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Eskon terveiset

Talonrakennusinvestointien ennätysvuosi tavoitteena terveelliset ja turvalliset tilat
Kuluva vuosi on Jyväskylän kaupungin historian suurin talonrakennusinvestointien
vuosi ainakin euroilla mitaten. Kaupungin talonrakennuksen investointiohjelma on
tänä vuonna ennätyksellinen 45 M€. Nykyinen taloudellinen tilanne ja velkaisuus
huomioiden, sitä tuskin hetkeen tullaan ylittämään.
Suurta investointiastetta osittain selittää viime vuodelta aikataulullisesti siirtyneet n.
10 M€:n investoinnit. Toisaalta kaupunki haluaa myös täyttää lupaukset terveellisten
ja turvallisten tilojen hankkimisesta. Varsinkin isompien kouluhankkeiden, kuten
Palokan koulukeskuksen, Vaajakosken sekä Keski-Palokan koulujen uudishankkeiden yhteinen kustannusarvio on jo pelkästään n. 45 M€, mikä tosin jakautuu
kolmelle eri vuodelle.
Vaajakosken yhtenäiskoulu vihittiin käyttöön alkukeväästä juhlallisin menoin. Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä lopputulokseen monien ankeiden väistövuosien jälkeen.
Keski-Palokan koulun vihkiäiset olivat jo viime vuoden puolella ja Palokan koulukeskus valmistuu tulevana syksynä.
Näiden kouluhankkeiden lisäksi Huhtasuolla käynnistyi Huhtasuon koulu- ja päiväkotihanke ns. elinkaarimalli- toteutuksella. Ensimmäisen vaiheen peruskiven
muuraus tapahtuu kesäkuussa ennen kesälomia.
Samoin käynnistyi Mankolan yhtenäiskoulun peruskorjaus- ja laajennushanke, jonka
toteuttaa kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Education Facilities Oy. Tavoitteena
on, että koulu on valmis ensi vuoden alkupuolella.
Näiden kouluhankkeiden valmistumisen jälkeen kaupungin koulurakennukset ja
-tilat alkavat olla hyvässä kunnossa - terveellisiä ja turvallisia.
Toiminnallisuuden ja terveellisyyden sekä turvallisuuden lisäksi tärkeinä tavoitteina
on pidetty tilojen muuntojoustavuutta ja ennen kaikkea energiatehokkuutta. Energiatehokkuusvaatimukset ja siihen liittyvä lainsäädäntö tiukkenevat koko ajan. Tähän
haasteeseen liittyen olemme palkanneet Tilapalveluun energia-asiantuntijan, joka
tuo tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta paitsi näihin talonrakennushankkeisiin,
niin koko kaupungin kiinteistökannan energiatehokkuusajatteluun ja strategiaan.
Tämä on Tilapalvelun panostus kaupungin ilmasto- ja ympäristöstrategiaan ja sen
toteuttamiseen, missä kaupungin omistamat rakennetut kiinteistöt ovat tärkeässä
roolissa.

Esko Eriksson
Kiinteistöjohtaja
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Uusi aluejako tiivistää asiakaspalvelua

Teksti: Markus Lehto
Kuvat: Seppo Haimakainen

Uusi aluejako tiivistää
asiakaspalvelua
Viime helmikuun alusta Jyväskylän Tilapalvelun kiinteistökohteet on jaettu
maantieteellisesti pohjoiseen, itäiseen, eteläiseen sekä keskustan alueeseen. Jokaisella alueella on oma kiinteistömanagerinsa, joka vastaa alueen
kiinteistöistä yhden puhelinnumeron periaatteella.
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Pohjoinen alue: Kiinteistömanageri Sirpa Väyliö, puh. 014 266 8260, sirpa.vaylio@jkl.fi

2

Eteläinen alue: Kiinteistömanageri Hanna Hassinen, puh. 014 266 8246, hanna.hassinen@jkl.fi
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Itäinen alue: Kiinteistömanageri Mikko Tahvanainen, puh. 014 266 1850, mikko.tahvanainen@jkl.fi
Keskustan alue: Kiinteistömanageri Satu Altén, puh. 014 266 8230, satu.alten@jkl.fi

Uusi aluejako tiivistää asiakaspalvelua

Jyväskylän Tilapalvelun uudella maantieteellisellä kiinteistöjaolla pystytään
tiivistämään yhteydenpitoa asiakkaisiin.
Yhteydenotto on helppoa, kun asian kuin
asian saa helposti hoidettua yhdellä
puhelinsoitolla omalle kiinteistömanagerille. Lisäksi aiempaa pienempi
maantieteellinen alue optimoi managerien ajankäyttöä, kun heidän ei tarvitse
ajaa pitkiä matkoja kohteelta toiselle.
Näin säästetty aika voidaan hyödyntää
esimerkiksi vierailuina useammissa
kohteissa.
Uudesta aluejaosta on tiedotettu aktiivisesti yleisesitteellä ja toimittamalla
kullekin asiakkaalle heidän kiinteistöstään vastaavan managerin yhteystiedot.
Lisäksi kiinteistömanagerit ovat olleet
ahkerasti liikkeellä asiakkaiden luona
esittäytymässä ja kertomassa uudesta
aluejaosta.

Mukana uusia kasvoja
Uuden aluejaon lisäksi Jyväskylän Tilapalvelu on kuluneen kevään aikana esitellyt kaksi uutta kiinteistömanageria.

Mikko Tahvanainen aloitti itäisen alueen
managerina helmikuun alussa ja Hanna
Hassinen eteläisen alueen managerina
pääsiäisen jälkeen huhtikuun alkupuolella.
Uusilla managereilla on työt aloitta-
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osaamisalueeseen on sisällyttävä vaikkapa omalla alueella sijaitsevan päiväkodin ja uimahallin kiinteistöjen tarpeet,
jotka muuten poikkeavat toisistaan aika
lailla, Mikko jatkaa.
Molemmat managerit kiittelevät,

”Vahinkoahan ei tapahdu, vaikka asiakas soittaisi väärälle
managerille. Kuka tahansa hoitaa asian eteenpäin.”
essaan hurja haaste ottaa haltuun kymmenien varsin erityyppisten kohteiden
tilannetiedot projekteineen ja erityispiirteineen. Molemmat uudet managerit
kiittelevätkin kollegoitaan korvaamattomasta avusta työn ensiaskeleissa.
- Onneksi tehtävää aiemmin hoitaneella, asuntomessujen projektipäälliköksi
siirtyneellä Anu Hakalalla on ollut mahdollisuus auttaa muutama tunti viikossa. Olemme hänen kanssaan yhdessä
kiertäneet kohteita ja hän on esitellyt
minut asiakkaille ja kertonut lisää kiinteistöistä, Hanna kiittelee.
- Omaksuttavan tiedon määrä on tosiaan
aika huikea, kun kiinteistömanagerin

Pohjoinen alue

KESKUSTAN alue

ITÄINEN ALUE

ETELÄINEN ALUE

että aluejaon muutosvaiheessa asiantuntijoiden välinen yhteistyö on ollut
kitkatonta. Eri kiinteistöissä käynnissä
olevien projektien vastuuhenkilöt ovat
löytyneet helposti ja kaiken tarvittavan
tiedon on saanut helposti.
Kollegoiden lisäksi uudet managerit
saavat kiinteistökohtaista tietoa käytössä olevasta kiinteistöjen hallintajärjestelmästä, josta on helppo tarkistaa jo
budjetoidut muutos- ja korjaustyöt sekä
suunniteltavat hankkeet.

Asiakkaat sopeutuneet
hyvin
Tilapalvelun asiakkaat ovat omaksuneet
uuden aluejaon hyvin. Kevään aikana
syntyneen tuntuman mukaan omasta
kiinteistöstä vastaava managerikin on
löydetty vaivattomasti.
- Mitään vahinkoahan ei tapahdu, vaikka
asiakas soittaisi niin sanotusti väärälle
managerille. Asiakasta ei pompotella,
eikä hänen tarvitse soittaa kahta puhelua, vaan kuka tahansa managereista
hoitaa asiaa eteenpäin, Mikko muistuttaa.
Asioiden hoitamisessa auttaa, että
managerit pysyvät varsin hyvin kartalla
myös toistensa alueiden asioista kiitos
aktiivisen yhteydenpidon.
- Me managerit tapaamme toisiamme
päivittäin ja koko Tilapalvelun porukalla käymme ajankohtaisia asioita läpi
vähintään parin viikon välein, Hanna
kertoo.
Uuden aluejaon keskeisin tavoite on
ollut asiakaspalvelun parantaminen ja
kiinteistömanagerien mukaan asiakaspalaute onkin ollut varsin myönteistä.
- Kiitokset asiakkaille hyvästä vastaanotosta! Ottakaa jatkossakin rohkeasti
yhteyttä, ja jos on epävarmaa kelle tulisi soittaa, soittakaa kenelle kiinteistömanagerille vain, asiat hoituvat kyllä,
Hanna ja Mikko vakuuttavat.
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Eskon terveiset

Teksti: Markus Lehto
Kuvat: Seppo Haimakainen

Energiatehokkuus
keskiössä

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut Työ- ja elinkeinoministeriön kuntien
energiatehokkuussopimukseen maaliskuussa 2009. Sen keskeisenä tavoitteena on 9% energiansäästö vuosien 2008-2016 aikana. Vuositasolla tämä
tarkoittaa Jyväskylässä yli 2GWh:n säästöä.
Jyväskylän kaupungin kiinteistöistä
vastaavana toimijana Tilapalvelulla on
merkittävä rooli energiatehokkuuden
tavoitteisiin pääsemisessä. Energiatehokkuus onkin yksi Tilapalvelun keskeisistä toimintaa ohjaavista periaatteista.
Konkreettinen esimerkki panostuksesta energiatehokkuuteen on Jyväskylän
kaupungin ensimmäisen energia-asiantuntijan rekrytointi. Tilapalvelun energia-asiantuntijana aloitti Tero Hirvelä
maaliskuun alussa.
- Energia-asiantuntija on mukana uusien rakennusten ja peruskorjausten
suunnittelussa, mutta vähintäänkin yhtä
tärkeä tehtävä on seurata, että olemassa olevia kiinteistöjä ylläpidetään ja käytetään oikein. Uuden toimen tavoitteena
on energiatehokkuuden parantaminen
keskittämällä tähänkin asti tehtyjä toimenpiteitä yhden vastuuhenkilön hoidettavaksi, Hirvelä kuvailee tehtäviään.
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Energiatehokkuus aktiivista
ja tavoitteellista toimintaa
Jyväskylän energiatehokkuuden parantamisessa Tilapalvelun rooli on etsiä aktiivisesti mahdollisuuksia toimia
energiatehokkaammin. Niitä haetaan
niin uusien kiinteistöjen suunnittelu- ja
rakennusvaiheista kuin olemassa olevien kiinteistöjen ylläpidostakin. Energiakatselmuksia teetetään joka vuosi
ja tavoitteena on saada katselmoitua
koko kiinteistökanta vuoden 2013 loppuun mennessä. Tilapalvelu seuraa
kiinteistöjen energiankulutusta niiden

elinkaaren kaikissa vaiheissa.
- Hyvä esimerkki on käynnissä oleva uimahallin peruskorjaus. Energiansäästöä haetaan allasvesien kierrätyksestä
sekä kylpylälaitteiden ja valaistuksen
ohjauksista. Korjauksen suunnitteluvaiheessa valittiin hyvät ja energiatehokkaat laitteet, rakennusvaiheessa ne
asennetaan ja ylläpidossa huolehditaan,
että laitteita käytetään oikein. Energiankulutusta mitataan ja raportoidaan
vuosittain, jolloin nähdään miten asetetut tavoitteet toteutuvat, kertaa Hirvelä
Tilapalvelun roolia yksittäisen kiinteistön kohdalla.

”Vuonna 2010 Tilapalvelu saavutti säästöt, jotka
ovat kaksinkertaiset määriteltyyn vuositavoitteeseen
verrattuna.

Eskon terveiset

Yleisen näkemyksen mukaan uusia
rakennuksia ei kannattaisi kevyin perustein rakentaa, vaan ympäristön näkökannalta parempiin tuloksiin päästään
vanhaa rakennuskantaa korjaamalla.
Hyvä esimerkki rakennuksesta, joka
halutaan säilyttää on Jyväskylän kaupungintalo.
Tero Hirvelä allekirjoittaa mainitun
näkemyksen osittain, mutta toteaa myös
että joskus uuden rakentaminen on ehdottomasti järkevin ratkaisu.
- Jyväskylän kaupunki on viime aikoina
rakentanut paljon uutta hyvällä rakennustavalla, jossa energiatehokkuus on
otettu huomioon jopa paremmin, kuin
asetukset vaativat. Esimerkiksi juuri
valmistuneessa Vaajakosken koulussa
tehdyillä ilmanvaihdon lämmön talteenottoratkaisuilla voidaan säästää
300MWh vuodessa, eli melkein kolmasosa Tilapalvelun vuosittaisesta säästötavoitteesta, Hirvelä kertoo.

Käyttötottumuksilla
merkitys
Työ- ja elinkeinoministeriön määritelmän mukaan energiatehokkuuden

ensisijaisena tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokas
vähentäminen. Ilmastopolitiikan lisäksi
energiaa tulee säästää myös perinteisemmistä syistä, joita ovat mm. energian saatavuuden turvaaminen, energiakustannusten alentaminen ja muut
ympäristönäkökohdat.
Suomi on energiansäästötoimissa
ja energiankäytön tehokkuudessa kansainvälisesti johtavia maita.
- Jyväskylän Tilapalvelun toiminnan
energiatehokkuuteen liittyy olennaisesti
se, että kiinteistöt ovat järkevässä ja tehokkaassa käytössä, Hirvelä korostaa.
Tilapalvelu onkin ollut energiatehokkuudessa varsin hyvässä vauhdissa, sillä
vuonna 2010 se saavutti yhteensä 2312
MWh:n säästöt, jotka ovat kaksinkertaiset määriteltyyn vuositavoitteeseen
verrattuna. Konkreettisia toimenpiteitä, joilla hyvä tulos saavutettiin, olivat
ilmanvaihtokoneiden puhallin- ja ohjausmuutokset.
Vuoden 2011 ajalta säästötoimenpiteitä raportoitiin Tilapalvelujen osalta
815 MWh:n edestä. Hipposhallin kylmälaitteiden modernisointi ja ilmanvaihdon
uudistus toteutettiin 2009, muutosten
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säästövaikutukseksi kirjattiin juuri valmistuneeseen raporttiin 800 MWh vuodessa.
Hirvelä muistuttaa, että rakennuksen
perusenergiankulutus on varsin hyvin
tiedossa jo suunnitteluvaiheessa, mutta
käyttäjän toiminta vaikuttaa merkittävästi todelliseen kulutukseen. Kaupungin henkilökunnalle on varattu ympäristöjärjestelmäsivuille käytännöllistä
aineistoa oman energiatietoisuuden
vahvistamiseksi. Myös Tilapalvelu jakaa
mielellään aktiivisesti tietoa energiatehokkaasta toiminnasta kiinteistöjensä
käyttäjille.
- Asenne ratkaisee. Jaksaako sammuttaa tietokoneen, sähkölaitteet ja valot
työpaikalta lähtiessään. Yksinkertaisilla
asioilla voi saavuttaa merkittäviä säästöjä. Kun toimimme oikein, niin pitkäaikaisiin päästötavoitteisiin pääsemistä
ei pidetä ongelmana, Hirvelä korostaa
arkipäiväisten valintojen merkitystä.

”Asenne ratkaisee”, toteaa
Tilapalvelun uusi energiaasiantuntija Tero Hirvelä.
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Kukkulalle nousi uusi koulu

Teksti: Markus Lehto
Kuvat: Seppo Haimakainen

Kukkulalle nousi uusi koulu
Uutuuttaan hohtavan Kukkulan koulun luokkatiloissa ja käytävillä viihtyy
tiloihin tyytyväisiä opettajia ja oppilaita. Koulutyöskentely koulun uusissa
tiloissa aloitettiin hiihtoloman jälkeen viime maaliskuussa. Uusi rakennus
ratkaisi kahdesta yksiköstä yhdistyneen sairaalakoulun tilaongelmat kerralla, enää tilat eivät kahlitse opetustyötä eikä ahtaus vaivaa.
Jyväskylän kaksi sairaalakoulua, Kukkumäki ja Haukkala, yhdistyivät hallinnollisesti yhdeksi yksiköksi vuonna
2007. Seuraavana vuonna käynnistettiin
hankeselvitys ja alettiin etsiä rakennuspaikkaa tai vuokrattavaa kiinteistöä, jossa yksiköt saataisiin saman katon alle ja
mahdollisimman lähelle keskussairaalaa.
Tiiviin koulun ja sairaalan yhteistyön
takia Sairaalakoulun tuli sijaita mahdollisimman lähelle sairaalan lasten
ja nuorten psykiatrisia osastoja. Haukkalan sairaalan ko. osastot olivat siirtymässä keskussairaalan yhteyteen ja
vanha sairaalarakennus, jossa myös
sairaalakoulu sijaitsi, oli esitetty purettavaksi. Haukkalan koulurakennusta
rasitti lisäksi pitkäaikaiset sisäilmaongelmat.
- Selvityksen tuloksena parhaaksi vaihtoehdoksi todettiin uusien tilojen rakentaminen sairaalan läheisyyteen, kertoo
Tilapalvelun suunnittelupäällikkö Ulla
Rannanheimo.
Rakennuspaikaksi neuvoteltiin alue
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Näkövammaisten koulun tontin pohjoispäästä. Tontti ostettiin syksyllä 2010 ja
tontilla aloitettiin välittömästi purku- ja
maanrakennustyöt.
Hankeselvitysvaiheessa sairaalakoulun keväällä 2010 eläkkeelle siirtyneellä
rehtorilla Pirjo Tiluksella oli lopputuloksen kannalta merkittävä rooli.

Iso rakennusprojekti
Uudella tontilla sijainnut vanha Näkövammaisten koulun asuntola sekä alueen pehmeä maaperä aiheuttivat omat
haasteensa projektin alkuvaiheessa,
kun asuntola piti purkaa ja maata vaihtaa koulun alle.
Uuden koulurakennuksen rakentaminen saatiin kuitenkin käyntiin kevättalvella 2011. Rakennusurakka oli
mittava - rakennuksen koko on yli 1700
neliötä ja koko projektin budjetti nousi
n. 5 miljoonaan euroon.
Rakennustyö saatiin valmiiksi alkuvuodesta ja nyt uusi koulu on jo täydessä

käytössä.
- Tilapalvelulle kuuluu kiitos siitä, että
meitä kuunneltiin tarkkaan jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa, toteaa
koulun apulaisrehtori Eeva-Kaisa Kirjavainen selvästi tyytyväisenä.
- Erityisiä ilonaiheita oppilaille ovat hieno musiikkiluokka sekä oma liikuntasali, Kirjavainen jatkaa.
Elokuussa 2010 Kukkulan koulun
rehtorina aloittanut Juha Ahonen myhäilee hänkin tyytyväisenä.
- Muutto uusiin tiloihin on sujunut todella hienosti, suurimmat ongelmat
rehtorin näkökulmasta ovat liittyneet
kahden tyhjäksi jääneen kiinteistön tyhjentämiseen ja välillä olo onkin tuntunut
vahtimestarilta, Ahonen naurahtaa.

Suunniteltu käyttäjiä varten
Koulua suunnitelleet arkkitehdit Jorma
Peltonen ja Martta Kyllönen sekä Jyväskylän Tilapalvelun suunnittelupäällikkö
Ulla Rannanheimo ja projektipäällikkö

Kukkulalle nousi uusi koulu
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Apulaisrehtori Eeva-Kaisa Kirjavainen ja rehtori Juha Ahonen tauolla opetuskeittiössä.

Mauno Rein saavat molemmilta henkilökunnan edustajilta kiitosta sairaalakoulun tarpeisiin paneutumisesta ja
käyttäjien kuuntelemisesta.
- Uusi koulu on suunniteltu joustavaan
opetustyöskentelyyn, joka on oppilaidemme erityistarpeiden ja vaihtuvuuden
vuoksi äärimmäisen tärkeää. Esimerkkinä tästä ovat kätevät monikäyttötilat
luokkatilojen välissä tietokoneineen ja
työtasoineen, Kirjavainen kiittelee.
- Myös jokaisesta luokasta löytyvä interaktiivinen datatykki on herättänyt
innostusta oppilaissa ja se antaakin

uusia mahdollisuuksia opetustyöhön,
Ahonen lisää.
Aiemmin mainittujen musiikkiluokan
ja liikuntasalin lisäksi uudesta koulurakennuksesta löytyvät opetustilat myös
puu- ja tekstiilikäsitöille sekä kotitaloudelle. Lisäksi koulun pihalle on suunniteltu pienoisstadion ulkopelejä varten.
Koulun ulkoalueiden viihtyisyyteen
ja monikäyttöisyyteen sekä saattoliikenteen turvallisuuteen on kiinnitetty
erityistä huomiota. Esimerkiksi rakennuksen kahden siiven väliin jäävä terassimainen sisäpiha soveltuu välituntien

vieton lisäksi vaikkapa juhlien pitopaikaksi säiden niin salliessa. Juhlan aihetta on ainakin syyskuussa, kun vietetään uuden koulun vihkiäisjuhlaviikkoa.
- Meillä on valtakunnallisestikin katsottuna aivan huipputilat, joissa koulumme erityistarpeet on otettu upeasti
huomioon. Koulumme onkin herättänyt
kiinnostusta myös laajemmin ja esimerkiksi ensi marraskuussa Jyväskylässä
järjestettävillä sairaalaopetuspäivillä
tutustutaan täällä tehtyihin ratkaisuihin,
Ahonen tiivistää lopuksi.

Perusopetuslaki velvoittaa sairaalan sijaintikunnan järjestämään sairaalaopetusta. Kukkulan koulussa annetaan opetusta
lasten- ja nuorisopsykiatrisessa, somaattisessa tai neurologisessa hoidossa sekä kouluarvioinnissa oleville perusopetusikäisille lapsille ja nuorille. Opetuksen, arvioinnin ja pedagogisen
kuntoutuksen lisäksi Kukkulan koulu antaa tarvittaessa tuki- ja
ohjauspalveluja koulunkäyntiin tai oppimiseen liittyvissä pulmatilanteissa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen kouluille.
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Hyvä sisäilma syntyy yhteistyöllä

Teksti: Markus Lehto
Kuvat: Seppo Haimakainen

Hyvä sisäilma
syntyy
yhteistyöllä

Vaajakosken uusi koulu seisoo ylväästi tutulla paikallaan urheilukentän
vieressä. Kevätauringon paisteessa koulu näyttää valoisalta ja modernin
tyylikkäältä. Ulkoisten puitteiden lisäksi koulussa on kohdallaan myös sisäilma. Itse asiassa se on erityisen laadukasta.

Vaajakosken uuden koulun tilojen suunnitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota ja koulun henkilöstöä on kuunneltu
huolellisesti, jotta tiloista saatiin mahdollisimman sopivat koulun tarpeisiin.
Uusi koulu on moderni, tilat valoisia ja
opetustilat käytännöllisiä.
Aiemmin samalla tontilla sijaitsi
uuden koulun alta purettu Vaajakosken
vanha koulu. Vanhan koulun mukana
päästiin eroon myös koulutyötä Vaajakoskella pitkään vaivanneista sisäilmaongelmista.
Sisäilma tosin säilyy edelleen keskeisenä teemana uudenkin koulun
toiminnassa; nyt siellä vaalitaan mahdollisimman laadukasta sisäilmaa. Vuoden alussa, kun koulu otettiin käyttöön,
käynnistettiin nimittäin myös Hyvän sisäilman puolesta -pilottihanke.
- Sisäilman laatu on puhuttanut paljon
viime aikoina. Vaajakoskella asiassa on
erityisen pitkä ja vaikea historia, joka
ulottuu jo maalaiskunnan aikoihin. Nyt
uuden koulun käyttäjät ovat erityisesti
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sitoutuneet huolehtimaan sisäilman
laadusta, kuvailee Jyväskylän Tilapalvelun asiakkuuspäällikkö Jaana Lehtoranta-Makkonen käynnistettyä kampanjaa.

Sisäilmapilotista vastaa
työryhmä
Sisäilmalla on merkittävä vaikutus tiloissa toimivien hyvinvointiin. Parhaimmillaan sisäilma vaikuttaa positiivisesti
toimintakykyyn ja vireyteen, pahimmillaan se tekee toimimisen tiloissa täysin
mahdottomaksi.
Vaajakosken sisäilmapilottiin koottiin
työryhmä, johon kuuluvat sivistyspalvelujen opetusjohtaja ja työsuojeluvaltuutetut, sivistystoimen työturvallisuuspäällikkö, Total Kiinteistöpalvelut Oy:n
edustaja, Vaajakosken koulun rehtori
ja työsuojeluasiamies, sivistystoimen
viestintäpäällikkö sekä Jyväskylän Tilapalvelun kiinteistöpäällikkö ja asiakkuuspäällikkö.

Aluksi Vaajakosken koululle sovittiin
menettelytapaohjeistus, joka turvaa laadukkaan sisäilman kiinteistössä. Erityisesti pyrittiin konkretisoimaan, miten
kaikki koulutiloissa toimivat voivat toiminnallaan vaikuttaa sisäilman laatuun
positiivisesti.
Käytännön esimerkin yhteistyöstä,
sovittujen pelisääntöjen noudattamisesta sekä tiedonkulun merkityksestä
tarjoavat koulussa toimivat Total Kiinteistöpalvelut Oy:n siistijät Pirjo Rutanen
ja Elisa Natri.
- Jokaisen tehtävät on tarkasti ohjeistettu ja aikataulutettu. Kaikki toimenpiteet
kirjataan ja niiden vaikutusta esimerkiksi sisäilmaan arvioidaan jatkuvasti,
Rutanen toteaa.
- Hyvä sisäilma edellyttää yhteistyötä ja
ennen kaikkea tiedonkulkua koulussa
toimivan henkilöstön välillä, jotta havaitut puutteet tai korjattavat asiat tulevat
nopeasti hoidetuiksi Natri jatkaa.

Hyvä sisäilma syntyy yhteistyöllä

Viestintä ja nopea reagointi
korostuvat
Laadukasta sisäilmaa voisi kuvailla
moniammatilliseksi, monimuotoiseksi sekä jatkuvaksi prosessiksi, jossa
kaikilla koulussa päivittäin tai satunnaisemmin toimivilla on oma roolinsa.
Toisaalta sisäilmasta huolehtiminen
koostuu yksinkertaisista käytännön toimenpiteistä. Laadukkaan sisäilman turvaamiseksi Vaajakosken koulussa ei esimerkiksi käytetä sisätiloissa ulkokenkiä.
Sääntö on sama kaikille, niin oppilaille,
henkilökunnalle kuin satunnaisille vierailijoillekin. Vierailijoita varten koulun
tuulikaapista löytyy laatikollinen sinisiä
muovitossuja jalkoihin laitettavaksi.

Vaajakoskella laadukkaan sisäilman
vaaliminen menee kuitenkin vielä paljon
syvemmälle.
- Asia on pitkälti asennekysymys, mutta
käytännössä laadukas sisäilma alkaa
huolellisesta tilasuunnittelusta. Esimerkiksi se, millaiset varastot, kaapit
ja muut säilytystilat kouluun tehdään on
merkittävä sisäilmastollinen kysymys.
Ei ole yhdentekevää millaisia tavaroita kouluun hankitaan, millaista jätettä
täällä syntyy tai miten sitä käsitellään.
Hyvä periaate, että asiat tehdään huolellisesti ja viedään loppuun saakka, on
myös sisäilman kannalta tärkeää, toteaa Vaajakosken koulun rehtori Seija
Nykänen.
Vaajakosken koululla toimivat eri
ammattiryhmät toimivat tiiviissä yhteistyössä päivittäisessä arjessa. Jokaisella
on selkeät vastuut ja tavoitteet omalle
toiminnalleen, jotta arki koulussa sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.
Hierarkia eri toimijoiden välillä on tietoisesti pyritty minimoimaan, jotta vuorovaikutus olisi luontevaa ja tiedonkulkua
haittaavia ammatillisesta asemasta aiheutuvia kuiluja ei ihmisten välille pääsisi syntymään.
- Hyvän sisäilman takaamiseksi keskeistä on aktiivinen viestintä eri toimijoiden kesken – niin koulun sisäisesti

//

Tilapalvelu 1/2012

Vaajakosken koulun rehtori
Seija Nykänen toteaa, että hyvä
periaate, että asiat tehdään
huolellisesti ja viedään loppuun
saakka, on myös sisäilman
kannalta tärkeää.

kuin esimerkiksi sisäilmatyöryhmän
kesken. Vielä tärkeämpää on kuitenkin,
että reagoidaan heti ja korjataan asiat
nopeasti, jos tarvetta ilmenee. Laadukkaan sisäilman ylläpidossa on tärkeää
tietää ja kantaa oma vastuunsa, Nykänen muistuttaa lopuksi.
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TERVO TIMO
Kustannussuunnittelija
014 266 8254
0400 738 616
__________________________

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
__________________________

Energiatehokkuus
HIRVELÄ TERO
Energia-asiantuntija
014 266 8232
050 408 4660
__________________________

Talous ja hallinto
KINOS SOILE
Talous- ja hallintopäällikkö
(talous, rahoitus, hallinto)
014 266 8237
0400 455 015
PARNI MERJA
Toimistosihteeri
014 266 8241

LEPISTÖ TUIJA
Rakennuttajapäällikkö
(projektien ohjaus ja valvonta,
investointien budj., valtionavut)
014 266 8251
050 430 6454
REIN MAUNO
Projektipäällikkö
014 266 8248
050 343 1287

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

REUNAMA JUHA
Projektipäällikkö
014 266 8249
0400 648 387

ALTÉN SATU
Kiinteistömanageri
keskustan alue
014 266 8230
0400 807 598

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

SUURONEN AIRA
Taloussuunnittelija
014 266 8253
040 355 0869

24/7

Rakennuttaminen

KOIVISTO MARJUT
Projektipäällikkö
014 266 8238
0400 368 124

ARVE ANNELI
Kunnossapitopäällikkö
014 266 8231
0400 995 077
ESKOLA PERTTI
Tekninen Isännöitsijä
014 266 8234
0500 540 251

Kiinteistöjen
HELPDESK 24h

TEE VIKAILMOITUS ENSISIJAISESTI VERKOSSA:
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Kaupungin Intran pääsivu
TAI
Soita p. 014 266 8228

>

käynnistysalusta

>

LAHTI MARITTA
Kiinteistömanageri
014 266 8240
0400 648 386
LEHTORANTA-MAKKONEN JAANA
Asiakkuuspäällikkö
014 266 8242
040 830 6378
TAHVANAINEN MIKKO
Kiinteistömanageri
itäinen alue
014 266 1850
050 564 7427
VARAKAS MARKKU
LVI-asiantuntija
014 266 8256
0500 575 952
VILJAKAINEN ANNIKA
Siivouspäällikkö
014 266 8259
0500 788 913
VÄYLIÖ SIRPA
Kiinteistömanageri
pohjoinen alue
014 266 8260
050 599 6003

HASSINEN HANNA
Kiinteistömanageri
eteläinen alue
014 266 8246
050 311 8704

Kiinteistöön liittyvissä vikatilanteissa sinua palvelee
uudistunut Kiinteistöjen Helpdesk 24 h/vrk.
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HÄMÄLÄINEN ARI
Tekninen isännöitsijä
(kiinteistönhoidon ja –
huollon ohjelmointi)
014 266 8236
0400 544 333

Kiinteistöjen Helpdesk

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

