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Jyväskylän Tilapalvelun asiakaslehti kesä-syksy 2010

Jyväskylässä tarkan 
energian aikoja yli 
30 vuo  a

Ihana kaupunkilaispiha
tuo käsityöläistunnelmaa

Uudessa päiväkodissa 
asuu vanhan päiväkodin 
hyvä henki

Kaupungin uljas tunnus-
merkki peruskorjataan
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Eskon terveiset

TILAPALVELULLA NÄYTÖN PAIKKA

KUVA: Valokuvaamo Leh  nen

Alkanut vuosi on meille Tilapalvelun väelle monessakin mielessä näytön paikka. Jyväskylän 

historian suurimmat talonrakennusinvestoinnit ja rakennushankkeet käynnistetään kuluvan 

kevään ja tulevan syksyn aikana. Viime vuosi meni paljolti näiden hankkeiden valmistelussa 

ja suunnittelussa.

Monen hankkeen osalta kuokka on jo maahan lyötykin, sillä rakennustyöt ovat käynnisty-

neet laajamittaisilla purkutöillä. Esimerkiksi Palokan ja Vaajakosken vanhat ja huonokuntoi-

set koulut on jo purettu maan tasalle. Keski- Palokan koulu ja Kaupungintalo on tyhjennetty 

ihmisistä ja kalusteista vähän pienimuotoisempia purkutöitä varten. 

Näiden hankkeiden lisäksi olemme käynnistäneet Huhtasuolla n. 60 M€ suuruisen ja yksi-

tyisrahoitteisen päiväkoti-koulukeskushankkeen kilpailuttamisprosessin, mikä on herättänyt 

jo valtakunnallistakin mielenkiintoa. Tästä hyvänä esimerkkinä on se, että TEKES osallistuu 

tämän tarjouspyyntövaiheen rahoittamiseen. Tavoitteena on, että vuoden vaihteessa meillä 

olisi koko elinkaarihankkeen toimittaja selvillä.

Kaikki talonrakennushankkeet toteutetaan ns. Terve Talo -kriteerien mukaisesti ja aikataulut 

näissä haastavissa hankkeissa on tiukat. Liiallisella kiireellä emme halua näitä rakennushank-

keita kuitenkaan pilata. Kaikille rakenteille on varattava mm. riittävät kuivumisajat ja muutenkin kosteuden-

hallinta täytyy olla joka vaiheessa hanskassa.

Myös paljon keskustelua herättänyt Lohikosken koulun peruskorjaus valmistuu vielä tänä keväänä ennen 

kesälomia. Lohikosken koulun hankkeeseen liittyy pitkä historia ja monia vaiheita. Vaikka väistötilojen osalta 

on sattunut harmillisia takaiskuja, tulee koulusta valmistuessaan terveellinen ja turvallinen koulurakennus. 

Jokaisen investointihankkeen yhteydessä täytyy aina tehdä oma, erillinen väistötilasuunnitelma. Myös väistö-

tilojen on täytettävä terveellisen ja turvallisen koulunpidon vähimmäisvaatimukset. Kaupungilla ei ole valmiita 

väistötiloja odottamassa. Se lisää näiden muutoinkin haastavien investointihankkeiden vaikeuskerrointa huo-

mattavasti.

Näistä haasteista huolimatta me Tipalaiset tulemme tekemään parhaamme asetettujen tavoitteiden toteutta-

miseksi. Siinä tosin tarvitsemme edelleen kaikkien osapuolten yhteisymmärrystä sekä saumatonta yhteistyötä. 

Tahtotila ja tavoitteet ovat varmasti kaikilla samansuuntaiset.

Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja 
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Jyväskylän Tilapalvelun vuoden 2009 asia-

kastyytyväisyyskyselyn vastauksia odotet-

tiin jännittyneinä. Vaikuttaisiko kuntaliitos 

arvioihin? Tulosten valmistuttua helpotus oli 

ilmeinen, sillä liitoksen aiheuttamat muutok-

set eivät heikentäneet tuloksia – päinvastoin! 

Jyväskylän Tilapalvelu saavutti kaikkien aiko-

jen parhaimman arvosanan 3,56/5,0 pistettä.

Jyväskylän Tilapalvelun asiakkaiden tyyty-

väisyyttä on mitattu ja tutkittu aina vuodesta 

1993 lähtien. Tutkimuksen toteuttaa KTI Kiin-

teistötalouden instituutti ry vertailukelpoisena 

kaikille kulloinkin vertailussa mukana oleville 

kaupungeille, joita tällä kertaa oli seitsemän 

(Helsinki, Jyväskylä, Mikkeli, Oulu, Tampere, 

Vaasa ja Vantaa). Jyväskylän vastausprosentti 

oli 60, mikä oli joukon toiseksi paras.

Jyväskylä hienos   hopealle

Jyväskylän Tilapalvelu selvisi kaupunkien väli-

sessä ”kilpailussa” hopealle. Vuoteen 2008 ver-

rattuna asiakkaiden kokonaistyytyväisyys hive-

nen nousi (3,50 -> 3,56). Tyytyväisyys tiloihin, 

palveluihin sekä investointi- ja vuosikorjaus-

hankkeisiin parantui. Tilojen hallinnointiin suh-

taudutaan hiukan aikaisempaa kriittisemmin.

Yksittäisistä kysymyksistä keskimääräistä parem-

pia arvioita annettiin toimitilojen yleiskunnosta, 

valaistuksesta, toimitilahallinnon ammattitaidosta 

ja asiantuntemuksesta, aikataulujen pitävyydestä, 

asiakkaan tarpeen tuntemisesta sekä vastuuhenki-

löiden tavoitettavuudesta. Myös siivous ja ulko-

alueiden hoito saivat kiitosta. Ilahduttavan monet 

kiittävät nimellä kohteensa yhteyshenkilöä, sii-

voojaa tai kiinteistönhoitajaa – on mukava viedä 

näitä terveisiä eteenpäin.

Kaikki palau  eet käsitellään

Kiitos kaikille vastaajille! Kysely on

Tilapalvelulle tärkeä väline palvelun 

kehittämistyössä. Kaikki palautteet, myös 

sanalliset, käydään läpi. Vastausten jou-

kosta poimitaan tarkempia jatkoselvityk-

siä varten ne palautteet, joihin ei olla tyy-

tyväisiä. Tiimeissä näihin palautteisiin 

pyritään löytämään keinoja, joilla palve-

lua tai laatua pystytään parantamaan.

Tutut teemat esillä

Tutut aiheet nousevat palautteissa vuosit-

tain esille. Tyypillisiä toiveita ovat pienet 

ja suuremmatkin korjaustoimet; aita rep-

sottaa, ilkivalta näkyy, melu häiritsee. 

Osa akuuteista korjaustarpeista hoide-

taan kuntoon välittömästi. Osa korjauk-

sista joudutaan määrärahojen puitteissa 

siirtämään tuleville vuosille.

Tulosten suuri hajonta on tyypillistä sil-

loin, kun puhutaan siivouksesta sekä 

ulkoalueiden hoidosta. Nämä lienevät 

myös alueita, joissa sama laatu on toiselle 

hyvää, toiselle huonompaa. Viime vuonna 

erityisesti siivouksen sijaistamiset näytti-

vät aiheuttaneen tyytymättömyyttä. 

Korjaustoiveiden lisäksi myös sisäilman 

laatu on yksi palautteiden vakioaiheista. 

Sisäilmassa koettuja puutteita Tilapalvelu 

selvittää yhdessä Jyväskylän sisäilmasto-

ryhmän kanssa. Tavoitteenamme ovat 

turvalliset ja terveelliset tilat kaikille

asiakkaillemme.

Asiakastyytyväisyyskyselyn

HYVÄT TULOKSET ILAHDUTTAVAT

TEKSTI Hannele Hal  a

Kokonaistyytyväisyys

Eri  äin tyytyväinen

Tyytyväinen

Melko tyytyväinen

Tyytymätön

Eri  äin tyytymätön

Jyväskylä Vertailuaineisto

15

10

42

36

20

33

12

16

2

4

Kokonaistyytyväisyydet 

 latyypei  äin

Koko aineisto

Koulut

Päiväkodit

3.56

3.35

3.50

3.44

3.28

3.64

3.65

3.30

3.30

Jyväskylä v. 2009

Vertailuaineisto

Jyväskylä v. 2008

Erityisen tyytyväi-
set käy  äjät löytyvät 
kouluista ja päiväko-
deista.

Tyytyväisten käy  äjien tolppa on pisin.
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– Kun toimeen ryhdyttiin, saavutettiin säästöjä 

välittömästi – peräti 500 000 silloisen markan 

vuosivauhdilla. Kiinteistönhoitajia koulutet-

tiin energiataloudellisen talotekniikan käy-

tössä. Öljykattiloiden hyötysuhdetta seurattiin, 

ilmanvaihtoteknologiakin vähitellen kehittyi ja 

lämmön talteenottojärjestelmät tulivat vähitellen 

mukaan, Hämäläinen muistelee.

Koulutus oli avainasemassa. Kiinteistöhoitajille 

järjestettiin kymmeniä kursseja useiden vuosien 

aikana. Kun Kuntaliitto tuolloin teki kaupun-

kien välistä vertailua, Jyväskylä oli tilastojen kär-

jessä energiansäästötoimissaan. 

– Viimeaikaiset sisäilmaongelmat ovat jarrut-

taneet monia energiansäästötavoitteita. Ilman-

vaihto vie 40 % kaikesta energiankulutuksesta, 

joten kun ilmanvaihtoa lisätään, kulutuksen 

lisäys näkyy tilastoissa nopeasti, Hämäläinen 

huomauttaa.

Kulutusta on seura  u monta vuo  a

Tilapalvelun kiinteistöissä on monen vuoden 

ajan ollut käytössä pitkäaikaisen yhteistyökump-

panin Energiakolmio Oy:n toimittama kulutus-

seurantatyökalu EnerKey, jonka avulla lämmön, 

veden ja sähkön kulutusta kiinteistöissä on seu-

rattu ja optimoitu. Kuntaliitoksen myötä tul-

leet kiinteistöt liitetään vähitellen seurantaan 

mukaan. 

EnerKey lähettää viestin havaituista kulutuspoik-

keamista 24/7 palvelevaan Kiinteistöjen

Helpdeskiin, joten poikkeamiin päästään nope-

asti kiinni. Seuranta tuottaa nopeaa, isoimmissa 

kiinteistöissä jopa tunnintarkkaa raportointia. 

Se on osoittautunut tarpeelliseksi monta kertaa. 

– Vuotava vessanpönttö havaitaan nopeasti. 

Rakennustemme käyttäjät voivat olla turvallisin 

mielin, sillä kiinteistöjen tilanne on hallinnassa, 

Hämäläinen painottaa.

Energiansäästösopimuksella 

säästöjä ja uusiutuvaa energiaa

Vuonna 1997 Jyväskylä solmi Kauppa- ja teol-

lisuusministeriön kanssa energiansäästösopi-

muksen, jolloin koko Jyväskylän energiankäyttö 

mietittiin uudestaan kaikilla toiminta-alueilla. 

Kaikkien tilojen, jopa työkoneiden ja katuvalo-

jen, energiankulutukset määriteltiin tolpan tark-

kuudella vuoteen 2010 saakka.

– Vuoden 2009 alussa Jyväskylä allekirjoitti kun-

tien energiatehokkuussopimuksen (KETS), jolla 

pyritään vuoteen 2016 mennessä energiatehok-

kuuden parantamiseen kaupungin toiminnassa 

sekä Tilapalvelun hallinnoimissa kiinteistöissä, 

mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian 

käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toi-

menpiteitä, Hämäläinen kertoo. 

Sopimuksen tavoitteena on ohjeellinen 9 % ener-

giansäästö jaksolla 2008 - 2016. Energiansääs-

Kun Tilapalvelun tekninen isännöitsijä
Ari Hämäläinen tuli taloon vuonna 1981, 
oli energian- ja vedenkulutus melkoisen 
huoletonta huvia. Varsinkin, jos sitä vertaa 
 lanteeseen, joka nyt 30 vuo  a myöhem-

min kaupungissa vallitsee. Öljykriisin lai-
neiden laannu  ua katseet kohdistuivat 
säästötoimiin, ja niitä tekemään
Ari Hämäläinen palka   in.

TEKSTI Hannele Hal  a
HENKILÖKUVA Hannele Hal  a

Jyväskylässä

TARKAN ENERGIAN 
AIKOJA YLI 30 VUOTTA

Jyväskylän
säästötoimet
ovat olleet
menestyksellisiä.



töllä tarkoitetaan säästötoimilla saavutettua ja 

energiayksikössä ilmaistua vaikutusta sekä tule-

van kulutuksen estämistä. Sopimuksen piiriin 

otetaan koko ajan uusia kohteita ja tavoitteena 

on 20 000 MWh:n säästö vuoteen 2016 men-

nessä. Välitavoitteena on vuoden 2010 loppuun 

mennessä saada kokoon jo 6,6 MWh:n säästö.

Uusiutuvalle energialle löytyy kohteita

Hyvä keino parantaa energiatehokkuutta  ovat 

ESCO-hankkeet, joissa toteutettujen energian-

säästötoimien tuomilla säästöillä investoinnista 

aiheutuneet kustannukset voidaan maksaa pois. 

Tyypillisiä ESCO-hankkeita ovat ilmanvaihtoon 

liittyvät toimet, joilla sisäilman laatu paranee ja 

energiaa kuluu vähemmän.

ESCOn myötä ollaan selvittämässä ns. hybri-

dilämmityksen hyödyntämistä. Vanhan öljy-

kattilan rinnalle asennetaan ilma-vesilämpö-

pumppujärjestelmä. Näiden ESCO- kohteiden 

takaisinmaksuajan on laskettu olevan vain neljä 

vuotta. Uusiutuvia energiamuotoja harkitaan 

aina tapauskohtaisesti. Esimerkiksi uusi Tikka-

lan päiväkoti-koulurakennus lämpiää pelleteillä.

Säästöt näkyvät – kärki häämö  ää

Jyväskylän Tilapalvelun ylläpidolla on vuosittain 

tietty budjetti, jonka pitää riittää moneen asiaan. 

Mitä vähemmän energiaa ja vettä kuluu, sitä 

enemmän rahaa säästyy muihin kohteisiin, kuten 

vaikkapa kiinteistön kunnossapitoon.

Tällä hetkellä Jyväskylä kuuluu Kuntaliiton 

energiatehokkuustilastoissa suurimpien kau-

punkien kymmenen kärkeen. Erot kaupunkien 

välillä ovat pienet. Sijoitus voi ensi vuonna olla 

hyvinkin jo kärkikolmikossa, sillä niin paljon 

tehokkuutta, tarmoa ja hyviä välineitä Jyväsky-

län kaupungilla on käytettävissään. 

Tiesithän, että myös sinulla tilojen käyttäjänä, 

on mahdollisuus omilla toimillasi vaikuttaa 

Jyväskylän onnistumiseen energiatehokkuussopi-

muksen tavoitteiden toteutumisessa ja sitä kautta 

hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Työyh-

teisösi ympäristöyhdyshenkilöltä saat lisätietoa 

myös energiankäyttöön liittyvissä asioissa.
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Säästötoimenpiteiden vaikutus Jyväskylän kaupungin 
palvelurakennusten lämmönkulutuksessa.

(Vuoden 2003 alkaen energiansäästösopimuksen tavoi  een mukainen arvio).
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Pappilanvuoren päiväkoti valmistui 3.8.2009, 

ja uudelta kaikki vielä näyttää ja tuoksuukin. 

Päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää ja tilaa 

on 90 lapselle. Uuden päiväkodin tontilla oli 

aikaisemminkin päiväkoti, legendaarinen Palo-

kan päiväkoti, jossa suuri osa uuden päiväko-

din henkilöstöstä on oppinsa saanut ja uransa 

luonut.  Vanhan päiväkodin muisto tuo pin-

taan nostalgisia tunnelmia.

– Tällä tontilla onkin aito päiväkodin henki, 

joka on nyt onnistuneesti siirtynyt uuteen 

rakennukseen, nauraa päiväkodin johtaja 

Tuula Dahlblom.

Nopea aikataulu

Palokan lapsimäärä kasvaa, sillä tontteja kaa-

voitetaan ja alue on voimakkaimmin kasvava 

alue Jyväskylässä. Koska uusi päiväkoti tarvit-

Uusi päiväko  , jossa asuu vanhan 

PÄIVÄKODIN HYVÄ HENKI
TEKSTI Hannele Hal  a
LAPSIRYHMÄKUVA Hannele Hal  a

Päiväko   kimaltelee kevätauringon paisteessa. Iloinen puheensorina ja 
lusikoiden kilke kantautuu he   ulko-ovelle – talon pikkuväki taitaa olla 
aamupalan äärellä.

Kuva ylhäällä:, vas. Heta Kuntsi, 
Viivi Koskinen, Vilma Lah  nen. 
Takana Mikko Forsblom ja Leevi 
Syrjänen. Ryhmä, jossa kuva on 
ote  u on Pikku-Apollot. 

Kannessa sama lapsiryhmä
ja lastentarhanope  aja
Sirpa Tuhkala.
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tiin nopeasti, turvauduttiin poikkeuksellisesti 

KVR-urakkamenettelyyn, minkä ansiosta sääs-

tettiin aikaa. Kilpailutuksessa valitun suun-

nittelijan kanssa tehtiin perusratkaisut tilojen 

määrälle ja toiminnallisuudelle yhteistyössä 

päiväkodin väen kanssa. Kun isot linjaukset 

oli saatu paperille, käytiin Jyväskylän Tila-

palvelun projektipäällikkö Marjut Koiviston 

kanssa yhteistyössä käyttäjien omien erityistoi-

veiden kimppuun.

Omat toiveet huomioi  in

- Meitä kuunneltiin ja monet toiveistamme 

toteutuivat. Saimme lisättyä paljeovia, joilla 

isoja tiloja voidaan helposti jakaa pienempiin 

osiin ja saada rauhallisia soppia. Se on tärkeää 

näin isossa päiväkodissa. Erityisen iloinen olen 

siitä, että saimme tänne erillisen ruokailutilan 

– se on vielä harvinaista päiväkodeissa, Dahl-

blom huomauttaa.

Erillisessä ruokailutilassa ruokailee parikym-

mentä lasta yhtä aikaa, kaksi ryhmää kerral-

laan. Lapset ottavat itse tarjottimensa, ruokai-

luvälineet, juomat ja ruuan. Kun ryhmässä on 

lapsia 2-vuotiaasta esikoululaiseen, tarvitaan 

toki myös aikuisten apua. – Lapsille on todella 

palkitsevaa saada tehdä itse. Ruokailutilanne 

on rauhallinen, mistä kiitos lankeaa paitsi lap-

sille ja henkilöstölle, myös hyvin suunnitel-

luille tiloille ja kalusteille, Dahlblom kiittelee. 

Ruokailutila helpottaa myös henkilöstön työtä 

ja kohdentaa sitä paremmin, keittiöväki sääs-

tyy ruuan kuljettamiselta eikä ruokaa mene 

niin paljon hukkaan. 

Paras paikka päiväkodille

Päiväkodin sijainti on lapsille paras mahdolli-

nen. Lähellä ei ole vilkkaasti liikennöityjä teitä 

eikä melua, vieressä alkaa metsä polkuineen ja 

latuineen eikä urheilukentälle ole pitkä matka. 

Pihoilla on tilaa telmiä ja touhuta. Dahlblom 

kertoo, että päiväkodin teemoiksi on valittu 

luonto, liikunta ja luova leikki. Vanhemmat 

valitsevat nykyisin tarkkaan päiväkodin ja 

Pappilanvuoren päiväkoti on ollut teemojensa 

– ja myös ehkä vanhojen ”juuriensakin” ansi-

osta, mieluinen päiväkoti.

Hyvä  lasuunnitelma 

– Pappilanvuoren päiväkoti voitiin suunni-

tella alusta asti päiväkodiksi. Aluksi suunnit-

teilla ollut idea viipalepäiväkodista hylättiin. 

Vanha ja huonokuntoinen päiväkoti päätet-

tiin purkaa ja rakentaa tilalle uusi.  Saatoimme 

luovuttaa päiväkodin väelle uudet, hyvin suun-

nitellut tilat eikä jouduttu tekemään kompro-

misseja kuten silloin, kun vaikkapa teollisuus-

halli muunnetaan päiväkotikäyttöön, Koivisto 

kertoo. Viimeisen silauksen tiloille teki henki-

lökunta taloon muutettuaan. Mahdollisuus

omiin pieniin muutoksiin sitouttaa ja tuo 

hyvän mielen.

Toki toiminnan käynnistymisen myötä kor-

jaustoiveita tulee, sillä aidossa käytössä tilat 

punnitaan. – Kyse on kuitenkin pienistä asi-

oista, koska kokonaisuus on niin hyvä ja toi-

miva. Toimiva yhteistyö ylläpidon kanssa on 

meille tärkeää ja sen suhteen meillä on var-

maankin vielä toimintatapoja hiottavana, 

Dahlblom sanoo.

”Meitä kuunnel  in ja monet 
toiveistamme toteutuivat”

Päiväkodin johtaja
Tuula Dahlblom on
tyytyväinen päiväkodin
toimiviin  laratkaisuihin.
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Koulu on tärkeä osa kyläyhteisöä

Uuden yhdistetyn koulun ja päiväkotirakennuksen 

läheisyydessä on ollut koulu jo 1898. – Koulu ja 

kauppa ovat kyläyhteisön säilymisen kannalta tär-

keitä, ilman niitä kylä näivettyy, kauppias ja kylän 

puuhamies Jukka Mehtonen korostaa.

– Oli hieno ajatus rakentaa koulusta kyläyhteisön 

kokoontumispaikka, joka kokoaa kaikenikäiset 

kyläläiset, rehtori Tiina Jylhä kiittelee. Hän arvos-

taa myös sitä, että käyttäjiä kuultiin ja heidän toi-

veitaan huomioitiin.

Kaikki yhdessä vauvasta vaariin

Tikkalan koulu on erilainen, käyttäjien mielestä 

aivan erinomainen ratkaisu. Tikkalassa toimintoja 

ei ripoteltu eri puolille kylää, sillä samaan raken-

nukseen sijoittuu nyt 80 oppilaan koulu ja yli 

1-vuotaiden lasten päiväkoti. Kaksi kertaa viikossa 

ikäihmiset käyvät omissa liikunta- ja harrastus-

piireissään ja samalla reissulla ruokailevat koulun 

ruokalassa. Pienessä kyläyhteisössä kaikki näyttä-

vät tuntevan toisensa. Eri sukupolvet tulevat hyvin 

toimeen ja juttu luistaa.  

– Tiloja käyttävät nyt kaikki vauvasta vaariin. Iltai-

sin koulun tiloihin suuntaavat työikäiset. Kansa-

laisopiston tarjonta kattaa nyt niin miesten kuin 

naistenkin suosikit lattareista itämaiseen tanssiin, 

kuntopiireistä pianonsoittoon. Nuorille on omat 

kerhoillat ja tanssitunnit, Jylhä kertoo. Talo on täynnä 

elämää aamusta iltaan ja kokoaa kyläläiset yhteen.

Uusia harrastusmahdollisuuksia

Koulun tarjoamien tilojen ansiosta Mehtonen on 

aloittanut sulkapallon ja salibandyn pelaamisen.  

– On mukava saada harrastaa omalla kylällä. Aikai-

semmin meillä ei ollut mitään harrastustiloja, mutta 

nyt mahdollisuuksia riittää, Mehtonen kiittelee. 

Koulu on tarjonnut tukikohdan myös paikallisten seu-

rojen kokoustilana. Avajaisissa syksyllä 2009 oli peräti 

350 vierasta ja hyvin sopu sijaa antoi. Ystävänpäivänä 

koulussa järjestettiin Kimppa-tapahtuma eri-ikäisille

vieraille, joita päivän aikana kävikin 150. – Täällä 

leijuu talon henki, jonka punainen lanka on yhteisölli-

syys, kiteyttää rehtori Jylhä.

Tehokasta  lojen käy  öä

– Näen päiväkodin ja koulun yhdistämisellä paljon 

hyviä puolia. Rakentaminen on kallista, joten on jär-

kevää sijoittaa toimintoja yhteen. Tilojen käyttö on 

tehokasta, kun koulupäivän jälkeen tilalle vaihtuvat 

työikäiset aikuiset ja nuoret, kiinteistömanageri Sirpa 

Väyliö Jyväskylän Tilapalvelusta kertoo.

Managerimalli oli korpilahtelaisille uusi, mutta yhtei-

nen sävel alkaa vähitellen löytyä. – Suunnittelussa 

saimme Tilapalvelusta apua ja hyviä ideoita,

Jylhä kertoo.

TIKKALAN 
PÄIVÄKOTI-KOULULLA
Tikkalan kyläkeskus sijaitsee kolmen  en riste-
yksessä Jyväskylän eteläpuolella. Jyväskylään on 
Tikkalasta parinkymmenen minuu  n ajomatka. 
Vuoden 2009 alusta alkaen Tikkalan kylä on kuu-
lunut Jyväskylän kaupunkiin.

TEKSTI Hannele Hal  a
KUVA Hannele Hal  a

Kuvassa 5.-6.luokkalaisia jumppatunnin jälkeen

Sujuvaa arjen yhteisöllisyy  ä
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Kul  uurihistoriallises   arvokas kohde

Kun kaupungintalo nousi aikanaan keskelle puutalo-

Jyväskylää, se oli alueen mittavin rakennushanke 

1800-luvulla. Meille se on tänä päivänä tärkeä osa his-

toriaamme ja myös kulttuurihistoriallisesti arvokas 

rakennus, jonka entisöintityö Jyväskylän Tilapalvelun 

tilaamana tehdään historiaa ja alkuperäistä ammattitai-

toa kunnioittaen, kertoo Tilapalvelun suunnittelupääl-

likkö Ulla Rannanheimo-Gylling. Rakennukseen palau-

tetaan lähes alkuperäinen huonejako, mutta jätetään 

myös eri aikakausina tehdyt  kerrostumat näkyviin.

Peruskorjauksen syynä oli rakennuksen erittäin 

huono tekninen kunto, eikä rakennus täyttänyt enää 

nykyisiä palo- ja poistumistiemääräyksiä, myös talo-

tekniikka oli vanhentunut. Kellarikerros laitettiin 

käyttökieltoon v. 2008 ja koko talo v. 2009, pää-

syynä olivat sisäilmaongelmat.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa 1998 ja maa-

kuntakaavassa 2009 ja se kuuluu valtakunnallisesti 

merkittävään kulttuuriympäristölistaan (Valtio-

neuvoston päätös 22.12.2009).

Korja  avaa rii  ää

Väritutkimus saatiin päätökseen alkuvuodesta 2010. 

Selvityksessä tutkittiin seinien ja kattojen vanhoja maa-

likerroksia sekä kartoitettiin tilat, joissa on alkuperäi-

siä seinä- ja kattokoristemaalauksia. Selvitystyötä oli 

laatimassa rakennushistoriallisiin tutkimuksiin erikois-

tunut Ukri Oy. Rakennushistoriallinen selvitys tilattiin 

Keski-Suomen museolta.  Museonjohtaja Heli-Maija 

Voutilainen on ollut hankesuunnitteluvaiheessa mukana 

asiantuntijana rakennushistoriaan liittyvissä asioissa.

Vanhaa kunnioi  aen

Nyt tehtävissä korjauksissa ja muutoksissa huolehdi-

taan, ettei kulttuurihistoriallisia tai rakennustaiteelli-

sia arvoja tuhota. Peruskorjauksen hankesuunnitelman 

mukainen kustannusarvio on yhteensä 10 558 000 € ja 

peruskorjaustyö on valmis v. 2012 lopussa.

Kaupungintalon peruskorjauksessa pohjakerroksen 

kaikki rakenteet, kantavia rakenteita lukuun otta-

matta, puretaan ja vanhat lattiat madalletaan. Perus-

tukset vahvistetaan suihkuinjektointipilareilla.Julki-

sivuissa vanhoista rappaus- ja tiilipinnoista poistetaan 

vanhat maalipinnat ja huonokuntoiset rappaukset kor-

jataan, jonka jälkeen seinät saavat uuden maalikerrok-

sen ja sävyn. Vesikatolla vanhat puurakenteet ja eristeet 

puretaan sekä uusitaan lukuun ottamatta runkoraken-

teita. Konesaumattu peltikatto maalataan.

Välipohjista puretaan muut vanhat eristeet ja raken-

teet, paitsi kannatinpalkit ja alapuolen rappausten 

rakenteet. Vanhat väliseinät puretaan, kantavat tiili-

seinät säästetään. Seiniin ja kattoihin tehdään enti-

söintimaalaukset vanhojen maalausten ja mallien 

mukaisesti. Selvitystyössä esille otetut seinä- ja katto-

frakmentit jätetään osaksi uusia maalattavia pintoja.

Vaasan lääninarkkiteh   Karl Viktor Rei-
nius (1862-1936) suunni  eli ”Jyväsky-
län yhteisen huoneen” – nykyisen kau-
pungintalomme vuonna 1896. 

PERUSKORJATAAN
Kaupungin uljas tunnusmerkki

TEKSTI Hannele Hal  a
KUVA Jyväskylän kaupunki
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Kaupunkilaispiha rakentuu tontilla olevista van-

hoista rakennuksista ja käsityöläiskodeista, jotka 

on nyt siirretty samaan kortteliin tontilla ennes-

tään olleiden rakennusten lisäksi. Näihin vanhoi-

hin taloihin rakennetaan tunnelmalliset työsken-

telytilat noin 17 käsityöläiselle. Tavoitteena on 

tehdä kullekin käsityöläiselle omat pienet työ-

huoneet, ja valmistuneiden tuotteiden myyntiä 

hoidetaan alustavien suunnitelmien mukaan alu-

eelle tulevasta kahvilasta. Tavoitteena on löytää 

alueelle erityyppisiä yrittäjiä, ja jopa seppä on 

toivomuslistalla.

Korttelin isännän tai emännän tehtäviin kuuluu 

opastaa tontilla olevaa toimintaa, järjestää 

tapahtumia sekä  toimia oppaana käsityöläismu-

seoissa. Pihapiiriin on suunniteltu myös perin-

nerakentamisen neuvontapistettä, joka toimisi 

Keski-Suomen museon alaisuudessa.

Wanhan ajan piha ja hyötypuutarha

Jo mainittu kahvila rakennetaan entisen syn-

nytyssairaalan kivijalkaan, ja työt alkanevat jo 

kesällä 2010. Alueesta tulee todella tunnelmal-

linen keidas kaupungin sykkeeseen. Vanhojen 

talojen keskelle jää piha-alue, johon rakennetaan 

aito wanhan ajan puutarha. Siellä palavarak-

kaus, humala ja rohtosormustinkukka hurmaa-

vat loistollaan ja korot kopisevat hiekalla sau-

matuilla kenttäkiveyksillä.

Pihaan tulee myös vanhaan malliin suunniteltu 

hyötypuutarha perinteisine hyötykasveineen, 

joista monet ovat nykyisin taas nousemassa 

uusiksi suosikeiksi. Pihan neuvontapisteestä 

kävijä saa tietoa myös vanhojen perinnekasvien 

käytöstä ja kasvattamisesta.

Ihana kaupunkilaispiha tuo

KÄSITYÖLÄISTUNNELMAA
TEKSTI Hannele Hal  a
KUVAT ARK-Kantonen Oy

Kaupungin vie  äessä 175-vuo  sjuhla-
vuo  aan vuonna 2012 valmistuu myös 
kaupunkilaisten uusi odote  u olohuone 
Cygnaeuksen- ja Hannikaisenkadun
risteykseen. Tulokkaan työnimenä on 
”Kaupunkilaispiha”.
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Rakennusaikana vanhojen 

työtapojen esi  elyä 

Kohteen rakentaminen vaatii vanhojen raken-

nustapojen tuntemusta. Se on perinnetietoa ja 

-taitoa, jota halutaan jakaa myös kaupunki-

laisille. Aina kun työmaalla on joku erityinen 

kohde työstettävänä,  pyritään järjestämään

asiasta työnäytös, jossa kaupunkilaiset pääsevät 

näkemään ammattilaisia työssään. Museon

yhteyteen valmistuva perinnerakentamisen

neuvontapiste jatkaa neuvontatyötä sitten

kohteen valmistuttua.

Tunnelman tuoja ympäri vuoden

Kaupungin matkailulle kaupunkilaispiha tuo 

uutta nostetta. Eniten uudesta keitaasta voimme 

kuitenkin iloita me kaupunkilaiset: wanhan ajan 

pihan rauha, pihatapahtumat ja käsityöläisnäy-

tökset värittävät kesää. Joulun aikaan kaupun-

kilaispiha, ikkunoilla tuikkivine kynttilöineen, 

on tunnelmallinen käsityöläisten valmistamien 

lahjojen ostopaikka. Kahvila – korttelin sydän 

– tarjoaa lepohetken ostosten lomassa ihanassa 

korvapuustien ja pikkuleipien tuoksussa, ker-

toilee Tilapalvelun suunnittelupäällikkö Ulla 

Rannanheimo-Gylling niistä ideoista, joita on 

visioitu hanketta kehitettäessä. Kaupunkilaispi-

halla  näkyvät muutkin vuodenkierron mukaiset 

tapahtumat – ihan aitoon wanhaan malliin. 

RIPEÄ TOIMINTA 
ESTI ISON VAHINGON

Aivan tavallisesta työpäi-

västä tuli yllä  äen iki-

muistoinen Kuokkalan 

koulun vah  mestari /

kiinteistönhoitaja Paavo 

Tuohimetsälle.  Työpäivä 

oli jo pää  ynyt, kun 

ko  inlähtöä tekevä

Tuohimetsä kuuli varas-

ton kohdalla tavalli-

suudesta poikkeavaa ääntä.  Se tuntui tulevan katossa ole-

vasta putkesta, mu  a mitään päällisin puolin selkeää syytä 

outoon ääneen ei näkynyt. Tilanne tuntui kuitenkin uhkaa-

valta, joten Tuohimetsä kiiruh   lämmönjakohuoneeseen 

sulkemaan vedentulon. Syrjäkarein hän eh   huomata vesi-

mi  arin hurjat kierrokset, ennen kuin sai väänne  yä sulut 

kiinni.

Tuohimetsä soi    päivystävän kiinteistönhoitajan paikalle.  

Lämmönjakohuoneesta löyde   in pieni vesilammikko, joten 

sen johda  amana syytä osa   in lähteä etsimään seinän toi-

selta puolelta. Siellä kohtasi lohduton näky: varaston ja kir-

jaston la   at olivat 3-5 cm:n korkeudelta veden peitossa.

Jos vesi olisi eh  nyt virrata yhtään kauemmin, olisi hissi-

kuilu ollut vaarassa joutua veden valtaan. Nyt selvi   in suh-

teellisen pienillä vahingoilla. Mitkään hälytykset eivät eh  -

neet reagoida, mu  a onneksi Paavo Tuohimetsä eh  . Ve  ä 

virtasi korkeintaan 15 minuu  n ajan, ja tuo sääste  y aika 

pelas   isommalta remon  lta. Palokunta imuroi vedet la   -

alta ja  lat jäivät viikonlopuksi kuivumaan. 

Jyväskylän Tilapalvelu palkitsi Tuohimetsän ripeästä toi-

minnasta uhkaavassa vaara  lanteessa. Tuohimetsä on vuo-

si  ain tehdyissä asiakastyytyväisyystutkimuksissa saanut 

paljon posi  ivisia mainintoja, joten palkinto tuli kaiken kaik-

kiaan hyvästä työstä.

TEKSTI Hannele Hal  a

Käsityöläiskor  elista on tulossa Jyväskylän kaupungille uusi 
matkailuval    ja kaupunkilaisille yhteinen kohtaamispaikka. 

Paavo Tuohimetsä työs-
kentelee Total Kiin-
teistöpalvelut Oy:ssa 
vah  mestari / kiinteis-
tönhoitajana.
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Kiinteistöön lii  yvissä vika  lanteissa sinua palvelee uudistunut 

Kiinteistöjen Helpdesk 24 h/vrk. 

TEE VIKAILMOITUS ENSISIJAISESTI VERKOSSA: 

1. Kaupungin Intran pääsivu   käynnistysalusta  Kiinteistöjen Helpdesk 

TAI

2.  soita puh. 014 266 8228

ERIKSSON ESKO
Kiinteistöjohtaja
014 266 8233
0500 641 621

VIINIKKA TAIJA
Johdon sihteeri
014 266 8257
0400 839 434

KIINTEISTÖKEHITYS

LEPO MIKKO
Kiinteistökehityspäällikkö
(ulkoinen vuokraus, kiinteistöjen 
ostot ja myynnit)
014 266 8243
040 830 6379

TALOUS JA HALLINTO

KINOS SOILE
Talous- ja hallintopäällikkö
(talous, rahoitus, hallinto)
014 266 8237
0400 455 015

KOVANEN ANNA
Toimistosihteeri
014 266 8241

PARNI MERJA
Toimistosihteeri
014 266 8241

SUURONEN AIRA
Taloussuunni  elija
014 266 8253
040 355 0869

TERVO TIMO
Kustannussuunni  elija
014 266 8254
0400 738 616

RAKENNUTTAMINEN

SENSIO KARI
Rakennu  ajapäällikkö
(projek  en ohjaus ja valvonta, 
investoin  en budj., val  onavut)
014 266 8251
0400 648 465

EKONEN KAUKO
Projek  päällikkö
014 266 8232
040 773 2596

REIN MAUNO
Projek  päällikkö
014 266 8248
050 343 1287

REUNAMA JUHA
Projek  päällikkö
014 266 8249
0400 648 387

TUONONEN VÄINÖ
Projek  päällikkö
014 266 8255
040 588 4283

VIITANEN ILMO
Projek  päällikkö
014 266 8258
0400 783 800

TARVE- JA 
HANKESUUNNITTELU

RANNANHEIMO-GYLLING ULLA
Suunni  elupäällikkö
(tarve- ja hankeselvitykset, 
palveluverkot)
014 266 8247
050 606 87

KOIVISTO MARJUT
Projek  päällikkö
014 266 8238
0400 368 124

KORKALAINEN-HALMU EIJA
Projek  päällikkö
014 266 8239
050 552 3754

LIUKKONEN KIRSI
Suunni  elusihteeri
014 266 8244
0400 732 006

KIINTEISTÖ- JA TILAPALVELUT

SALMELA OLLI
Kiinteistöpäällikkö
014 266 8250
0400 648 389

ALTÉN SATU
Kiinteistömanageri
014 266 8230
0400 807 598

ARVE ANNELI
Kunnossapitopäällikkö
014 266 8231
0400 995 077

ESKOLA PERTTI
Tekninen Isännöitsijä
014 266 8234
0500 540 251

HAKALA ANU
Kiinteistömanageri
014 266 8235
050 581 3683

HÄMÄLÄINEN ARI
Tekninen isännöitsijä
(kiinteistönhoidon ja – 
huollon ohjelmoin  )
014 266 8236
0400 544 333

LAHTI MARITTA
Kiinteistömanageri
014 266 8240
0400 648 386

LEHTORANTA-MAKKONEN JAANA
Asiakkuuspäällikkö
014 266 8242
040 830 6378

MASTOLA PASI
Tekninen isännöitsijä
014 266 8245
040 545 7105

SUTINEN MARKKU
Tekninen isännöitsijä
014 266 8246
050 311 8704

VARAKAS MARKKU
LVI-asiantun  ja
014 266 8256
0500 575 952

VILJAKAINEN ANNIKA
Siivouspäällikkö
014 266 8259
0500 788 913

VÄYLIÖ SIRPA
Kiinteistömanageri
014 266 8260
050 599 6003

Tilapalvelun ohjeistus kiinteis-
tönhoidolle rakennusten ilman-
vaihdosta:

Ilmanvaihto käynnistetään 2 h 
ennen toiminnan alkamista ja 
pysäytetään yöksi 2 h kulu  ua 
siitä, kun talo tyhjenee. Kostei-
den  lojen, esim. koulujen liikun-
tasalien pesu  lojen ilmanvaihto 
käy osateholla talon ollessa 
tyhjä.

Poikkeavia käyn  aikoja voi olla 
esim. sisäilmastoryhmän työn 
alla olevissa kohteissa. Pakkas- ja 
hellejaksojen aikana muutokset 
ovat myös mahdollisia.

Yöaikaista turhaa ilmanvaihto-
koneiden käy  öä pyritään vält-
tämään energiankulutukseen, 
ympäristönäkökoh  in ja kustan-
nuksiin vedoten.

Ohjeistus perustuu Kuopion yli-
opiston ympäristö  eteiden lai-
toksen tutkimukseen, jossa selvi-
te   in ilmanvaihdon jatkuvan ja 
tauotetun käytön vaikutuksia.

• Jyväskylän kaupungin ja Työ-
 ja elinkeinoministeriön väli-
 sen energiatehokkuussopimuk-
 sen tavoi  eena energiankäytön
 vähentäminen

• Ilmanvaihdon osuus rakennus-
 ten lämpöenergiankulutuksesta 
 on n. 40 %

• Yöaikainen ilmanvaihto nostaa
 keskikokoisen koulurakennuk-
 sen lämpöenergian kustannuk-
 sia n. 10.000 €/v ja CO2 pääs-
 töjä n. 59 000 kg. Opetustoi-
 men osalta kustannukset 
 lisääntyisivät n. 0,5 milj.€ vuo-
 dessa ja CO2 päästöt n. 3 milj. 
 kg. Toiminta vaiku  aa myös 
 sähkönkulutukseen.

ILMANVAIHTO-
JÄRJESTELMIEN
KÄYTTÖ

Jyväskylän kaupunki 
Jyväskylän Tilapalvelu
Katuosoite: Kilpisenkatu 1, 4. krs
Pos  osoite: PL 193, 40101 Jyväskylä
Laskutusosoite: PL 524 
40101 Jyväskylä
Puh. 014 266 0000
Faksi 014 266 8226
www.jyvaskyla.fi /  lapalvelu

Kiinteistöjen
HELPDESK 24h
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