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Eskon terveiset
huhTAsuon ElinkAArimAlli ETEnEE  

Tilapalvelun vastuulla olevat kaupungin mittavat talonrakennusinvestoinnit huipentuvat tänä vuonna huo-

lellisesti valmisteltuun Huhtasuon noin 55 M elinkaarihankkeeseen. Hanke toteutetaan ja rahoitetaan perus-

tettavan kaupungin omistaman keskinäisen kiinteistöyhtiön kautta. Kilpailun voittanut YIT-konsortio ottaa 

vastuun koko koulu- ja päiväkotikampuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta 20 vuoden ajan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hankkeessa rahoituksen hinta on lähes sama kuin kaupungin oma-

rahoituksen hinta ja ylläpitojakson suurimmat kiinteistöriskit on siirretty palvelutuottajalle. Voidaan puhua 

rahoituksen ja kiinteistöriskien hallitusta optimoinnista.

Näin rakentaja eli palveluntuottaja on joutunut ja joutuu miettimään uusia innovaatioita sekä uudenlaisia 

ratkaisuja, jotka varmistavat tilojen käytettävyyden ja hyvät olosuhteet käyttäjille mahdollisimman teknis-

taloudellisesti.

Haemme tällä uudenlaisella konseptilla tilojen ja niihin liittyvien kiinteistöpalvelujen hyvää hinta-laatusuh-

detta.Samalla varmistetaan sekä koulun että päiväkodin käyttäjille turvallinen ja laadukas kasvatus- sekä 

oppimisympäristö. Tämän tapaiset elinkaarimallit ovat vielä Suomessa melko harvinaisia eikä niistä ole vielä 

pitkiä kokemuksia. Julkisessa keskustelussa ne yhdistetään usein kaikki samaan nippuun, vaikka jokainen 

elinkaarimalli on aina vähän erilainen. Niitä kritisoidaan monesti pääkaupunkiseudun huonojen toteutusmal-

lien perusteella. Tässäkin asiassa pätee se tuttu fraasi, että sitä saa, mitä tilaa.

Tässä Huhtasuon koulu- ja päiväkotihankkeessa olemme pyrkineet huomioimaan ja eliminoimaan aikaisem-

missa toteutusmalleissa tehdyt virheet. Sen lisäksi olemme huomioineet ja tuoneet siihen lisää uusia element-

tejä, kuten esimerkiksi sisäilmaolosuhteiden, tilojen käytettävyyden sekä energian käytön tehostamisen ja 

siihen liittyvät maksumekanismit. 

Vaikka elinkaarimallin pitää aina perustua hyvään kumppanuuteen ja win-win –periaatteisiin, pitää kaikki 

asiat kuitenkin sopia ns. paperilla, käytännössä melko laajalla ja yksityiskohtaisellakin palvelusopimuksella. 

Nyt tämä Huhtasuon koulu- ja päiväkotihankkeen elinkaarimalli ja siihen liittyvät sopimukset ovat 

toteutusta vaille valmiit.Tavoitteenamme on, että tämä opetus- ja päivähoidon vastaavien kanssa 

yhteistyössä valmistellun hankkeen toteutussuunnittelu käynnnistetään heti kesälomien jäl-

keen. Varsinainen investointivaihe olisi valmis kokonaisuudessaan v. 2015.

Aika sitten näyttää miten olemme onnistuneet tässä Jyväskylän ensimmäisessä kiinteistö-

sektorin elinkaarihankkeessa. Tilapalvelussa uskomme siihen lujasti.

Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja
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EVAkosTA uuTEEn PÄiVÄkoTiin

Evakkovuosi kolmessa eri väistötilassa 
kysyi joustavuutta ja kekseliäisyyttä niin 
asiakasperheiltä kuin haukkamäen päi-
väkodin henkilökunnaltakin. suurin osa 
evakkotaipaleella mukana kulkeneista 
kalusteista ja välineistä pakattiin kolmeen 
kertaan, mikä johtui samaan aikaan käyn-
nissä olleiden hankkeiden rakennusaika-
taulupäällekkäisyyksistä. nyt päiväko-
din väki iloitsee uusista avarista tiloista 
ja isosta piha-alueesta, jossa lapsille on 
tilaa telmiä. Päiväkodin väki muutti uusiin 
tiloihinsa kesähelteillä 2010, jolloin ilmas-
tointi joutui koville. Pieniä teknisiä säätöjä 
vielä tehdään ja piha-alueen viimeistely 
alkaa kasvuunlähtötarkastuksen jälkeen.

Eskon terveiset
huhTAsuon ElinkAArimAlli ETEnEE  

TEKSTI hannele haltia
KUVA hannele haltia

Vuonna 1988 rakennettua Haukkamäen päiväkotia 

laajennettiin vastaamaan alueen kasvavan lapsimää-

rän tarpeita. Uudessa päiväkodissa on nyt tilaa 130 

päivähoitoa tarvitsevalle lapselle sekä 60 kerholai-

selle. Perjantaisin päiväkodin kerhotiloissa järjeste-

tään lisäksi perhekahvilatoimintaa lähialueen lapsi-

perheille. Yhteisten toiminnallisten hetkien lomassa 

aikuiset vaihtavat ajatuksia keskenään kahvikup-

posen ääressä ja lapset iloitsevat toistensa seurasta. 

Kerhotilasta saatiin esteetön näköyhteys pihalle 

parkkeerattuihin lastenvaunuihin, joten sisältä 

nähdään heti, kun perheiden pienimmät heräilevät 

aamupäiväuniltaan.

Jumppasalista tuli tapahtumapaikka
– Iloitsemme suuresta ja korkeasta jumppasalista, 

jossa mahdumme järjestämään suosittuja yhtei-

siä lauluhetkiä koko talon väen kesken. Mahdol-

lisuuksien mukaan tapahtumiin osallistuvat myös 

kuvassa ylhäällä vas. mikaela niiles, Emmi lukkari,  
Viivi kyllönen. Alhaalla istumassa saara hassinen, 
isla rossi, niko linjama, ida-maria Vehviläinen ja  
oliver liponen
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KUVAT hannele haltia alueen perhepäivähoitajat lapsineen. Jumppasa-

lissa on köysiä, puolapuita ja jumppavälineitä sekä 

tilaa leikkiä, pelata ja vaikkapa esittää teatteria, sillä 

puolapuut voidaan kaataa ja niiden takaa paljastuu 

näyttämö, kertoo päiväkodin johtaja Päivi Kaihla-

järvi. Kun tilassa on vielä hyvät valmiudet av-väli-

neille videotykkeineen – ja hyvä ilmastointi, voi-

daan lasten kanssa toteuttaa 

hienoja tapahtumia.

Varhaiskasvatuspalveluja 
saman katon alla
Vaikka päiväkoti on suuri, se 

on yllättävän hiljainen, sillä 

tilasuunnittelussa onnistuttiin. – Meille rakennettiin 

paljon pienryhmähuoneita lasten leikkejä varten. 

Kun lapsiryhmät jakautuvat pienempiin, on leikki- 

ja työskentelyrauha turvattu, Kaihlajärvi kertoo. 

Päiväkodissa arvostetaan sitä, että laajennusratkai-

sulla saatiin paljon erilaisia perheiden tarvitsemia 

päivähoidon järjestämiä palveluja saman katon alle.  

Lapset tuntevat toisensa ja päiväkodissa työskente-

levät aikuiset. Koko henkilöstö tulee vanhemmille 

tutuksi yhteisiä tiloja käytettäessä.

– Päivähoidosta kerhoon ja kerhosta päivähoitoon 

siirtyminen helpottuu tutussa ympäristössä lasten 

kasvaessa ja perheiden palvelun tarpeiden muuttu-

essa, hän jatkaa.

Piha saa kiitosta
Niin lapset kuin aikuisetkin iloitsevat isosta ja kum-

puilevasta pihasta. Nyt mahtuu juoksemaan, pelaa-

maan ja touhuamaan. – Kiipeily- ja leikkitelineitä 

on kaikenikäisille ja hiekkaa on paljon. Kesä- ja tal-

vitavaroille on hyvät varastotilat, lastentarhanopet-

tajat Pirjo Malin-Vesander sekä Pasi Laaksonen kiit-

televät. Aita rajaa isoa piha-aluetta ja se myös jakaa 

pihan pienempiin osiin, erityisesti kaikkein pienim-

pien turvaksi. Aikuisten harjaantuneet silmät tark-

kailevat tottuneesti kaukaisintakin pihankolkkaa.

”Isommat  
  ottavat vastuuta  
  pienemmistään.”

kuvassa vas. Päivi kaihlajärvi, Pasi laaksonen  
sekä Pirjo malin-Vesander

kuvassa vas. marika Böhm, leea-kaisa Paju,  
mico lehti, iiro Valkonen, Eevi nieminen.



5

Haukkamäen päiväkoti hiljenee päivän touhuista, 

mutta vain hetkeksi. Pian ovi taas käy ja päiväkodin 

iltakäyttäjiä tupsahtaa paikalle yksi toisensa perään. 

Jotkut ovat tulossa perhepäivähoitajien yhteiseen 

koulutustilaisuuteen, toiset tulevat jumppaan. Hyvä 

ja tilava jumppasali täyttyy paristakymmenestä nai-

sesta, jotka odottavat ohjaajansa Helena Kärkkäi-

sen saapumista.

Iloisesti hälisevä ryhmä jumppasi vielä viime 

vuonna Tarmolan Työväentalon tiloissa. – Se talo 

oli homeessa ja sisäilma sen mukainen, ryhmästä 

kerrotaan. 

Tyytyväinen hyrinä vakuuttaa, että Haukkamäen 

päiväkodin jumppasali on mieleinen harrastustila. 

– Ilmanvaihto on erinomainen ja akustiikka mainio. 

Lattiakin on ihan ok, vaikka jumppa-alustaksi se on 

hiukan kova, Kärkkäinen miettii.

Jyväskylän kaupungin kansalaisopiston jumpparyh-

män naiset eivät pikkujutuista välitä, sillä päiväko-

din tilat ovat mieluisat ja useimmille sijaintikin on 

mainio.  Kaksikymmentä naista hakeutuu aloitus-

paikoilleen, ohjaajan boom-box syytää ilmoille läm-

mittelykappaleen ja illan treeni – tällä kertaa tans-

sia – on valmis alkamaan.

Kerhohuoneessa illan koulutustilaisuus vielä jatkuu, 

kun musiikki lakkaa ja jumppakerholaiset pakkaa-

vat tossunsa takaisin kassiin.

iltakäyttäjille hyvät tilat

Kummitoimintaa
Päiväkodin lapsiryhmät tekevät monipuolista 

yhteistyötä alueen perhepäivähoitajien kanssa.  

– Käytämme tästä nimitystä kummiryhmätoiminta. 

Perhepäivähoitajilla on mahdollisuus osallistua 

omien hoitolastensa kanssa päiväkodin lapsiryh-

mien toimintaan arjessa. Juhlahetkiäkin olemme 

yhdessä suunnitelleet ja toteuttaneet niin lapsille 

kuin koko perheelle, Kaihlajärvi kertoo.  

Meillä on nyt valoisat toimivat tilat, joista lapset-

kin todella nauttivat. Kulunut vuosi on mennyt toi-

minnan käynnistelyssä sekä tilojen viimeistelyssä.  

– Meitä kuunneltiin projektin aikana ja pystyimme 

vaikuttamaan ratkaisuihin siinä, missä päivähoi-

don ammattilaisina osasimme, Kaihlajärvi kiittelee.

TEKSTI hannele haltia
KUVA hannele haltia

kuvassa vas. marika Böhm, leea-kaisa Paju,  
mico lehti, iiro Valkonen, Eevi nieminen.
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TEKSTI hannele haltia
KUVA Pekka rötkönen

Tilapalvelun investointiohjelma vuosille 2011 – 

2015 on mittava, lähes 300 milj. euroa.  Talous on 

tiukilla, joten lähivuosina jouduttaneen arvioimaan, 

missä aikataulussa ohjelmaa pystytään toteutta-

maan. Jo aloitetut hankkeet, kuten Palokan kou-

lukeskus ja Vaajakosken koulu, valmistuvat toki 

suunnitelman mukaisesti. 

– Haemme myös uudenlaisia tapoja toteuttaa raken-

nushankkeita. Elinkaarimalli tarkoittaa sitä, että valittu 

palveluntuottaja vastaa hankkeen suunnitteluohjauk-

sesta, rakentamisesta sekä kiinteistön palveluista sopi-

muskauden ajan eli kaupunki ikään kuin toimii tilassa 

vuokralaisena palveluntuottajan vastatessa riskeistä, 

puheenjohtaja Ulla Lauttamus kuvailee.

Vuorovaikutus toimii
Uusi johtokunta on sekoitus uusia ja kokeneita 

jäseniä. – Kaupunginhallituksen puheenjohtajana 

Tilapalvelun johtokunnan puheenjohtajuus lan-

kesi minulle. On arvokasta, että johtokunnassa 

on kokemusta sekä uusia näkökulmia.  Olen huo-

mannut, että asiat ovat hyvin valmisteltuja, yhteis-

työ  Tilapalvelun henkilöstön kanssa sujuu ja asi-

oista tiedotetaan hyvin. Keväällä pidettiin yhteinen 

strategiaseminaari, jossa tarkasteltiin lähivuosien 

haasteita. Tilapalvelun asioista keskustellaan paljon 

myös kaupunginhallituksen iltakouluissa. Voin siis 

sanoa, että tiedonkulku ja vuorovaikutus on ollut 

hyvää, Lauttamus kiittelee.

– Molemmat tehtäväni ovat isoja kokonaisuuksia, 

joihin olen yrittänyt perehtyä parhaani mukaan. 

On tärkeää, että yhteistyö viranhaltijoiden kanssa 

toimii ja asiantuntija-apua saa. 

Tilapalvelun toiminnalla pyritään aikaansaamaan terveellisiä, turvallisia ja toiminnallisesti 
hyviä tiloja, esim. päiväkoteja, kouluja ja terveydenhuollon tiloja. suurin osa investoin-
neista on uudisrakentamista tai peruskorjauksia. sisäilmaongelmiin on reagoitu ripeästi.

Jyväskylän Tilapalvelun 

uusi JohTokunTA EsiTTÄYTYY

Jyväskylän Tilapalvelun johtokunta: Eturivi vasemmalta soile kinos, johtokunnan sihteeri, Jaakko selin, Terhi Pulli, Veijo koskinen, Juhani starczewski. Takarivi vasemmalta 
Esko Eriksson; kiinteistöjohtaja, johtokunnan esittelijä, harri nieminen, ulla lauttamus; puheenjohtaja, marja komppa, marko huttunen; Pirkko selinin henkilökohtainen varajäsen
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lAADukAs 
siiVousPAlVElu 
TAVoiTTEEnA
TEKSTI hannele haltia

Yhteisölliset tavoitteet
Yhteistyö tilojen käyttäjien kanssa on erittäin tär-

keää.  Käyttäjät haluavat tuoda omat toiveensa 

esille, mikä onkin toivottavaa. Kukapa paremmin 

tietäisi miten esimerkiksi päiväkodin arki rakentuu, 

kuin päiväkodin väki itse. – Tilojen monikäyttöisyys 

parantaa investointien tehokkuutta.  Kun päiväko-

din ja koulun toimintaa yhdistetään saman katon 

alle, syntyy arvostusta, toisilta oppimista sekä yhtei-

söllisyyttä, jota tavoitellaankin. Pitkän aikavälin 

tavoitteena on luoda mahdollisimman eheitä opin-

polkuja päiväkodista kouluun. 

Jyväskylän vetovoima on säilynyt
Jyväskylä on edelleen vetovoimainen ja lähivuo-

sina nähdään kuntien yhdistymisen edut. – Täällä 

on paljon sitä mitä asukkaat arvostavat; hyvät 

koulutusmahdollisuudet, toimivat peruspalvelut 

sekä vireä ja monipuolinen elinkeinoelämä. Vah-

vuutemme on myös luonto – meillä voi todellakin 

toteuttaa suomalaisen unelman ja asua keskellä 

kaupunkia järven rannalla, Lauttamus kiteyttää.

Jyväskylän kaupungilla siivouspalvelut on kilpailutettu 

vuodesta 2006 lähtien. Siivouspalveluiden kilpailutta-

misesta ja sopimusten valvonnasta vastaa Jyväskylän 

Tilapalvelu. Vuosittain kilpailutetaan tietty määrä kiin-

teistöjä ja sopimukset ovat kestoltaan määräaikaisia.

Tarjouspyyntöä varten kilpailutettavissa kohteissa teh-

dään asiakkaiden kanssa siivouksen palvelunkuvaus 

suurin osa Tilapalvelun asiakastyytyväi-
syyskyselyyn vastanneista asiakkaista oli 
tyytyväisiä työpisteensä siivoukseen ja 
tilojen siisteyteen – hyvä niin. Tässä jutussa 
kerromme, mitä kaikkea on tapahtunut, 
ennen kuin ensimmäinenkään työpöytä 
on pyyhitty ja mitä tapahtuu, jos siivous-
palvelun tuottamisessa ilmenee ongelmia.

sekä sovitaan tilojen puhtaustasoluokat ja viikkoker-

taisuudet. Tarjousten vertailuperusteina käytetään 

kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteita, 

joissa laadun osuus on 70 % ja hinnan osuus 30 %.

– Valituksi tulee se palveluntuottaja, joka saa korkeim-

mat yhteispisteet. Tarjoukset käydään tiukalla seu-

lalla läpi ja palveluntarjoajan on pystyttävä luotetta-

vasti esittämään vaaditut selvitykset. Sopimuskauden 

alussa palveluntuottaja käy aloituskokouksissa asiak-

kaan kanssa läpi kohdekohtaiset sopimukset ja sopii 

käytänteistä siivouspalvelun tuottamisessa. Lähtökoh-

tana on, että käyttäjäasiakas saa juuri sellaista palve-

lua ja sillä laajuudella, kuin palvelusopimuksessa on 

määritelty, Jyväskylän Tilapalvelun siivouspäällikkö 

Annika Viljakainen kuvailee.

Visuaalista ja objektiivista laaduntarkkailua
Tarjouksessa luvatun palvelutason ylläpitäminen on 

tärkeää. Palveluntuottaja sitoutuu omaan laadun-

valvontaan, mutta myös Tilapalvelu tekee satunnais-

otannalla valituissa kohteissa laaduntarkkailukäyn-

tejä yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijakonsultin 

kanssa. Tilaaja arvioi siivouksen teknistä laatua sovel-

taen INSTA-800 järjestelmää ja toiminnallista laatua 

mm. asiakastyytyväisyyskyselyillä. Teknistä laatua 

arvioidaan visuaalisesti ja tarvittaessa mitataan pöly-

kertymiä ja pintapuhtautta. Laatupoikkeamat käy-

dään läpi palveluntuottajan kanssa ja pyritään selvit-

tämään syyt ja löytämään ratkaisut.

Reklamaatioon etsitään aina vastaus
Vuosittain tehtävä asiakastyytyväisyyskysely on yksi 

tapa antaa palautetta siivoustyön onnistumisesta.  

– Tämä on erittäin hyvä väylä, sillä jokainen tyyty-

mätön palaute käsitellään yhdessä palveluntuotta-

jan kanssa ja ongelmakohtia selvitetään. Taustalla 

voi olla ongelmia esimerkiksi siivoojan perehdytyk-

sessä tai sijaisjärjestelyissä, siivousajankohta on väärä 

tai siivousaika riittämätön. Vuodenajat tuovat myös 

omat haasteensa siivouspalvelun tuottamiseen, Vilja-

kainen kertoo. Hän toivoo myös, että asiakaskyse-

lyn vapaaseen kenttään kirjoitettaisiin kommentteja 

ja taustoja. – Pelkkä rasti 

ruudussa kertoo niin vähän, 

Viljakainen huomauttaa. 

Hän toivoo myös, että seu-

raavassa kyselyssä vastaus-

prosentti olisi korkeampi ja 

kyselyyn vastaisivat nekin, 

jotka eivät aikaisemmin ole 

sitä tehneet.

Tavoitteena tyytyväi-
nen käyttäjä
Myös uudet asiakkaat 

entisestä maalaiskun-

nasta ja Korpilahdelta 

ovat tottuneet kommu-

nikoimaan kiinteistöma-

nagereiden kanssa, joten 

heidänkin kauttaan tulee 

tietoa siivouspalvelun 

onnistumisesta. 

– Haluan painottaa, että 

niin meidän kuin palvelun-

tuottajienkin tavoitteena 

ovat tyytyväiset asiakkaat. 

Haluamme palvella par-

haalla mahdollisella tavalla, 

joten aina kannattaa ottaa 

yhteyttä, jos jokin siivouk-

seen liittyvä asia mietityttää. 

Yhteistyötä tehden saamme 

aikaan parhaan tuloksen. 

Positiivinen palaute kan-

nustaa ja ilahduttaa ja 

ongelmatilanteisiin on aina 

yleensä löydetty ratkaisu, 

Viljakainen kertoo.

Jyväskylän Tilapalvelun johtokunta: Eturivi vasemmalta soile kinos, johtokunnan sihteeri, Jaakko selin, Terhi Pulli, Veijo koskinen, Juhani starczewski. Takarivi vasemmalta 
Esko Eriksson; kiinteistöjohtaja, johtokunnan esittelijä, harri nieminen, ulla lauttamus; puheenjohtaja, marja komppa, marko huttunen; Pirkko selinin henkilökohtainen varajäsen
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VAnhuksillE ToimiVAT  
TEhosTETun PAlVElun AsunnoT 

– Me saimme aivan ihanat tilat. Tämä talo oli perus-

teiltaan täysin terve ja energiatehokas. Toivoimme, 

että lopputulos olisi valoisa, turvallinen ja yhteisöl-

linen, ja sellaisen saimme! Olen iloinen siitä, että 

tilamme ovat keskellä palveluja: terveyskeskus on 

pihapiirissä, lähikauppa, puisto, tori sekä tunnel-

mallinen ja suojaisa piha, jossa asukkaat voivat tur-

vallisesti ja rauhassa viettää aikaansa. Pihamme on 

varsinkin kesäaikaan ahkerassa käytössä, palvelu-

päällikkö Pirjo Urpi kertoo.

Vanhukset asuvat omissa asunnoissa
B-talossa asutaan kolmessa kerroksessa. Alakerta 

on varattu psyykkisesti sairaille vanhuksille, kun 

taas kaksi seuraavaa kerrosta ovat dementiaa sairas-

tavien vanhusten asuntoja. Käytävät on jätetty ava-

riksi liikkua. Valo tulvii ikkunoista, joiden ääreen 

on mukava istahtaa. Vanhusten kodit ovat käy-

tävien varrella. Kauniit kirsikkapuiset ovet vievät 

asuntoihin, joissa on tilaa sijoittaa rakkaat esineet 

ja valokuvat näkyville ja joissa mahtuu hyvin liik-

kumaan, vaikkapa rollaattorin avulla.

 – Aikaisemmissa asunnoissa oli pienet keittiöt, 

jotka purettiin ja korvattiin isommilla kylpyhuo-

neilla, Urpi kertoo. Asukkailla ei ole tarvetta oma-

Aurinko leikkii kyllikinkatu 2-4 B-talon olohuoneissa, joissa asukkaat katselevat aamun tv-
sarjoja. Palvelupäällikkö Pirjo urpi tuntee kaikki talon asukkaat, ja pysähtyy tuon tuosta 
tarinoimaan heidän kanssaan. B-talo on toiminut reilun vuoden ajan tehostetun palve-
luasumisen tiloina sen jälkeen, kun JVA:n vuokralla olleet asunnot muutettiin tehoste-
tun palveluasumisen kohteiksi.

TEKSTI hannele haltia
KUVAT hannele haltia

Enni kalaoja vas. on  
tyytyväinen asiakas
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ehtoiseen ruokailuun, sillä talo tarjoaa aamiaiset, 

lounaat, päivälliset ja välipalat joustavasti asuk-

kaiden oman ajankäytön mukaan. Kylän Kattauk-

sen toimittama ruoka on saanut kiitosta maukkau-

destaan. Siivouskaan ei asukkaita huoleta, sillä siitä 

vastaavat Totalin siivoojat. Hyvinvoinnista ja huo-

lenpidosta vastaa talon ammattitaitoinen henkilö-

kunta öin ja päivin.

Oma koti on tärkeä
Ovessa lukee Kalaoja. Enni Kalaojan, 90, asun-

toon aurinko paistaa kauniisti. Huone on viihtyisä 

pitsiverhoineen, kukkasineen ja vanhoine valoku-

vineen. Rouva on tyytyväinen asuntoon ja palve-

luun, mutta on huolestunut siitä, mahtaako osata 

laittaa tyytyväisen ilmeen kasvoilleen valokuvausta 

varten. Lämmin huolenpito vanhuksista välittyy ja 

sen voi nähdä myös rouva Kalaojan olemuksesta. 

Urpi ja Kalaoja vaihtavat hetken ajatuksia kesästä ja 

pihalla vietettävistä kahvihetkistä. Asukkaiden hoi-

tama ruukkupuutarha ilahduttaa Kalaojaa – Kau-

neus on niin tärkeää, hän nyökyttelee.

Väriä ja kodikkuutta
Remontin aikainen yhteistyö sujui kaikkien osa-

puolten kanssa. – Olimme hyvin tilanteen tasalla ja 

tiedottaminen toimi hyvin. Tällaisia tiloja suunni-

teltaessa pitää ottaa huomioon monia asioita. Pihan 

jätekatos siivottiin ja siihen rakennettiin tupakka-

paikka. Se on tärkeä psykiatrisille potilaillemme. 

Portaisiin suunniteltiin sähköiset portit. Hisseihin 

pääsee kulkuavaimella. Asuntojen ovissa on kur-

kistusluukku, josta yöhoitaja voi varmistaa, että 

kaikki on hyvin. Kerroksilla on väriteema, on kel-

taista, vihreää ja sinistä, mutta myös kirsikkapuuta 

tuomaan lämpöä ja kodikkuutta, Urpi kertoo.

Aktiviteetteja riittää
Asukkaat voivat järjestää päivänsä kuten halua-

vat. Tarjolla on kuitenkin aina yhteinen olohuone, 

jossa voi kahvitella, tarinoida ja viettää aikaa tois-

ten kanssa. Olohuoneen yhteydessä on hoitajien 

huone, jonka oven ikkunasta voi tarkkailla olo-

huoneen tapahtumia. Samassa huoneessa on myös 

geriatrin ja tarvittaessa psykiatrin vastaanotot.

– Remontin yhteydessä saimme myös kuntosalin, 

joka on ahkerassa käytössä. Lounas ja päivällinen 

tarjoillaan kerroksissa mutta myös ”keskitalon” 

puolella, jotta asukkaat saavat vähän liikuntaa ja 

tuossa talojen välissä kulkiessaan huomaisivat säät 

ja vuodenaikojen vaihtumisen, Urpi kertoo. Ruo-

Palkinnon avulla kaupunki haluaa tuoda esille 

monipuolista ja kaupungin vetovoimaisuuden kan-

nalta tärkeää Jyväskylän kaupungin kansainvälistä 

toimintaa. 

Palvelupäällikkö Pirjo Urpi on ottanut useana 

vuonna ennakkoluulottomasti ulkomaalaisia työn-

tekijöitä, oppisopimuskoulutettavia, harjoittelijoita 

ja sijaisia Kyllikinkadun ja Väinönkadun palvelu-

keskuksiin. Hän on aloittanut v. 2010 koulutuk-

sellisen yhteistyöprojektin Jyväskylän ammattikor-

keakoulun kanssa. Lyhyitä ulkomaalaisten hoitajien 

tutustumiskäyntejä tapahtui pitkin vuotta. Jyväsky-

län ammattikorkeakoulun afrikkalaiset sairaanhoi-

tajaopiskelijat ovat olleet seuraamassa palvelukes-

kusten hoitajien työskentelyä. 

Kyllikinkadun ja Väinönkadun palvelukeskukset 

ovat aloittaneet vuoden 2010 syksyllä ammattikor-

keakoulun kanssa yhteistyöprojektin, jossa suoma-

lainen sairaanhoitaja/kätilö/terveydenhoitajaopiske-

lija parinaan kansainvälisessä koulutuksessa oleva 

ulkomaalainen sairaanhoitaja/kätilö/terveydenhoi-

tajaopiskelija saavat ”kummivanhuksen”, jonka 

kanssa he osallistuvat tapahtumiin ja ulkoilevat. 

Projektissa on 20 ulkomaalaista opiskelijaa. 

kailut ovat myös tärkeitä sosiaalisia tapahtumia, 

on hyväksi olla yhdessä toisten kanssa.

Kiirettä ei Kyllikinkadulla tunneta. Elämä soljuu 

painollaan, vieraat käyvät ajallaan. – Tästä halut-

tiin tehdä hyvä talo, ja siinä onnistuttiin. Meillä 

on valoisat, mielialaa kohottavat ja toisaalta rau-

hoittavat tilat, jossa asukkaamme viihtyvät, Urpi 

kiteyttää.

Ikääntyvien, psyykkisesti sairaiden ja eriasteisesti 

dementoituneiden vanhusten asuntoja tarvitaan 

tulevaisuudessa lisää. Seuraava kohde on valmis-

tunut Jokivarteen.

Vuoden 2011  
hyvä kansainvälistyjä -palkinto
sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelupäällikkö Pirjo urpille 
sekä kyllikinkadun ja Väinönkadun palvelukeskuksille
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TEKSTI hannele haltia Kaikki palautteet luetaan ja käsitellään vastuualue 

tiimeissä. Managerialueittain käydään läpi tarkasti 

myös negatiiviset palautteet. Niihin reagoidaan esim. 

tarkistamalla toteutuuko palvelun laatu sovitusti vai 

mistä tyytymättömyys johtuu. Palautteet ovat meille 

tärkeitä, jotta tiedämme missä meillä on parannetta-

vaa ja missä olemme onnistuneet. 

Kysymyslomakkeen vapaaseen kenttään annettu 

sanallinen palaute on meille todella tärkeää. Negatii-

viseen palautteeseen on helpompi reagoida, kun syytä 

on avattu tarkemmin. Myös positiivisen palautteen 

tarkentaminen vie palautteen sinne minne se kuuluu, 

Jaana Lehtoranta-Makkonen kertoo. Kiitokset ilah-

duttavat ja kannustavat. 

Palautteet ovat laatutason mittareita
Joillakin kouluilla ja päiväkodeilla ollaan huolissaan 

pihaistutusten hoidon tasosta.Tästä johtuen olemme 

käynnistäneet 25 päiväkodin pihojen hoito-ohjel-

man auditointimenettelyn, jonka jälkeen käynnis-

tetään neuvottelut palvelutuottajien kanssa. Viime 

kesänä vartiointiliikkeen kilpailuttaminen ja vaihtu-

minen aiheutti negatiivisia palautteita. Tämän vuoksi 

uuden palveluntuottajan kanssa on käyty kehityspa-

lavereita ja nyt odotamme palvelun olevan menossa 

hyvään suuntaan.

On tärkeää, että uuteen ajankohtaan tammikuulle 

siirtyvään kyselyyn vastataan, sillä asiakastyytyväi-

syyskyselyn tulos on yksi mittari, kun tehdään pal-

veluntuottajien laadunarviointia.  

– Huono laatu oikeuttaa uusimmissa sopimuksissa  

sakkosanktioihin, Lehtoranta-Makkonen huomauttaa.  

Sisäiset vuokrat – näin ne muodostuvat
Tilan hinta/laatu suhde tuntuu usein herättävän  

asiakkaissa kysymyksiä. Sisäisen vuokran muodostu-

misesta kysytään. Seuraava kaavio pyrkii avaamaan 

Asiakastyytyväisyys totutulla tasolla – 

TAmmikuullE siirTYVÄssÄ  
kYsElYssÄ uusi TilAisuus VAikuTTAA

Tilapalvelun asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 61 % kyselyn saajista; lähes saman 
verran kuin edelliselläkin kerralla. haluamme nostattaa vastausprosenttia, sillä kyse-
lyn tarkoituksena on varmistaa asiakkaiden tyytyväisyys niin kiinteistöpalvelujen 
laatuun kuin itse kiinteistöön ja Tilapalvelun hallintoon.  Alhainen vastausprosentti 
jättää paljon arvailujen varaan, eikö kyselyyn vastata siksi, että asiat ovat hyvin vai 
siksi, että ne koetaan huonoksi? kertokaa meille!

Ateria-, materiaali- ja  
muut kustannukset 9%

henkilöstökustannukset 76%

korko 35%

kojausvastuu/poisto 16%

Sisäisen vuokran muodostuminen 
(keskimääräinen koulukiinteistö)

Koulun kokonaismenot Sisäinen vuokra ja siivous

Vuokra- ja 
siivouskustannukset 15% 

Käyttökustannukset 49 %
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konEET TÖissÄ 
kEsÄT JA TAlVET

kulunut talvi oli runsasluminen, kuten  
edeltäjänsäkin. Tilapalvelun tekninen isän-
nöitsijä Ari Hämäläinen vastasi Tilaviestin 
kysymyksiin.

Miten talvesta selvittiin? 
Asiat hoidettiin joissakin tapauksissa hieman viiveellä. 

Käytännössä käsilumityöt hoitaa kohteen kiinteistön-

hoitaja ja konetyöt Altek, Keljonkankaan alueella kone-

töistä vastaa Destia ja Säynätsalossa Total. Urakoitsijan 

taholla ei tilanteisiin voi ainakaan ylimääräisin henkilö-

resurssein varautua. Kattolumitöihin on varauduttu pitä-

mällä yhteyttä hyviksi todettuihin urakoitsijoihin, jotka 

saadaan tarvittaessa nopeasti paikalle.      

Mitkä lumityöt kuuluvat Tilapalvelulle?   
Tilapalvelulle kuuluvat kaupungin omistamien julkisten 

rakennusten tonteilla olevien alueiden lumitöiden tilaa-

minen, pois lukien Hippoksen alue. Töistä tehdään sopi-

mukset mm. Altekin, Destian, ISS:n ja Totalin kanssa. 

Kaupungin asiakirjahallintajärjestelmässä eli Aatussa 

Tilapalvelun sivuilla on kiinteistöluettelo, johon on mer-

kitty mm. käsi- ja konelumitöiden tekijät.

Mitä koneet tekevät kesällä?
Urakoitsijoiden kertoman mukaan kesäaikana isot 

koneet ovat maansiirtotöissä, mm. soranajossa ja työ-

mailla. Osa harjaa katualueita ja kiinteistöjen pihoja. 

Koneita käytetään myös vihertöissä esim. pientareiden 

niitossa. Kesällä tehdään leikkivälineiden turvallisuustar-

kastukset, ulkoalueiden puhtaanapito, vihertyöt, aitojen 

ja pinnoitteiden korjaukset jne. 

Miten ensi talveen varaudutaan?
Huolehditaan, että jokaiseen tilanteeseen löydetään tarvit-

taessa osaava tekijä. Mm. kiinteistönhoitoa on ohjeistettu 

määrittelemään kattolumien pudottamistarve.

sen mistä tekijöistä sisäinen vuokra muodostuu. Pää-

omavuokran määräytymiseen (korko ja korjausvas-

tuu) emme paljon pysty vaikuttamaan, mutta ylläpi-

tovuokraa määriteltäessä on vaikutusta sillä paljonko 

kulutamme lämpöä, sähköä, vettä. 

Muihin kuntiin verrattuna sisäisen vuokran keski-

arvolla n. 10,3 € /m² Jyväskylä sijoittuu kaupunkien 

keskikastiin. Markkinavuokrista n. 14 – 18 € /m² 

jäämme reilusti. 

Kaupungin sisäisen vuokran tavoitteena on ohjata 

ja tehostaa tilojen käyttöä. Vuokrien pitää perustua 

todellisiin kustannuksiin ja tarvittaviin korjaustoi-

miin kiinteistön elinkaaren aikana. Vuokramuutokset 

eivät vaikuta palvelualueiden muihin toimintamenoi-

hin sillä muutokset lisätään toimialojen talousarvio-

kehykseen.

Yhteistehtävät ja vakuutukset 8%

Vuosikorjaukset 5%

ulkoalueiden hoito 4%

Jätehuolto ja erityislaitteet 3%

kiinteistönhoito 16% siivous 31 % sähkö,lämpö ja vesi 33 %

TOIMITTAJA hannele haltia

Sisäisen vuokran muodostuminen 
(keskimääräinen koulukiinteistö)

Käyttökustannukset 49 %
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kiinteistöön liittyvissä vikatilanteissa 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

PARNI MERJA
Toimistosihteeri 
014 266 8241

SUURONEN AIRA
Taloussuunnittelija 
014 266 8253 
040 355 0869

TERVO TIMO
kustannussuunnittelija 
014 266 8254 
0400 738 616

RAKENNUTTAMINEN

LEPISTÖ TUIJA
rakennuttajapäällikkö 
(projektien ohjaus ja valvonta,  
investointien budj., valtionavut) 
014 266 8251 
 

EKONEN KAUKO
Projektipäällikkö 
014 266 8232 
040 773 2596

REIN MAUNO
Projektipäällikkö 
014 266 8248 
050 343 1287

REUNAMA JUHA
Projektipäällikkö 
014 266 8249 
0400 648 387

TUONONEN VÄINÖ
Projektipäällikkö 
014 266 8255 
040 588 4283

VIITANEN ILMO
Projektipäällikkö 
014 266 8258 
0400 783 800

TARVE- JA  
HANKESUUNNITTELU

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

KOIVISTO MARJUT
Projektipäällikkö 
014 266 8238 
0400 368 124

KORKALAINEN-HALMU EIJA
Projektipäällikkö 
014 266 8239 
050 552 3754

OKSANEN KIRSI
suunnittelusihteeri 
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 ohjelmointi) 
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

VARAKAS MARKKU
lVi-asiantuntija 
014 266 8256 
0500 575 952

VILJAKAINEN ANNIKA
siivouspäällikkö 
014 266 8259 
0500 788 913

VÄYLIÖ SIRPA
kiinteistömanageri 
014 266 8260 
050 599 6003

Jyväskylän kaupunki  
Jyväskylän Tilapalvelu
katuosoite: kilpisenkatu 1, 4. krs 
Postiosoite: Pl 193, 40101 Jyväskylä 
laskutusosoite: Pl 165, 00026 BAsWArE 
Puh. 014 266 0000 
Faksi 014 266 8226 
www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu

Kiinteistöjen
HELPDESK 24h

kannen kuvassa Enni kalaoja sekä pal-
velupäällikkö Pirjo urpi kyllikinkadun 
palvelukeskuksesta.

Tilaviesti 
kesä-syksy 
2011

Graafinen suun-
nittelu ja taitto: 
mainostoimisto 
mediataivas oy, 
mediataivas.com


