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Vaajakosken uuden terveysaseman ja palveluasumisen yksikön 
työmaa etenee aikataulussa 
 
Vaajakosken keskustaan nouseva Sampoharju kokoaa saman katon alle Jyväsky-
län kaupungin sote-palveluja, kuten Vaajakosken terveysaseman lääkäri- ja hoita-
javastaanotot, hammashoitolan, neuvolan ja laboratorion näytteenottopisteen. Ta-
loon valmistuu myös vanhusten tehostettua palveluasumista. Rakennuttajana toi-
mii Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (JVA) ja Jyväskylän kaupunki toimii tiloissa 
pitkäaikaisena vuokralaisena. Avajaisia vietetään helmikuussa 2019.  
 
Vaajakosken Vesmannintielle rakentuvan Sampoharjun työmaa etenee aikataulussa. 
Pitkään odotettuun toimitilaan sijoittuvista palveluista ja hankelaajuudesta on päätetty 
Jyväskylän kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2016. Helmikuussa avautuvat uudet tilat 
vahvistavat Vaajakosken alueen lähipalveluja. 
 
– Sampoharjun kiinteistö kokoaa Vaajakosken alueen perusturvan palvelut samaan 
osoitteeseen. Uudet tilat korvaavat vanhan huonokuntoisen terveysaseman kiinteistön, 
joka vapautuu uuteen käyttötarkoitukseen kaavoitettavaksi. JVA valikoitui hankkeeseen 
rakennuttajaksi ja yhteistyökumppaniksi, koska Sampoharjun suurelle tontille oli mahdol-
lista kehittää terveysaseman lisäksi myös tehostetun palveluasumisen ratkaisuja, kertoo 
Jyväskylän kaupungin kiinteistöjohtaja Mikko Lepo. 
 
Koko hankkeen kustannusarvio on noin 12,9 miljoonaa euroa. Sampoharjussa eri palve-
luyksiköiden käytössä on 5752 m² tilat, josta lähes puolet on terveysaseman käytössä. 
JVA vuokraa koko kiinteistön kaupungin käyttöön 30 vuoden määräaikaisella sopimuk-
sella. Kaupunki vuokraa edelleen tiloja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiat-
rian poliklinikalle. Laboratoriopalvelut tuottaa Fimlab Oy.  
 
– JVA:lle Sampoharjun hanke on luontevaa jatkumoa pitkäaikaiselle yhteistyökumppa-
nuudelle Jyväskylän kaupungin palveluasumisen rakennuttajana, toteaa yhtiön toimitus-
johtaja Timo Hyttinen.  
 
Sampoharjun palvelut järjestävät yhteisen avoimien ovien tapahtuman helmikuussa 
2019. 
 
– Sampoharjun sote-asema tulee olemaan hyvä esimerkki luontevasta palvelujen yh-
teensovittamisesta. Talosta saa sekä sosiaali- että terveyspalveluja erittäin kompak-
teissa tiloissa. Yhteydenpito toisiin ammattilaisiin on helppoa ja nopeaa. Yhteistyötä ja 
palvelumuotoilua on tehty hankkeen aikana ja sitä jatketaan tiiviisti myös toiminnan 
käynnistyttyä. Sampoharju-hanke valmistaa meitä julkisia toimijoita tulevaan maakunta- 
ja sote-uudistukseen, korostaa avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anu Mutka. 
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