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Muistathan hyödyntää Kiinteistö-Helpdesk –
palvelua kiinteistöihin liittyvissä vikailmoituksissa.
Kiinteistö-Helpdesk: puh. 5400 tai
Intran pääsivu -> käynnistysalusta ->
Kiinteistöjen HelpDesk

Vuoden 2009 alusta muodostuu lähes
7000 työntekijän Uusi Jyväskylä. Myös
Jyväskylän Tilapalvelu uudistuu samasta
ajankohdasta alkaen ja sen valmistelu on
jo hyvässä vauhdissa.

Jyväskylän Tilapalvelun nykyiset työntekijät
sekä Jyväskylän maalaiskunnan Tilapalve-
lun ja Korpilahden ns. tilaajatehtäviä teke-
vät työntekijät tulevat muodostamaan
yhteisen, 29 työntekijän Uuden Jyväskylän
Tilapalvelun, joka tulee edelleen toimimaan
liikelaitosmuodossa.

Näin tulemme vahvistuneella organisaati-
olla vastaamaan Uuden Jyväskylän kiin-
teistö - ja toimitilajohtamisesta ja kiinteis-
töpalvelujen hankkimisesta.

Kaikki tällä hetkellä hyväksi toimivat
käytännöt, kuten esimerkiksi kiinteistöma-
nagerimalli, tullaan säilyttämään nykyisen
kaltaisena. Asiakasnäkökulma on edelleen
tärkein strateginen avainalue yhdessä kiin-
teistöomaisuuden hoidon kanssa. Nämä
kaksi tärkeää osa- aluetta eivät ole ristirii-
dassa keskenään, vaan pikemminkin päin-
vastoin.

Oman organisaation muodostamisen ja
siihen liittyvien tehtävä- sekä vastuualu-
eiden rakentamisen lisäksi suurena haas-
teenamme on löytää koko Uuden Jyväs-
kylän palvelu- ja vastuualueille fyysisesti
yhteiset toimitilat. Tavoitteena on, että
yhden palvelualueen ja hallinnon työnte-
kijät voisivat työskennellä mahdollisimman
kiinteästi samassa toimipisteessä. Vaikka

muuttoja syksyn aikana joudutaan joka
tapauksessa tekemään, tulisi ne minimoida
mahdollisimman vähiin.

Uskon, että hyvällä yhteistyöllä pystymme
vastaamaan niihin haasteisiin ja odotuksiin,
mitä meiltä kaikilta odotetaan tämän kesän
ja syksyn ja ennen kaikkea ensivuoden
aikana.

Jyväskylän Tilapalvelun puolesta toivotan
kaikille tämän Tilaviestin lukijoille oikein
hyvää kesää ja rentouttavia lomapäiviä.

Esko Eriksson
kiinteistöjohtaja

Uusi Jyväskylä – Uusi Tilapalvelu

2
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Jyväskylän Tilapalvelun kiinteistönhoidon- ja
siivouksen sopimukset löytyvät Jyväskylän kaupungin
asiakirjahallinnasta, Aatamista:
http://aatami > Tilapalvelu > Sisäiset vuokrat ja
palvelusopimukset > Palvelusopimukset
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Tilapalvelun johtokunnan puheenjohtaja,
kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja tek-
nisen alan työsuojeluvaltuutettu Veijo Kos-
kinen on Jyväskylän kunnallispolitiikan kes-
tokasvoja. Ensimmäisen kerran hänet valittiin
valtuustoon vuonna 1986, ja siitä lähtien
pestiä on kestänyt.

Nykyinen luottamustoimisetti ja työ-
suojelu ovat Koskisen mukaan täydellinen
paletti:

– Minua ei tila-asioissa ihan helpolla
huijata, hän sanoo.

Ensi vuonna toteutuva kuntaliitos oli
kaikesta verkostotyöstä huolimatta kaino
toive vain, kun Koskinen aloitti kaupungin-
hallituksen nuijankopauttajana.

Tällä hetkellä Koskinen johtaa kuntalii-
tosta valmistelevaa työvaliokuntaa.

– Kuntaliitos on valtava mahdollisuus
maankäytön, asumisen, elämisen, liikkumi-
sen ja palveluiden kannalta. Tavoitteena
on valmistella asiat niin, jotta uuteen Jy-
väskylään siirryttäisiin mahdollisimman
kivuttomasti.

Koskisen mukaan etuja on saatavissa
nopeasti.

– Esimerkiksi Vaajakoski, Jyskä, Väinölä,
Kuokkala, Halssila ja Huhtasuo muodosta-
vat opetuksen, päivähoidon ja terveyden-
huollon suuralueen.  Toinen yhtenäinen
alue syntyy Lohikoskesta, Heinälammesta,
Palokasta ja Mannilasta.

Kymmenkertainen kasvu

Kompaktia kaupunkia hallinnoidaan Koskisen
mukaan eri tavalla kuin uutta Jyväskylää,
jossa on kolme vahvaa taajamaa ja omalei-
maisia kyliä.

– Kaupungin pinta-ala yli kymmenker-
taistuu. Uutta Jyväskylää on 60 kilometriä
etelästä pohjoiseen ja 40 kilometriä toiseen
suuntaan, mikä on myös logistisesti haaste.
Erilaista toimitilaa kaupungissa on noin
500 000 neliömetriä, 50 hehtaaria toisin
sanoen.

Tarpeettomien kiinteistöjen myyminen
jatkuu tulevaisuudessakin.

– On parempi myydä kiinteistöt sellai-
sille, jotka niistä huolehtivat. Esimerkiksi
Kuokkalan kartano on Kauko Sorjosen
ansiosta upeassa kunnossa ja edelleen
kaupunkilaisten ilona. Kaupungin omis-
tuksessa kartano vain rappeutui.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto
kuuluu Tilapalvelun johtokuntaan. Lisäksi
johtokunnassa ovat vihreiden ja vasem-
miston edustajat. Tällä pyritään varmista-
maan, että valtuustokaudelle hyväksytty
talous- ja toimintapoliittinen ohjelma
toteutuu myös investointipolitiikassa.

– Tilapalvelua on helppo syyllistää
milloin mistäkin. Haukkuja on tullut var-
sinkin nyt, kun kiinteistöomaisuutta on
myyty. Jokainen kauppa on ollut perustel-
tu. Joskus haukut kääntyvät kehuiksi. Cyg-
naeus-lukio on hyvä esimerkki siitä, että
vanhasta voidaan päästä parempaan.

Työsuojelussa kosteusvauriot ovat on-
gelmia pirullisimmasta päästä. Jyväskylässä
kymmeniä työntekijöitä on 10–15 vuoden
sisällä joutunut työkyvyttömyyseläkkeelle
homealtistumisten vuoksi.

– Meidän pitäisi korjata enemmän kuin
rahat riittävät. Sisäilmatyöryhmästä on
ollut iso apu korjaustarpeiden priorisoin-
nissa.

Paikallisuus voittaa

Kestopoliitikko ei edes haaveile eduskunnasta.
– Olen tykästynyt toimimaan paikallis-

tasolla. Se on tavattoman konkreettista
ja ihmisläheistä, ja oman käden jäljet ovat
näkyvissä.

Koskinen jätti ensimmäisen jälkensä
Jyväskylän kaupunkikuvaan lapiolla.

– Olin rakentamassa Tikkaan vesijohtoja
vuonna 1978. Siitä saakka olen seurannut
Ainolanrannan valtavaa kehitystä. Jyväs-
järvestä on tullut upea olohuone ympäri
vuoden valaistuksineen, rantaraitteineen
ja luistinratoineen.

Koskinen osti Kylmänorontieltä oma-
kotitalon vuonna 1988. Kotoa on lyhyt
matka rantaraitille pyöräilemään.

  Irene Pakkanen

– Jotkut arvostelevat, että Jyväsjärven
ranta on rakennettu liian tiukkaan, mutta
sehän on kaupunkikeskustaa. Rantaa on
edelleen paljon yhteisessä käytössä.

Koskinen sanoo olevansa työkeskeinen
ihminen.

– En koe tätä touhuamista työnä. Jos
väsyttää, katson telkkarista hölmönä länk-
käreitä tai ”äksöniä”, joissa ei ole mitään
kytkentää todellisuuteen.

Koskisen kiinnostus filosofiaan räjähti
1990-luvun alussa, kun hän sai lahjaksi
tanskalaisen Søren Kierkegaardin teokset.

– Sitä ajatuksen lentoa ja syvyyttä!
Kaikessa monimutkaisuudessaan Kierke-
gaard avasi minulle tien muihin filosofioi-
hin.

Kaupunkipolitiikan moniottelija viettää
kesäänsä valmistelemalla uutta Jyväskylää.

– Meillä on niin vähän aikaa, että tavalla
tai toisella kesäkin askarrellaan liitoksen
parissa. Juhannuksen jälkeen pidetään 3-
4 viikon kokoustauko. Ihmisten on yksin-
kertaisesti päästävä lomalle.

Jyväskylän
parhaaksi lapiolla
ja valtuustossa Veijo Koskinen

lukee kausittain filosofiaa,
historiaa ja dekkareita.
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Kello 7.30
Työpäivä alkaa
“Tulin autolla, sillä tarvitsen sitä iltapäivällä.
Tälle päivälle on sovittu kolme palaveria.
Koetan keskittää asiakastapaamisia, jotta
työpäivistä ei tulisi niin rikkonaisia.

Minulle kertyy 90–200 kilometriä työ-
ajoja kuukaudessa. Kuntaliitos muuttaa
työnkuvaa, sillä välimatkat pitenevät.

Kello 7.30
Toimistolla
Asiakaspuheluja ja sähköpostiin vastaamista.
Sähköpostilla voi hoitaa monia asioita, mutta
sen äärellä vilahtaa helposti tunti jos toinen-
kin. Olemme koettaneet Jaanan ja Sadun
kanssa rauhoittaa maanantait konttoripäi-
viksi, jolloin hoidetaan paperitöitä ja kirjoi-
tetaan pöytäkirjat.

Aikaisemmin kävimme kiinteistöillä
katsomassa rikkinäisiä portteja, pihojen
lätäköitä ja vastaavaa. Selkeät ja nopeasti
korjattavat viat kuuluvat nykyään kiinteis-
tönhoitosopimuksiin. Asiakkaat ovat oppi-
neet hyvin jättämään korjauspyynnöt
HelpDeskiin.

Me managerit käsittelemme enemmän
sisätilaongelmia ja toiminnallisia muutok-
sia. Pienet toiminnalliset alle tuhannen
euron korjaukset voidaan hoitaa manage-
rin päätöksellä nopeasti. Myös osakehuo-
neistot, ulkoa vuokratut tilat ja vuokra-
sopimusten teko kuuluvat manageroinnin
piiriin.

Toimisto kulkee mukanani. Jos en ole
toimistolla, puheluni kääntyvät kännyk-
kään. Osan pöytäkirjoista kirjoitan jo pala-
vereissa kannettavalla tietokoneella.

Jokainen työpäivä on tässä työssä eri-
lainen. Sovituista palavereista pidetään
kiinni, mutta muuten työt organisoidaan
tarpeen mukaan. Kiirettä riittää, mutta
oikeastaan pidän siitä.

Kello 8.45
Tietotalolle
Vouti-kabinetissa alkaa yhdeksältä tiedotus-
tilaisuus, jossa kerrotaan siivous- ja kiinteistö-
palvelujen kilpailuttamisesta. Kun väki alkaa
olla koolla, otan kahvia ja lohipiirakkaa ja
asetun kuppeineni kuuntelemaan.

Konsultti Tarja Ala-Ilomäki TPA An-
dersson Oy:stä selvittää, millä perusteilla
Tilapalvelu kilpailuttaa siivous- ja kiinteis-

tönhoitopalvelut. Kohteet ovat pääasiassa
kouluja ja päiväkoteja. Vastaan asiakkaiden
esittämiin kysymyksiin. Vaikka puhelimeni
on äänettömällä, sen murina kuuluu lau-
kusta. Kaivan luurin ja vastaan asiakkaalle
tekstiviestillä.

Kun vastuu siivouksesta siirtyi Tilapal-
veluun, me managerit kävimme siivouksen
peruskurssin. Näin tiedämme, mistä kai-
kesta siivouksessa puhutaan. Minusta on
hyvä, että vastuu on yhdessä paikassa, ja
että siivous kilpailutetaan. Näin laatu on
joka puolella sama, ja sitä voidaan parem-
min myös valvoa.

Kello 11.10
Toimistolla
Soitan asiakkaille, jotka koettivat tavoittaa
minua tiedotustilaisuuden aikana. En viitsi
heittää takkia pois, sillä olen lähdössä kirjas-
tolle syömään.

Kello 11.30
Lounas Novelli-kahvilassa
Minulla on aika usein omat eväät, keittoa
tai jotain muuta lämmitettävää. Jos syön
ulkona, käyn mielelläni täällä kirjastolla.
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Tilapalvelussa työskentelee kolme kiinteistömanageria. Maritta Lahti vastaa sosiaali- ja

terveyspalveluista, Jaana Lehtoranta-Makkonen sivistystoimesta ja Satu Altén

yhdyskuntatoimesta, liikunnasta ja vuokratiloista.

Kiinteistömanagerijärjestelmä luotiin vuonna 2000. Managerit palvelevat Sinua, jos yksikkösi

tilantarve on muuttunut tai muuttumassa tai jos työpaikallasi tarvitaan teknisiä tai

toiminnallisia muutostöitä. He vastaavat kiinteistöpalvelusta ja siivouksesta sekä

vuokrasopimuksista.  Entä millainen on managerin työpäivä?

– Aina erilainen, vastaa Maritta Lahti ja ottaa toimittajan yhdeksi päiväksi mukaansa.

  Irene Pakkanen

Tilapalvelun managerikolmikko
Maritta Lahti, Jaana Lehtoranta-

Makkonen ja Satu Altén.

Kiinteistömanagerin työpäivä
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Kello 12.15
Käynti Mattilan perhetukikodissa
Perhetukikodin keittiöremontti on pari viikkoa
myöhässä. Kriisikoti on käytössä ympäri
vuorokauden, ja kaikki ruoka tehdään itse,
minkä vuoksi keittiö on todella tärkeä. Re-
montti rahoitettiin ennalta arvaamattomiin
korjauksiin tarkoitetusta varoista.

Keskustelemme johtaja Eija Hiltusen
kanssa valvontakameroiden asentamisesta
ja ”kanahäkistä”. EU-direktiivin määräysten
mukaan tyhjät maitolaatikot ja ruokarul-
lakot on suojattava verkolla, jotta eläimet
eivät pääse niitä sotkemaan. Häkki mahtuu
ulko-oven viereen.

Päiväkodin eteinen on pieni, ja siinä
on paljon tavaraa. Eteisestä on tehty suun-
nitelmat, miten siitä saa toimivamman.
Lupaan Eijalle varmistaa, että eteisasia
etenee.

Kello 13.00
Toimistolla
Sähköpostiin vastaamista ja asiakaspuheluja.

Kello 14.00
Vammaispalveluista
palaveri Tilapalvelussa
Uuden Jyväskylän palveluja luotaavassa
palaverissa keskustellaan toimintakeskusten
määrästä, sijainnista ja iltapäivähoidon jär-
jestämisestä. Iltapäivähoitopaikat ovat syk-
syksi järjestyksessä Toimintatuvalla ja Kolik-
korinteellä.

Kello 15.00
Toimistolla
Hoidan pari asiakaspuhelua.

Kello 15.10
KIVA-tiimin palaveri
Päivä päättyy KIVA- eli Kiinteistö- ja vuok-
rapalvelutiimin palaveriin.

Palaverissa käsitellään organisaatio-
vaihtoehtoja, henkilöstön tarvetta ja toi-
menkuvia kuntaliitoksessa.

Kello 16.30
Työpäivä päättyy
Tästä perjantaista tuli tavallista pitempi
päivällä spontaanisti sovitun KIVA-palaverin
takia. Jos työt antavat myöten, lähden per-
jantaisin kolmelta kotiin.”

Maritta Lahdella tuli aprillipäivänä 32 vuotta
täyteen kaupungin palveluksessa, mistä hänet
palkittiin Suomen kaupunkiliiton kultaisella
ansiomerkillä.

– Aloitin toimistorakennusmestarina,
minkä jälkeen olen työskennellyt apulais-
isännöitsijänä, kiinteistöisännöitsijänä ja
tilankäytön suunnittelijana. Eri nimikkeistä
huolimatta olen työskennellyt koko ajan
samalla toimialalla, mitaloitu manageri
kertoo.

Seinäjoella syntynyt Lahti muutti Jy-
väskylään opiskelemaan rakennuspiirtäjäksi.
Vaikka kolmen jo aikuisen lapsen äiti on
asunut yli puolet elämästään Jyväskylässä,
hän sanoo olevansa yhä ehta pohjalainen.
Etelä-Pohjanmaan murre pilkahtelee esille,
kun manageri kertoo olevansa isän puolelta
neljännessätoista suoraan alenevassa pol-
vessa Jaakko Ilkan jälkeläinen.

– Rakennukset ovat minulle niin
tuttuja, että pohjapiirros nousee
mieleen jo puhelimessa puhues-
sa, Maritta Lahti sanoo.

Mitaloitu
manageri
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Uusi ja vanha toimivasti
yhteen Nisulassa

Eeronkadulla sijaitsevan Nisulan päiväkodin
laajennus tehtiin Tuomiojärven puolelle.
Ulkoapäin katsottuna uudisrakennusta ei
heti huomaa.

Laajennus on vuonna 1991 rakennettua
osaa korkeampi, minkä vuoksi sisälle tulvii
enemmän luonnonvaloa. Valoa antavat
myös sisäikkunat.

Laajennukseen tehtiin sali ja tilat kah-
delle ryhmälle. Vanhalla puolella puhete-
rapiahuoneesta tehtiin henkilökunnan
huone. Isosta atk-tilasta saatiin kaksi pie-
nempää huonetta, joita käytetään neuvot-
teluissa ja pienryhmätyöskentelyssä.

Keittiössä saatiin lisätilaa purkamalla
toimistotila. Koneet ja linjastot uusittiin.

– Keittiö on valoisa ja toimiva, joskin
ruokakärryille voisi olla enemmän säilytys-
tilaa. Tässä ikkunan äärellä on mukava
tehdä töitä. Ikkunan läpi voin tervehtiä
lapsia ja vanhempia, ruokapalveluvastaava
Senja Lankinen sanoo.

Päiväkodin vanhassa osassa tehdään
kesällä vielä pintaremonttia.

– Hankesuunnitteluvaiheessa tavoittee-
na oli, että vanhalla puolella ei tehtäisi
juuri mitään. Hankkeen edetessä tilat pää-
tettiin kuitenkin maalata ja siistiä, jotta
ero uuden ja alkuperäisen rakennuksen

välillä tasoittuisi, suunnittelupäällikkö Ulla
Rannanheimo-Gylling kertoo.

Liikkuminen kehittää ja
sali liikuttaa

Varajohtaja, erityislastentarhaopettaja Eeva-
Liisa Peltola toimi rakennusprojektissa yhteys-
henkilönä alusta saakka.

- Käyttäjien mielipiteitä kuunneltiin
todella hyvin. Esimerkiksi eteisessä kahden
ryhmän ulkovaatteiden kuivatus oli aluksi
samalla seinustalla, mutta hoitajien toivo-
muksesta ryhmille varattiin omat seinus-
tansa.

Leveässä eteisessä ei synny tungosta.
Myös ulos siirtymistä on ajateltu. Nopeim-
min pukeneet voivat siirtyä odottamaan
puiselle terassille, jonne hoitajat näkevät
eteisestä lasioven läpi.

– Nautin kunnollisista eteisistä sekä
uudella että vanhalla puolella. Lapset voivat
ripustaa itse käsineet ja kengät kuivumaan.
Työergonomian kannalta tilavat eteiset
ovat valtava edistysaskel, Peltola kiittää.

Erikoisin ratkaisu uudella puolella on
vessa, johon on läpikulku eteisestä ja ruo-
kailutilasta.

Uima-allas päiväkodissa oli jo entuu-

destaan. Nyt kun saatiin salikin, liikuntatilat
ovat päiväkodin johtajan Sirkka Marjasen
mukaan kunnossa.

– Lasten pitää päästä liikkumaan va-
paasti ja spontaanisti. Liikkuminen on
tärkeää lapsen hyvinvoinnille ja kehityk-
selle. Aikaisemmin käytimme lähikoulujen
saleja, hän sanoo.

Kun Marjanen aloitti johtajana, raken-
taminen oli jo pitkällä.

– Kalustoa ja välineitä valittiin ja tilattiin
yhdessä arkkitehti Mira Raappanan kans-
sa.

Uusi ja vanha puoli limittyvät Marjasen
mukaan luontevasti toisiinsa, ja tilat ovat
osoittaneet toimivuutensa.

Puiston sylissä
melulta piilossa

– Piha oli huonokuntoinen, osittain vajonnut
ja kostea. Koko piha uudistettiin ja sitä laa-
jennettiin noin 300 neliömetriä viereiseen
puistoon. Hyvällä suunnittelulla pienestä
pihasta saatiin monipuolinen ja toimiva.
Puistoon rajoittuvana se on myös avaran
tuntuinen, Rannanheimo-Gylling toteaa.

Puiston kainalossa sijaitsevaan Nisulan
päiväkotiin ei pöly nouse eikä meteli kuulu.

Nisulan päiväkodissa syksyllä tehty laajennus on osoittautunut onnistuneeksi. Erityisen

iloisia päiväkodissa ollaan toimivista eteisistä ja monikäyttöisestä salista. Pihaan lovettiin

viereisestä puistosta lisää tilaa.

  Irene Pakkanen
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Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy:n
ehdotus voitti yksimielisesti Päivärinteen
päiväkodin ja Puistokoulun laajennuksen
arkkitehtuurikilpailun.

– Halusimme tontille kaupunkikuvallisesti
onnistuneen ja aikaa kestävän ratkaisun. Iso
ja avara tontti ydinkeskustassa on näkyvällä
paikalla. Tontilla sijaitseva arkkitehti Wivi
Lönnin suunnittelema Puistokoulu on suojeltu
rakennus. Halusimme istuttaa täydennysra-
kentamisen vanhaan arvokkaaseen raken-
nukseen ja tontille mahdollisimman hyvin,
kilpailulautakunnan jäsen, suunnittelupääl-
likkö Ulla Rannanheimo-Gylling kertoo.

Voittaneessa ehdotuksessa uudisraken-
nus sijoittuu rauhallisena jalustamaisena
massana Ainonkadun varteen. Sen pää
kääntyy rajaamaan katujen risteystä. Uu-
disosa on vedetty katulinjasta hieman ole-
massa olevan rakennuksen seinälinjaa si-
semmälle, mikä turvaa päärakennuksen
aseman katukuvassa ja antaa kadunvarren
puille kasvutilaa.

Kilpailulautakunnan mukaan katujulki-
sivun aukotus on taitavaa ja ottaa hieno-
varaisella tavalla huomioon Puistokoulun
julkisivurytmiikan. Rakennusten välinen
yhteys on toteutettu herkästi sirolla
käytävämäisellä yhteydellä.

Laajennus kohentaa
kaupunkikuvaa

Uusi Päivärinteen päiväkoti korvaa Vapau-
denkadulla toimivan vanhan Päivärinteen.

– Puistokoulun yhteyteen tulevalla rat-
kaisulla saamme samalla nykyaikaistettua
koulutiloja. Päiväkodin ja Puistokoulun
laajennukseen tulee käsityö- ja musiikki-
luokat, keittiö, ruokala, sali ja henkilökunnan
tilat, kilpailun promoottorina toiminut
Rannanheimo-Gylling sanoo.

Uudet tilat otetaan käyttöön elokuussa
2010. Päiväkotiin tulee neljä ryhmää, hoi-
topaikkoja on 75. Puistokoulun peruskor-
jaus on esitetty alkavaksi vuonna 2013.
Kilpailuun ilmoittautui 17 suunnittelutoi-

mistoa, joista jatkoon valittiin viisi. Suun-
nittelupäällikön mukaan kilpailun anti lu-
nasti odotukset. Ehdotukset tarjosivat niin
toiminnallisesti kuin kaupunkikuvallisestikin
erilaisia ja monella tapaa oivaltavia vaih-
toehtoja lisärakentamiselle.

– Voi ilolla todeta, että tuleva laajennus
kohentaa kaupunkikuvaa, hän sanoo.

Kaikista ehdotuksista laskettiin vertai-
luhinnat ja tilakoot. Ylityksiä oli jonkin
verran kaikissa ehdotuksissa. Jatkosuunnit-
telussa pyritään hankesuunnitelmassa hy-
väksyttyyn 4,8 miljoonan euron kustannus-
arvioon.

– Kilpailulautakunta suosittelee, että
jatkosuunnittelu tehdään voittaneen eh-
dotuksen pohjalta, puheenjohtaja Esko
Eriksson totesi palkitsemistilaisuudessa
Puistokoululla 25. huhtikuuta.

Kunnia perinteille ja
käytännöllisyydelle

Arkkitehti Sari Nieminen sanoo olevansa
ylpeä voidessaan suunnitella samalle ton-
tille kuin ensimmäisen oman arkkitehtitoi-
miston perustanut suomalaisnainen Wivi
Lönn. Edeltäjänsä tapaan myös Nieminen
uskoo käytännöllisyyteen:

– Päiväkodeissa ei ole koskaan liikaa
henkilökuntaa. Arjen rutiinien pitää olla
toimivia, jotta hoitajille jää aikaa lasten
kanssa. Käyttäjien ääni painaa myös jatko-
suunnittelussa, voittaja lupaa.

Lönn suunnitteli aikanaan yli 30 koulu-
rakennusta.

– Hän ajatteli sisäilma-asioita jo 1900-
luvun alussa. Puistokouluun hän suunnitteli
erillisen huoneen ulkovaatteille, jotta kos-
teat vaatteet eivät olisi pilanneet sisäilmaa,
museonjohtaja Heli-Maija Voutilainen
kertoo.

Voutilaisen mukaan voittajaehdotus
kunnioittaa Puistokoulun perinnettä. Koulu
säilyy edelleen päärakennuksena tontilla.
Myös piha säilyy perinteisenä koulukent-
tänä, vaikka laajennus siitä oman osansa
lohkaiseekin.
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Peltolan mielestä päiväkodin sijainti on
kaikin puolin loistava.

– Tästä voi lähteä retkelle mihin vuo-
denaikaan tahansa ja elokuussa voi mennä
Tuomiojärvelle uimaan. Hongikon harju
vanhoine omenapuineen on lapsista erityi-
sen kiehtova. Kulttuuririentoihin pääsee
kätevästi kävellen.

Nisulassa on yhteensä 57 hoitopaikkaa,
maksimissaan sinne mahtuu 75 lasta. Ryh-
miä on nyt neljä: kaksi alle kolmevuotiaille,
yksi pienryhmä ja yksi 3-6-vuotiaille. Pien-
ryhmässä on lapsia, jotka tarvitsevat eri-
tyistukea kielen kehityksessä ja vuorovai-
kutustaidoissa. Esiopetus alkaa syksyllä.

Laajennuksen suunnitteli arkkitehti Tui-
ja Ilves ARK Kantoselta. Alkuperäinen
rakennus on saman toimiston käsialaa.

Vuonna 2005 tehdyn päiväkotiverkko-
selvityksen perusteella pienistä kahden
ryhmän päiväkodeista päätettiin luopua.
Nisulan päiväkoti päätettiin laajentaa, sillä
se on melko uusi ja keskeisellä paikalla.

Päivähoidon tarvetta laskettaessa en-
nustettiin lapsimäärän tasaantuvan, mutta
toisin on käynyt. Päiväkodit ovat täynnä,
ja esimerkiksi lakkautettavaksi aiottu Ko-
likkorinne jatkaa toimintaansa.
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Päiväkodin keittiössä olet yksin vastuussa kaikesta.
Siinä tarvitaan toimiva keittiö, Senja Lankinen
toteaa.

Sari Nieminen
voitti
Tilapalvelun
ensimmäisen
arkkitehtuuri-
kilpailun

Malja voittajalle. Arkkitehti Sari Nieminen Helsingistä
voitti Tilapalvelun ensimmäisen arkkitehtuurikilpailun.



ERIKSSON ESKO
Kiinteistöjohtaja
(014) 625 348
0500 641 621
(85 5348)

VIINIKKA TAIJA
Johdon sihteeri
(014) 625 357
0400 839 434
(85 5357)

Kiinteistökehitys
LEPO MIKKO
Kiinteistökehityspäällikkö
(ulkoinen vuokraus, kiinteistöjen
ostot ja myynnit)
(014) 625 367
040 830 6379
(85 5367)

Talous ja hallinto
KINOS SOILE
Talous- ja hallintopäällikkö
(talous, rahoitus, hallinto)
(014) 625 354
0400 455 015
(85 5354)

PARNI MERJA
Toimistosihteeri
(014) 625 408

TERVO TIMO
Kustannussuunnittelija
(rakennus- ja tilarekisterit)
(014) 625 352
0400 738 616
(85 5352)

Rakennuttaminen
SENSIO KARI
Rakennuttajapäällikkö 
(projektien ohjaus ja valvonta,
investointien budj., valtionavut)
(014) 625 363
0400 648 465
(85 5363)

VIITANEN ILMO
Projektipäällikkö 
(014) 625 293
0400 783 800
(85 5293)

ARVE ANNELI
Projektipäällikkö
(014) 625 371
0400 995 077
(85 5371)

REUNAMA JUHA
Kunnossapitorakennuttaja
(014) 625 329
0400 648 387
(85 5329)

EKONEN KAUKO
Kustannussuunnittelija
(014) 625 296
040 773 2596
(85 5296)

Tarve- ja
hankesuunnittelu
RANNANHEIMO-GYLLING
ULLA
Suunnittelupäällikkö
(tarve- ja hankeselvitykset,
palveluverkot)
(014) 625 401 
050 606 87
(85 5401)

KORKALAINEN-HALMU EIJA
Projektipäällikkö
(014) 625 405
050 552 3754
(85 5405)

Kiinteistö- ja tilapalvelut
SALMELA OLLI
Kiinteistöpäällikkö
(014) 625 325
0400 648 389
(85 5325)

LAHTI MARITTA
Kiinteistömanageri
(sosiaali- ja terveystoimi)
(014) 625 350
0400 648 386
(85 5350)

LEHTORANTA-MAKKONEN
JAANA
Kiinteistömanageri
(sivistystoimi)
(014) 625 366
040 830 6378
(85 5366)

ALTÉN SATU
Kiinteistömanageri
(yhdyskuntatoimi,
keskushallinto, liiketoiminta
ja ulkoiset vuokralaiset)
(014) 625 365
0400 807 598
(85 5365)

HÄMÄLÄINEN ARI
Tekninen isännöitsijä
(kiinteistönhoidon
ja -huollon ohjelmointi)
(014) 625 351
0400 544 333
(85 5351)

VARAKAS MARKKU
Tekninen isännöitsijä
(014) 625 399
0500 575 952
(85 5399)

Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Tilapalvelu

Katuosoite: Hannikaisenkatu 17, 5. krs.

Postiosoite: PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ

Laskutusosoite: PL 524, 40101 JYVÄSKYLÄ

Puh. (014) 626 953, Faksi (014) 625 360

tilapalvelu@jkl.fi

www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu
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