linjaus: ”Kyläkoulujen 
toiminta jatkuu ennallaan, ellei koulun oppilasennuste laske alle 30 oppilaan tai kou-
lun/päiväkodin kunto edellytä merkittävää peruskorjausta. Oppilasennusteen lasku 
tai koulun/päiväkodin peruskorjaustarve käynnistävät yksikkökohtaisen selvitysme-
nettelyn, jonka valmistelee opetuslautakunta. Päätöksen asiasta tekee kaupungin-
valtuusto.” 
 

Päätös 
 
Merkittiin, että ennen kokousta opetuslautakunnan jäsenille oli jaettu oheismateriaalina 
Vahasen raportti Aseman koulun kuntoarviosta ja Vahasen raportti Härkävehmaan kou-
lun kuntoarviosta ja lisäksi liitteisiin lisättiin Palveluverkkosuunnitelman lapsivaikutusten 
arviointi. 
 
Jäsen Jahnukainen teki varajäsen Piekkarin kannattamana seuraavan muutosesityksen: 
 
”Opetuslautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja 



-valtuustolle hyväksyttäväksi palveluverkkoselvityksen (Liite 1) vaihtoehdon B seuraavin 
perustein: 
 
Vaihtoehto B toteutetaan uudisrakennusvaihtoehdolla (B2), sillä näin turvataan parem-
min sekä oppimisympäristöjen kehittäminen, että kiinteistöjen fyysinen kunto. 
 
B2-vaihtoehdon investointien elinkaarikustannus on oppilaspaikkojen osalta edullisin ja 
kokonaiskustannukset ovat B1-vaihtoehtoa 10 miljoonaa euroa pienemmät. B2-
vaihtoehto turvaa pitkällä tähtäimellä ydinkeskustan varautumisen lapsimäärän kasvuun 
ja muutokseen keskustan ulkopuolisilla alueilla.” 
 
Jäsen Karhunen teki jäsen Urtamon kannattamana seuraavan muutosesityksen: 
 
”Opetuslautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja 
-valtuustolle hyväksyttäväksi palveluverkkoselvityksen vaihtoehdon B.” 
 
Ennen päätöksentekoa pidettiin kokoustauko klo 18.53–19.10. 
 
Suoritettiin äänestys jäsen Jahnukaisen muutosesityksen ja jäsen Karhusen muutosesi-
tyksen välillä. 
 
Jäsen Jahnukaisen muutosesityksen kannalla oli 5 jäsentä: Jahnukainen, Östlund, Ur-
tamo, Helén ja Piekkari. 
 
Jäsen Karhusen muutosesityksen kannalla oli 1 jäsen: Karhunen. 
 
Tyhjää äänesti 3 jäsentä: Rantalainen, Taupila ja Vanhatalo. 
 
Jäsen Jahnukaisen muutosesitys voitti äänestyksen. 
 
Suoritettiin äänestys pohjaesityksen ja jäsen Jahnukaisen muutosesityksen välillä. 
 
Pohjaesityksen kannalla oli 3 jäsentä: Rantalainen, Taupila ja Vanhatalo. 
 
Jäsen Jahnukaisen muutosesityksen kannalla oli 5 jäsentä: Jahnukainen, Karhunen, Ur-
tamo, Helén ja Piekkari. 
 
Tyhjää äänesti 1 jäsen: Östlund. 
 
Opetuslautakunta päätti hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupun-
ginvaltuustolle hyväksyttäväksi palveluverkkoselvityksen (liite 1) vaihtoehdon B uudisra-
kennusvaihtoehdolla (B2).  
 
Lisäksi opetuslautakunta päätti hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi esittelijän pohjaesityksen mukaiset linjaukset siltä 
osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa esitettävän vaihtoehdon B uudisrakennusvaihtoehdon 
(B2) kanssa. 

 
 
Kh 14.5.2017 / § 138 
 

Kaupungin sivistystoimen ja muun kehittämisen kannalta on tärkeää, että palveluverkon 
linjauksista saadaan valtuuston päätös. Päätös toimii ohjeena suunniteltaessa tulevien 
vuosien toimintaa ja investointeja. 
 
Valmistelun yhteydessä laadittujen väestöennusteiden mukaan lasten määrä tulee vä-
henemään merkittävästi seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Sivistystoimessa 
on selvitetty, että lasten oppimisen ja valinnaisuuksien kannalta on tarkoituksenmukaista 



pyrkiä verkkoon, jossa alakoulut ovat vähintään kaksi sarjaisia ja yläkoulut vähintään vii-
sisarjaisia. Näillä reunaehdoilla päästään myös taloudellisesti järkevään verkkoratkai-
suun. Kun otetaan huomioon keskustaajaman koulujen peruskorjaustarpeet, edellä mai-
nitut suunnitteluperiaatteet ja kaupungin kyky tehdä investointeja, on perusteltua valita 
palveluverkkotyön pohjaksi vaihtoehto A2 eli Sveitsin koulun uudisrakennus ja Tapain-
linnan laajennus. Sen toteuttaminen on myös käytännössä helpointa, koska väistötilojen 
järjestäminen ei ole joko ollenkaan tarpeen tai on tarpeen vain vähäisessä määrin. Jo-
kaisen palveluverkkoinvestoinnin toteuttaminen edellyttää kaupunginvaltuuston erillistä 
päätöstä kunkin vuoden talousarvion ja investointisuunnitelmien hyväksymisen yhtey-
dessä. 
 
LIITTEET 
Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelma vuosille 2017–2027 
Boost Brothers Oy:n tekemät kustannusarviot 
Aseman koulun terveydellisten olosuhteiden tarkastuksen raportti 
Härkävehmaan koulun terveydellisten olosuhteiden tarkastuksen raportti 
Palveluverkkosuunnitelman lapsivaikutusten arviointi 
 
OHEISMATERIAALI 
Vahasen raportti Aseman koulun kuntoarviosta 
Vahasen raportti Härkävehmaan koulun kuntoarviosta 

 
Esitys 
Kaupunginjohtaja 
 

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle päätettäväksi, että 
- palveluverkko toteutetaan vaihtoehto A2 pohjalta, jossa Sveitsin koulun 

tontille tehdään uudisrakennus ja Tapainlinnan koulua laajennetaan 
- Aseman koulu ja Härkävehmaan koulu poistuvat koulukäytöstä ja niiden 

tonttien käytöstä päätetään erikseen 
 
Päätös 

Leena Meri Marja-Leena Laineen kannattamana esitti seuraavan muutosesityksen: 
- Palveluverkko toteutetaan vaihtoehto B2 pohjalta, johon lisätään Sveitsin 

koulun uudisrakennus (ala- ja yläkoulua varten) 
Tapainlinnan koulun ja Puolimatkan koulun osalta tehdään varaus laajen-
nusta varten 

- Härkävehmaan koulu poistuu käytöstä ja tontin käytöstä päätetään myö-
hemmin 

- Ruotsinkielisen koulun ja englanninkielisen koulujen sulauttaminen tulee 
ratkaista jatkovalmistelussa, esimerkiksi niin, että ne siirretään Aseman 
koulun uudisrakennukseen 

 
 
Äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitystä kannatti 6 kaupunginhallituksen jä-
sentä (Kokko, Rantalainen, Mäkelä, Korpela, Linna-Pirinen ja Mauriala). Leena Meren 
muutosesitystä kannatti 3 kaupunginhallituksen jäsentä (Meri, Marja-Leena Laine ja 
Pekka Laine) 
 
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
- palveluverkko toteutetaan vaihtoehto A2 pohjalta, jossa Sveitsin koulun ton-

tille tehdään uudisrakennus ja Tapainlinnan koulua laajennetaan 
- Aseman koulu ja Härkävehmaan koulu poistuvat koulukäytöstä ja niiden 

tonttien käytöstä päätetään erikseen. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kv 28.5.2018 / § 42 
 



LIITTEET 
Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelma vuosille 2017–2027 
Boost Brothers Oy:n tekemät kustannusarviot 
Aseman koulun terveydellisten olosuhteiden tarkastuksen raportti 
Härkävehmaan koulun terveydellisten olosuhteiden tarkastuksen raportti 
Palveluverkkosuunnitelman lapsivaikutusten arviointi 
 
OHEISMATERIAALI 
Vahasen raportti Aseman koulun kuntoarviosta 
Vahasen raportti Härkävehmaan koulun kuntoarviosta 
 
Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: 
 
kaupunginvaltuusto päättää, että 
- palveluverkko toteutetaan vaihtoehto A2 pohjalta, jossa Sveitsin koulun tontille 

tehdään uudisrakennus ja Tapainlinnan koulua laajennetaan ja 
- Aseman koulu ja Härkävehmaan koulu poistuvat koulukäytöstä ja niiden tonttien 

käytöstä päätetään erikseen. 
 
VALTUUSTOKÄSITTELY 
 
Vesa Mauriala teki Markku Jahnukaisen, Jaakko Haapamäen ja Pekka Laineen kannat-
tamana seuraavan muutosesityksen: 
 
”Sosiaalidemokraattinen ryhmä esittää, että valtuuston päätös kouluverkosta kuuluisi 
seuraavasti: 
Kaupunginvaltuusto päättää, että 
- palveluverkko toteutetaan vaihtoehto B2 pohjalta, jossa Aseman koulun tontille teh-

dään uudisrakennus sekä Tapainlinnan ja Puolimatkan koulua laajennetaan  
- Sveitsin koulu ja Härkävehmaan koulu poistuvat koulukäytöstä ja niiden tonttien käy-

töstä päätetään erikseen.” 
 
Leena Meri teki Timo Riskilän kannattamana seuraavan muutosesityksen: 
 
”Palveluverkko toteutetaan vaihtoehto B2:n pohjalta, johon lisätään Sveitsin koulun uu-
disrakennus perusopetusta varten. 
- Tapainlinnan koulun ja Puolimatkan koulun osalta tehdään varaus laajennusta var-

ten 
- Härkävehmaan koulu poistuu koulukäytöstä ja tontin käytöstä päätetään erikseen 
- Ruotsinkielisen koulun ja englanninkielisten luokkien sulauttaminen tulee ratkaista 

jatkovalmistelussa, esimerkiksi niin, että ne siirretään Aseman koulun uudisraken-
nukseen.” 

 
Riika Raunisalo teki Olli Savelan ja Johanna Jokisen kannattamana seuraavan muutos-
esityksen: 
 
”Aseman koulun toimintaa jatketaan. Kivikoulu säilytetään ja remontoidaan tarpeellisin 
osin ja uutta koulutilaa rakennetaan tarpeen mukaan. Härkävehmaan koulu poistuu kou-
lukäytöstä. Varaudutaan perusopetuksen toiminnan jatkamiseen nykyisen Sveitsin kou-
lun tontilla.” 
 
Hyväksyttiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan seuraava esitys äänestysjärjestyksek-
si: 
ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain ovat Riika Raunisalon muutosesitys ja Leena 
Meren muutosesitys. Toisessa äänestyksessä vastakkain ovat Vesa Maurialan muutos-
esitys ja ensimmäisen äänestyksen voittanut muutosesitys. Kolmannessa äänestykses-
sä vastakkain ovat pohjaesitys ja toisen äänestyksen voittanut muutosesitys. 
 



Äänestys 1 
 
Hyväksyttiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan seuraava äänestystapaesitys: 
Riika Raunisalon muutosesityksen hyväksymisen kannalla olevat äänestävät ”JAA” ja 
Leena Meren muutosesityksen hyväksymisen kannalla olevat äänestävät ”EI”: 
 
JAA  13 
EI  25 
TYHJÄÄ 13 
 
Kaupunginvaltuusto totesi Leena Meren muutosesityksen voittaneen äänestyksen. 
 
Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä. 
 
Äänestys 2 
 
Hyväksyttiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan seuraava äänestystapaesitys: 
Vesa Maurialan muutosesityksen hyväksymisen kannalla olevat äänestävät ”JAA” ja 
Leena Meren muutosesityksen hyväksymisen kannalla olevat äänestävät ”EI”: 
 
JAA  43 
EI   8 
 
Kaupunginvaltuusto totesi Vesa Maurialan muutosesityksen voittaneen äänestyksen. 
 
Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä. 
 
 
Äänestys 3 
 
Hyväksyttiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan seuraava äänestystapaesitys: 
pohjaesityksen hyväksymisen kannalla olevat äänestävät ”JAA” ja Vesa Maurialan muu-
tosesityksen hyväksymisen kannalla olevat äänestävät ”EI”: 
 
JAA  17 
EI  34 
 
Kaupunginvaltuusto päätii hyväksyä Vesa Maurialan muutosesityksen. 
 
Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä. 
 
kaupunginvaltuusto päätti, että 
- palveluverkko toteutetaan vaihtoehto B2 pohjalta, jossa Aseman koulun tontille 

tehdään uudisrakennus sekä Tapainlinnan ja Puolimatkan koulua laajennetaan 
- Sveitsin koulu ja Härkävehmaan koulu poistuvat koulukäytöstä ja niiden tonttien 

käytöstä päätetään erikseen. 
 
Kokoomuksen valtuustoryhmä (Antti Rantalainen, Jaakko Rainio, Iida-Eveliina Rantalai-
nen, Pentti Puhakka, Annika Kokko, Riitta Puupponen, Ari Mäkelä, Riikka Komulainen, 
Krista Silfverberg, Arto Latostenmaa, Tuula Vanhatalo, Markus Eerola, Ari Piekkari) jätti 
päätökseen eriävän mielipiteensä, perusteluna talouden alasajo. 


