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Kaksikymmentä vuotta asiakasta 
kuunnellen

Kaksikymmentä vuotta on pitkä, mutta yhtälailla uskomatto-
man lyhyt jakso. Sen ajan Tilapalvelu on hallinnut ja hoitanut 
kaupunkilaisten yhteistä kiinteistöomaisuutta. Ei ollut aikoinaan 
itsestäänselvyys keskittää julkisten rakennusten ja tilojen hallin-
nointia yhdelle vastuuyksikölle suoraan kaupunginjohdon alle. 
Itsenäisen ja liikelaitosmallisen kiinteistöyksikön perustaminen 
kaupunkikonserniin oli silloin täysin uutta Suomessa. Sen jälkeen 
meillä on vieraillut mallin ottajia ympäri maata.

Moni jyväskyläläinen käy päivittäin hallinnoimissamme tiloissa 
ja rakennuksissa: päiväkodeissa, kouluissa, hoitolaitoksissa, 
kulttuurilaitoksissa ja virastoissa. Tilapalvelulla on vastuullaan 
tällä hetkellä 569 000 neliömetriä tiloja. Sille alalle mahtuisi 126 
jalkapallokenttää.

Tilapalvelu on osallistunut toimintansa aikana moniin valta-
kunnallisiin kehittämishankkeisiin, laatuohjelmiin ja myös itse 
kehittänyt käytänteitään. Vuonna 1997 vastuullamme oli esimer-
kiksi Kuntien kiinteistötalouden kehittämisohjelma. Vedimme 
myös Kuntien kiinteistöjohtamisen Balance Scorecard -projektin. 
Otimme julkisella sektorilla ensimmäisenä Suomessa käyttöön 
Terve Talo -kriteerit vuonna 2004 – samoin kiinteistömanageri-
järjestelmän täysin asiakkuustarpeen pohjalta. 

Olemme kuunnelleet aina herkällä korvalla asiakkaitamme. 
Toimintamme alusta asti olemme tehneet systemaattisen 
asiakaskyselyn, ja reagoineet palautteeseen. Olemme ottaneet 
myös paljon esillä olleet sisäilma-asiat vakavasti. Tässä meitä on 
avustanut kaupungin yhteinen ja moniammatillinen sisäilmasto-
ryhmä, jota olimme perustamassa 90-luvun puolivälissä.

Kaikkien näiden toimien tarkoitus on luoda kaupungin peruspal-
veluille turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö ja järjestää 

niille myös kilpailukykyiset ja laadukkaat kiinteistö- ja tilapalve-
lut, vaikka joskus tämä on melkoisen haasteellista. 

Tilapalvelun kahteenkymmeneen vuoteen on mahtunut paljon 
toimintaa. Olemme rakennuttaneet uusia tiloja ja samalla luopu-
neet monista tarpeettomista kiinteistöistä.

Muutokset esimerkiksi kouluverkossa ovat herättäneet joskus 
suuria tunteita. Mieleen on jäänyt Cygnaeus-lukion siirto Viitanie-
meen. Valtavan vastustuksen jälkeen siitä tuli kuitenkin kaupun-
kimme paras lukio. Hyvin onnistuneena prosessina ja kokonai-
suutena haluan nostaa myös valtakunnallistakin kiinnostusta 
herättäneen Huhtasuon koulu- ja päiväkodin elinkaarihankkeen, 
jonka ensimmäinen vaihe juuri valmistui.

Tulevina vuosina on luvassa lisää suuria kehittämishankkeita, 
joissa Tilapalvelu on mukana. Yksi niistä on kaupungin omis-
tukseen palaava lyseorakennus ja koko siihen rajoittuva kortte-
likokonaisuus. Tämän lisäksi Valtiontalon korttelikokonaisuus 
ja koko Hippoksen alue kaikkine rakennuksineen ovat myös 
Tilapalvelulle suuri haaste. 

Kaupungin taloudellinen tilanne, tulevaisuuden kuntarakenne ja 
sosiaali- ja terveyspalveluiden valtakunnalliset ratkaisut määrittä-
vät, mitkä ovat Jyväskylän kaupungin ja Tilapalvelun tulevaisuuden 
isot haasteet ja vastuut. Unelmia ja suunnitelmia pitää olla.

Esko Eriksson
kiinteistöjohtaja

Eskon terveiset



Kiinteistöomaisuus ja tilat hyvissä käsissä

Markku Andersson

Jyväskylän Tilapalvelun 20 vuoden historia on toimelias ja 
menestyksellinen. Uskon, että niin on myös tulevaisuudessa. 
Lämpimät onnittelut ja kiitokset kaikille Tilapalvelun työssä 
mukana olleille ja oleville.

Jyväskylä on ollut vetovoimansa ja elinvoimansa suhteen 
selkeä menestyjä 2000-luvun Suomessa, asukasmäärä 
on kasvanut ja yritysten ja työpaikkojen määrä lisääntynyt. 
Jyväskylällä on kuitenkin runsaasti haasteita muiden kuntien 
tapaan. Myönteinen kehitys edellyttää aktiivista ja aloitteel-
lista toimintaa – ja myös laadukkaita toimitiloja.

Edellisen valtuustokauden linjauksen mukaisesti toimitilojen 
sisäilmaongelmat piti saattaa ripeällä aikataululla kuntoon. 
Terveitten työskentely- ja asiointitilojen eteen on tehty lujasti 
töitä ja se on edellyttänyt mittavia investointeja kuntalaisten 
parhaaksi. Se on myös tarkoittanut sitä, että investointeja 
on rahoitettu velkavetoisesti. Investoinnit ovat kohdistuneet 
erityisesti lapsiin, nuoriin ja vanhuksiin päiväkoti-, koulu-, 
terveysasema- ja palveluyksiköitten rakentamisena. Pelkäs-
tään terveitä koulutiloja on rakennettu ja kunnostettu 100 
miljoonalla eurolla.

Tilapalvelu on aina ollut ennakkoluuloton kokeillessaan 
uutta ja tarttuessaan rohkeisiin innovaatioihin. Muutoskykyä 
on riittänyt ja myös valtakunnallista kiitosta on tullut. Muun 

muassa ympäristökriteerien käyttö näkyy konkreettisesti 
esimerkiksi investointeina kestävään rakentamiseen.

Lähikuukausina kaupunginvaltuusto päättää sekä palvelulin-
jauksista että -verkoista. Osana talouden tasapainottamista 
pohditaan uudenlaisia lähi- ja monipalvelupisteitä, tilojen 
muunneltavuutta, monikäyttöisyyttä ja olemassa olevien 
tilojen hyödyntämistä.

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys on 
käynnistynyt yhdeksän kunnan alueella. Myös tässä yhtey-
dessä selvitämme toimintojen ja tilojen parasta mahdollista 
tehokkuutta sekä käyttäjien että taloudellisuuden kannalta.

Tilat ja rakennukset tukevat toimintaa. Terveissä ja tarkoi-
tuksenmukaisissa tiloissa viihtyvät niin henkilökunta kuin 
asiakkaatkin. Käyttäjien mukaan ottaminen jo suunnittelu-
vaiheesta alkaen on nykyisin itsestäänselvyys.

Jyväskylässä satsataan toimiviin tiloihin ja tulevaisuuteen! 
Onnittelut Tilapalvelulle!

Markku Andersson 
kaupunginjohtaja

Kuva: Petteri Kivimäki
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Tilapalvelun asiakkaiden mielipiteitä on luotailtu vuosittain 
20 vuoden ajan. Asiakastyytyväisyyskyselyssä on selvitetty 
kokonaistyytyväisyyden lisäksi asiakkaiden mielipidettä 
tiloista, tilojen hallinnoinnista, palveluista ja investointi- ja 
vuosikorjaushankkeista.

– 60 prosenttia asiakkaistamme 
vastaa kyselyyn. Siitä saadaan suuntaa 
antava kuva asiakkaiden tyytyväisyydestä, 
Tilapalvelun asiakkuuspäällikkö Jaana 
Lehtoranta-Makkonen sanoo.

Tilapalvelussa asiakastyytyväisyysky-
selyyn suhtaudutaan vakavasti. Asiak-
kaan mielipidettä halutaan kuunnella.

– Katsomme erityisesti huonoiksi 
koetut asiat tarkasti. Pohdimme, miten 
voimme parantaa asioita.

Tilapalvelu yrittää korjata alhaisia 
pisteitä saaneet palvelut. Joskus pal-
veluissa huonon palautteen taustalla saattaa olla myös 
puutteellinen tieto. Tehty palvelusopimus voikin olla luultua 
suppeampi. 

– Tuolloin tehtävämme on avata asiakkaalle sopimuksen 
sisältö. Palautteen antaminen luo 
aina mahdollisuuden kehitellä 
yhdessä toimintatapoja.

Huonoimpia arvosanoja on 

tullut vuosien varrella yleisesti ulkoalueiden ja kasvien 
hoidosta, muun muassa hiekoituksesta ja nurmikoiden 
leikkaamisesta. 

– Olemme palveluiden tuottajien kanssa käyneet näitä 
palautteita läpi.

Vartiointipalvelut ja sisäilma-asiat 
nousevat myös melko usein esiin, vaikka 
Jyväskylässä esimerkiksi sisäilmasto-
asioiden hoitamisessa kaupunki on ollut 
jo pitkään edelläkävijä. Tilapalvelu tekee 
paljon yhteistyötä Jyväskylän sisäilmas-
toryhmän kanssa ja on kehittänyt jo vuo-
sia menettelytapoja sisäilma-asioiden 
parantamiseksi. 

Tilapalvelun asiakastyytyväisyysky-
selyssä saama kokonaistyytyväisyys on 
pysytellyt vuosia noin 3,5:ssä. Kyselyn 
asteikko on ykkösestä viitoseen.

– Tulosta voidaan pitää hyvänä. 
Eniten kiitosta Tilapalvelu on saanut aina tilojen hallin-

noinnista ja tänä vuonna parhaat pisteet tulivat Tilapalvelun 
hankkimista kiinteistöpalveluista. Parannettavaa puoles-
taan löytyisi investointi- ja vuosikorjaushankkeista. 

– Asiakkaillamme on kuitenkin ymmärrystä, että inves-
tointeihin ja vuosikorjaushankkeisiin on käytössä rajallinen 
määrä rahaa.

Mielipiteellä on väliä

Tilapalvelun toimintaa on kehitetty vuosien varrella asiakastyytyväisyyskyselyn avulla.

Teksti: Petri Kananen |  Kuva: Seppo Haimakainen

Palautteet 

käydään läpi 

palveluiden 

tuottajien kanssa.

Asiakkaan mielipiteitä halutaan kuunnella. Tilapalvelun asiakkuus-
päällikkö Jaana Lehtoranta-Makkonen ja Varhaiskasvatuksen palvelu-
keskuksen aluejohtaja Tuija Pajunen ovat tyytyväisiä yhteistyöhön.



Jyväskylän työturvallisuuspäällikkö Veijo Koskisen 
kuusi vuotta kestänyt Tilapalvelun johtokunnan pu-
heenjohtajuus käynnistyi vuonna 2005. Tapetilla olivat 
silloin vanhan Jyväskylän peruskorjaushankkeet.  
Kaupungin väkiluku kasvoi vuosittain yli tuhannella 
hengellä. Uusia päiväkoteja ja kouluja suunniteltiin.

– Oli haaste pysyä ajan tasalla, Koskinen muistelee 
puheenjohtajuuskautensa alkumetrejä. Jyväskylän, 
Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden yhdistymi-
sestä ei ollut vielä merkkejä vuonna 2005.

– Yhdistyminen alkoi realisoitua vuosina 2007–2008.
Uusi Jyväskylä syntyi vuoden 2009 alussa. Yh-

distyminen toi mukanaan haasteita. Uusi kaupunki 
on pinta-alaltaan huomattavasti vanhaa Jyväskylää 
suurempi. Pohjois- ja eteläkärjen etäisyys toisistaan 
on 60 kilometriä.

– Uuden Jyväskylän maantieteellinen laajuus on 
logistinen haaste. Kolmella yhdistyneellä kunnalla oli 
lisäksi omat toimintakulttuurinsa. Niiden yhteenso-
vittamisessa oli omia haasteitansa. 

Lupauksena terveelliset 
toimintatilat

Korpilahden ja Jyväskylän maalaiskunnan rakennus-
kanta oli heikossa kunnossa. 

– Jyväskylään tulleilla oli enemmän korjausvel-
kaa. Tilat olivat luultua huonommassa kunnossa. 

Yhdistymisen jälkeen esimerkiksi maalaiskun-
nan koulut, Vaajakoski, Palokka on laitettu uusiin 
puihin sekä niiden lisäksi on tehty useita merkittäviä 
peruskorjauksia.

– Oli vaikea rasti, kun investointitarve oli korkea. 
En kuitenkaan sano, että maalaiskunta olisi jättänyt 
remontit tekemättä, Koskinen muistelee puheenjoh-
tajakautensa loppuvuosia.

Rakennusten kuntoon laittaminen perustui lupa-
ukseen taata turvalliset ja terveelliset toimintatilat 
jyväskyläläisille.

– Tämä lupaus johti kovaan investointitahtiin. 
Sisäilmaongelmat pakottivat kiirehtimään pe-
ruskorjauksissa. 

Tilapalvelun johtokunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Veijo Koskisen mielestä 
politiikka kuuluu olennaisesti kiinteistöpuolen ratkaisuihin.

Teksti: Petri Kananen | Kuvat: Petri Kananen ja Juha Reunama

Investointien priorisointi yhä tärkeämpää



7

– Jyväskylä on sisäilma-analyysin tekijänä eturintamassa. 
Meillä on toimiva ThinkTank-toimintanyrkki.

Jälkiviisastelu 
ei kannata

Kun korjaustarve oli suuri, niin vaadit-
tiin päättäjiltä viisautta laittaa hankkeet 
oikeaan järjestykseen. Koskinen korostaa 
30 vuotta politiikassa olleena, että päätök-
set pitää pystyä tekemään aina saatavissa 
olevien tietojen pohjalta.

– Näyttää siltä, että järjestys ja tekota-
vat ovat olleet oikeat. En ole kuitenkaan 
jälkiviisastelevaa tyyppiä. Historia näyttää 
virheet tehdyt.

Koskisen mielestä kaupunkilaisilla on 
välillä sellainen kuva, että poliitikot vain 
sotkevat kiinteistöasiat päätöksillään. Keskustelua tulee 
varsinkin kouluverkosta, myyntilistoista ja isoista kaupun-
kikuvallisista kokonaisuuksista.

Politiikka on kuitenkin Koskisen mielestä välttämätön 
osa kiinteistöpuolen asioiden hoitoa.

– Politiikka kuuluu homman luonteeseen, eikä ole 
ylimääräinen riesa.

Tilapalvelun henkilökunnan kanssa Koskinen sanoi 
tulleensa hyvin toimeen.

– Se oli jees-hommaa. He ovat rakennusalan ja inves-
tointien ammattilaisia.

Asioiden keskiöön nousee usein raha ja 
sen puute.

– Rahaa ei ole koskaan tarpeeksi. On 
suunniteltu enemmän kuin pystytään 
tekemään.

Tilapalvelun investointirahat on 
puolitettu kiihkeimpien vuosien tasolta. 
Tulevaisuudessa hyvälle hankkeiden pri-
orisoinnille on entistä enemmän käyttöä. 
Koskinen panostaisikin jatkossa erityisesti 
kiinteistöjen hyvään huoltoon ja siivouk-
seen.

– Ne ovat halvinta kiinteistönhoitoa. 
Lisäksi yllätyksiin tulee varautua, koska 

nyt yllätysmomentti kasvaa koko ajan.
Seuraavien vuosien rakennushankkeista Koskinen 

nostaa keskiöön Kilpisenkadun ja Vapaudenkadun tontin 
sekä Lyseon tontin. Niille pitää keksiä hyvät ratkaisut. 
Kankaan alueelle hän haluaa hyvän aloituksen. Tärkeitä 
ovat myös asuntomessualueen rakentaminen sekä Luta-
kon viimeistely.

Kiinteistöjen hyvään huoltoon kannattaa panostaa. Se on halvinta kiinteistönhoitoa, sanoo 
Tilapalvelun johtokunnan puheenjohtajana vuosina 2005–2010 toiminut Veijo Koskinen.

Asioiden 
keskiöön 

nousee usein 
raha ja sen 

puute.
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Jyväskylän kaupungin aluerehtori Kari Fagerholmilla on 
lähes neljännesvuosisadan mittainen rehtorin kokemus 
koulujen tila-asioista. Uransa koulunjohtajana hän aloitti 
Puistokoulussa vuonna 1989. 

Puistokoulun jälkeen tehtävät ovat vaihtuneet. 
Vuosien varrella on peruskorjattu useita hänen 

johtamiaan kouluja. Puistokoulua seurasi Kel-
jonkankaan koulu, jossa toteutettiin mittava 
peruskorjaus vuonna 2005. Tänä vuonna 
otetaan käyttöön uusi Mankolan koulu, jos-
sa hän toimi ensimmäisen vuoden projekti-
vastaavana käyttäjän edustajana.

Tällä hetkellä Fagerholm katsoo Jyväs-
kylän koulumaailmaa aluerehtorin silmä-
lasien takaa. Hänen alueensa on aluerehto-
reista suurin. Siihen kuuluvat Keljonkangas, 

Keltinmäki, keskusta, Korpilahti, Kortepohja, 
Kukkumäki, Lohikoski, Myllyjärvi, Säynätsalo 

ja Kuohu-Vesanka.
Fagerholmin tehtävänä on 
viedä kapulaa kouluilta 

vastuualuejohtajille ja päinvastoin. Tärkeää on myös huo-
lehtia, että opetuksen laatu säilyy ja kustannukset pysyvät 
kurissa. Tavoite on tarjota oppilaille tasaveroista opetusta.

– Asioiden valmisteluun menee paljon aikaa. Enemmän 
aikaa pitäisi pystyä olemaan rehtoreiden tukena, Fager-
holm sanoo.

Terveys edellä 
mennään

Fagerholmin mielestä Tilapalvelun ja kaupungin sisäil-
mastoryhmän toimintatavat ovat menneet vuosien aikana 
eteenpäin. Työryhmä tutkii ongelmia perusteellisesti.

Oireilevat työntekijät ohjataan työterveyteen. Sisäilmasta 
altistuneille etsitään korvaavia ja puhtaita työskentelytiloja 
ja tarvittaessa uusia työtehtäviä. 

– Terveys edellä mennään. Uskallamme tehdä ratkaisuja.
Fagerholm on kuullut sanottavan, että Tilapalvelu ei tee 

mitään. Tämä lausahdus saa tyrmäyksen.
– Tämä ei pidä paikkaansa. Asioita tapahtuu ja nopeas-

tikin.

Hyvä sisäilmasto ykkösasia tilahankkeissa

Aluerehtori Kari Fagerholm on elänyt mukana monien koulujen peruskorjaamiset ja  
uusien rakentamiset. Hän peräänkuuluttaa tila-asioissa viisaita poliittisia päätöksiä.

Aluerehtori Kari Fagerholmilla on vuosien kokemus yhteistyöstä 
Tilapalvelun kanssa. 

Teksti: Petri Kananen | Kuvat: Seppo Haimakainen, Petri Kananen ja Jussi Tiainen
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Fagerholm muistuttaa, että Tilapalvelulla on rajoitettu 
määrä euroja käytössään. Hän peräänkuuluttaakin viisaita 
poliittisia päätöksiä.

– Taikuriksi ja fakiiriksi meistä ei ole.
Fagerholm kuitenkin ymmärtää koulun sisäilmasta 

johtuvan myrskyn silmässä olevan rehtorin paineita. Hän 
kuitenkin kehottaa uskomaan maltillisesti järjestelmään.

Fagerholmin mielestä tilojen korjaami-
sen perimmäinen syy pitää olla käyttäjien 
hyvinvointi. Jos rehtori ja henkilöstö voivat 
hyvin, niin lapsetkin voivat hyvin.

– Lasten hyvinvointia emme näe ennen 
kuin vuosien päästä.

Pienen koulun lakkauttaminen 
nostattaa tunteita

Pienten koulujen lakkauttaminen nostaa 
yleensä vastalauseiden myrskyjä. Fagerhol-
min mielestä huoltajat voisivat myös miettiä, 
olisiko oppilaiden etu, jos he pääsisivät isompaan kouluun 
pienen sijasta.

Isoissa kouluissa ilman kaveria jääneet löytävät hel-
pommin ystävän. Myös erityisopetuksen tarpeet pystytään 
kohdentamaan isommassa koulussa paremmin. Myös 
erikoisluokat avaavat lapselle uusia mahdollisuuksia esi-
merkiksi harrastusten suuntaamiseen. 

Fagerholmin mielestä monelle pienen koulun oppilaalle 
saattaa avautua suuressa koulussa aivan 
uusi maailma. Hän kehottaakin vanhempia 
miettimään lapsen koulupolkua ja oppi-
misen problematiikkaa monesta näkökul-
masta aina lapsen parasta ajatellen.

– Ymmärrän hyvin isojen ja pienten 
koulujen problematiikkaa. 25–30 oppilaan 
koulu on opetuksen järjestäjälle kallis 
ylläpitää. Huoltajat tyrmäävät siirtymisen 
isompaan kouluun sen isouden takia, 
mutta myös pidentyvien koulumatkojen ja 
-päivien takia.

– Tunteet ovat aina näissä kysymyksis-
sä mukana. Mottoni kuitenkin on, etten tee, enkä suostu 
tekemään hölmöjä päätöksiä!

Jos henkilöstö 
voi hyvin, 

niin lapsetkin 
voivat hyvin.



Jyväskylän Tilapalvelu 1993–2013

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Jyväskylän Tilapalvelu 
perustetaan. Kau-
pungin kiinteistö- ja 
tilaomaisuuden hoito 
keskitetään yhdelle 
vastuuorganisaatiolle 
ensimmäisenä julki-
sella sektorilla.

Jyväskylän Tilapalve-
lusta muodostetaan 
itsenäinen kiinteistölii-
kelaitos ensimmäisenä 
julkisella sektorilla.

Jyväskylän Tilapal-
velulle myönnetään 
Kauppa- ja teollisuus-
ministeriön kunnia-
maininta julkisten 
rakennusten energian-
säästökilpailussa. 
Kaupungin sisäilmasto-
työryhmä perustetaan. 

Jyväskylän Tilapalvelu 
siirretään suoraan 
kaupungin johdon 
alaisuuteen. Kiinteis-
tönhoitopalveluiden 
tuotanto eriytetään 
omistuksesta.

Jyväskylän Tilapalvelu 
voittaa Suomen kunti-
en välisen vuosikerto-
muskilpailun.

Jyväskylän Tilapalvelun 
johdon vastuulla oleva 
Efektia Oy:n ja Kun-
taliiton organisoima 
Kuntien kiinteistötalou-
den kehittämisohjelma 
valmistuu. 

Tilapalvelu allekirjoit-
taa kansainväliseen 
ilmastointisopimukseen 
ja energiansäästö-
strategiaan liittyvän 
energiansäästösopi-
muksen Kauppa- ja 
teollisuusministeriön 
kanssa ensimmäisten 
kaupunkien joukossa. 

Jyväskylän Tilapalvelu 
valitaan yhdeksi pilot-
tiyritykseksi koko kiin-
teistö- ja rakennusalan 
yhteiseen ProGresS-
ympäristöohjelmaan. 
Kohteeksi valikoitui 
Tietotalo.
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Jyväskylän Tilapalvelun 
vetovastuulla valmis-
tuu valtakunnallinen 
Kuntien kiinteistö-
johtamisen Balance 
Scorecard -projekti ja 
BSC-tuloskorttijärjes-
telmän otetaan käyt-
töön ensimmäisenä 
kaupunkina kiinteistö-
sektorilla.

Managerijärjestelmä 
otetaan käyttöön en-
simmäisenä Suomessa. 

Jyväskylän Tilapalvelun 
toimintaorganisaatio 
muutetaan matriisi-
organisaatioksi, jossa 
eri asiakasryhmillä on 
omat kiinteistöpalvelu-
managerit. 

Kiinteistöpalvelujen 
(siivous) kehittämi-
sestä Tilapalvelu 
saa valtakunnallisen 
Vuoden konsultointityö 
-kilpailun kunniamai-
ninnan.

Jyväskylän Tilapalvelu 
täyttää 10-vuotta. 

TerveTalo-kriteerit 
ja -ohjeistus otetaan 
käyttöön kaikissa 
talonrakennushank-
keissa ensimmäisenä 
julkisella sektorilla.

Jyväskylän Tilapalve-
lun ja kaupungin eri 
toimialojen kanssa 
yhteistyössä tehdyt 
koulu- sosiaali- ja 
terveys- sekä päiväko-
tiverkkosuunnitelmat 
valmistuvat. 

Tilapalveluun yhdis-
tettiin osa Jyväskylä 
Konsultit -yksiköstä, 
joka toimi aiemmin 50 
henkilön suunnittelu- 
ja mittausyksikkönä.

Puistokatu 21, Semi-
naarinkadun Kirjai-
lijatalo sekä Killerin 
ravirata myydään. 



2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Jyväskylän Tilapalvelu 
myy useita kaupungin 
historian kannalta mer-
kittäviä rakennuksia, 
kuten Nikolainkulman, 
Veturitallit, vanhan rau-
tatieaseman ja vanhan 
asemaravintolan.

 
Cygnaeuksenkatu 2 
tontin ja rakennusten 
tulevasta käytöstä 
laaditaan kehittämissel-
vitys ”Kaupunkilaispiha 
2012”. 

Tilapalvelu järjestää 
historiansa ensimmäi-
sen arkkitehtikilpailun 
Puistokoulun yhteyteen 
rakennettavasta Päivä-
rinteen päiväkodista.

Tilapalvelun toiminta-
alue kasvaa huomat-
tavasti, kun Jyväskylä, 
Jyväskylän maalais-
kunta ja Korpilahti 
yhdistyvät.

Tilapalveluun tulee 10 
uutta työntekijää.

Jyväskylän historian 
suurimmat yksittäiset 
talonrakennusinves-
toinnit ja rakennus-
hankkeet – kaupun-
gintalon peruskorjaus 
sekä Palokan ja Vaaja-
kosken koulujen raken-
taminen – käynnistyvät.

Tilapalvelu saa valta-
kunnallisen RIL-pal-
kinnon Cygnaeuksen 
väistökoulutoteutuk-
sesta.

Jyväskylän Tilapalvelu 
käynnistää historiansa 
ensimmäisen elinkaa-
ri- ja kumppanuus-
hankkeen kilpailun 
voittaneen YIT-konsor-
tion kanssa. Tämän 
Huhtasuon koulu- ja 
päiväkotihankkeen elin-
kaarisopimuksen koko-
naisarvoksi muodostuu 
55,0 miljoonaa euroa.

Jyväskylän kaupungin 
ja Tilapalvelun histori-
an suurin talonraken-
nusinvestointien vuosi. 
Investointiohjelma  
on ennätyksellinen  
46 miljoonaa euroa.
Toivolan Vanha Piha 
avataan yleisölle.

Historialliset Ainolan 
rakennukset ja alue 
myydään Jyväskylän 
Nuoriso- ja Palvelu-
asunnoille. Harmaan 
talouden estämiseksi 
Tilapalvelu allekirjoit-
taa sopimuksen Tilaa-
javastuu.fi-palvelun 
kanssa.

Jyväskylän Tilapalvelu 
täyttää 20 vuotta.
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Elävällä kaupungilla on värikäs historia

Jyväskylän kaupunkikuva on jatkuvassa muutoksessa. Toiminta kaupunkimme nykyisissä rakennuksissa on monille tuttua, mutta 
alkuperäinen käyttötarkoitus voikin sitten olla hämärän peitossa. Kaupunkimme rakennukset ja alueet pitävätkin sisällään mielen-
kiintoisia vaiheita, ja Tilapalvelu on saanut olla niissä monessa aktiivisesti mukana.

Toivolan piha
Toivolan piha on kaupungin vanhin säilynyt asuin-
kortteli 1870-luvulta. 2010-luvulla kaupunki myi 
osan rakennuksista Margo Saxbergille, ja nyt kort-
telissa on kulttuuriperinteeseen liittyvää matkailu- 
sekä museotoimintaa.

Kunnallistalo
Kunnallistalona tunnettu Jyväskylän kaupungintalo 
valmistui vuonna 1899 ja oli aikoinaan kaupungin 
mittavin rakennushanke. Vuonna 2010 aloitettu pe-
ruskorjaus- ja entisöintityö valmistui helmikuussa 
2013. Rakennus on osa valtakunnallisesti merkittä-
vää rakennettua kulttuuriympäristöä.
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Valtiontalo
Valtiontalo valmistui Alvar Aallon suunnittelema-
na 1930-luvulla suojeluskuntataloksi. Siinä on 
toiminut muun muassa kauppahalli ja ravintola. 
Kaupunki myi kiinteistön vuonna 2011 SRV:lle, ja 
tällä hetkellä kiinteistö odottaa perusparannusta.

Veturitalli
Veturitalli on rakentunut vaiheittain 1890-luvulta 
aina 195o-luvulle saakka. 2000-luvulla rakennus 
tuli kaupungin omistukseen, mutta kaupunki myi 
sen edelleen KOy Luovan toiminnan keskukselle, 
joka perusparansi rakennuksen ja vuokrasi sen 
kaupungille edelleen nuoriso- ja kulttuurikäyttöön. Yl
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Seminaarinmäki
Seminaarinmäki on 1800-luvulla rakentunutta his-
toriallista aluetta. Kaupunki on omistanut alueella 
yksittäisiä rakennuksia, joita 2000-luvulla on myyty 
Kauko Sorjosen säätiölle, mm. Juomatehdas, Kir-
jailijatalo ja Beckerin talo.

Kesyn koulu
Kesyn koulurakennus valmistui Cygnaeus-puiston 
viereen vuonna 1961. Koulurakennuksen käytyä pe-
ruskorjausikäiseksi ja tarpeettomaksi sen paikalle 
päätettiin toteuttaa korkeatasoinen asuinkortteli.
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Vesilinna
Vesilinna valmistui Harjulle 1953 vesitorniksi, näkö-
alapaikaksi ja kahvilaksi. Kaupunki peruskorjasi 
rakennuksen vuonna 2000, jolloin siihen sijoittui 
lisäksi ravintola- ja museopalveluita.

Nikolainkulma
Nikolainkulma valmistui vuonna 1899 hotelliksi. 
Kaupungin omistuksessa rakennus toimi muun 
muassa opetus- ja kulttuurivirastona, kunnes se 
myytiin vuonna 2007 Ellen ja Artturi Nyyssösen 
säätiölle.
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Rajakadun koulukampus
1950-luvulta alkaen rakennuksissa toimi aluksi 
ala- ja yläkoulu, kouluvirasto sekä kauppaoppilai-
tos. 2000-luvulla rakennukset myytiin kaupungin 
kiinteistöyhtiölle, joka perusparansi ne Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun käyttöön.

Hippoksen alue
Hippoksen alue toimi raviratana 1913–1974 ja 
rakentui nykyaikaiseksi liikuntakeskukseksi 1970–90 
-luvuilla. Alueella sijaitsee kaupungin omistamat 
Monitoimitalo, jäähalli sekä Hipposhalli. 
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Virkistymässä Varjolassa

Jyväskylän
Tilapalvelun
johtokunta

Tilapalvelun väki juhlisti toimintansa 20 vuotista 
taivalta viettämällä toiminnallisen koulutus- ja 
virkistyspäivän Laukaan Kuusaassa sijaitseval-
la Varjolan tilalla toukokuussa ennen kesälo-
mia. Henkilöstöllä oli ohjelmassa taituruutta ja 
nokkeluutta vaativia tehtävärasteja, jotka eivät 
tosiaankaan olleet ihan läpihuutojuttu. Hurjapäi-
simmät pääsivät kokeilemaan myös koskenlas-
kua Kuusaan koskessa. Tällaisista tapahtumista 
se hyvä yhteishenki nousee!

Tilapalvelun johtokunnan muodostaa kahdeksan jä-
sentä, joista viisi on kaupunginhallituksen jäseniä 
sekä kolme muuta jäsentä. Sen tehtävänä on ohjata 
ja valvoa Tilapalvelun toiminnan suunnittelua ja toteu-
tusta sekä asettaa tavoitteet ja seurata niiden toteu-
tumista. Johtokunta päättää toimivaltansa puitteissa 
myös kaupungin peruspalvelutiloihin liittyvistä uus- ja 
korjausinvestoinneista, ostoista ja myynneistä sekä 
ylläpidon strategiasta.

Tilapalvelun johtokunta 2013–2014
Puheenjohtaja:
Riitta Mäkinen

Varapuheenjohtaja:
Jaakko Selin

Jäsenet:
Matti Pöppönen
Ari Saxberg
Tuulia Ikkelä-Koski
Terhi Pulli
Kimmo Suomi
Tuija Mäkinen

Teksti: Petri Kananen | Kuvat: Mikko Laitinen
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Jyväskylän Tilapalvelun väki yhteispotretissa.
Takarivissä vasemmalta: Sirpa Väyliö, Mauno Rein, Ilmo Viitanen, Pertti 
Eskola, Mikko Tahvanainen, Tero Hirvelä, Kirsi Oksanen, Soile Kinos, Juha 
Reunama, Eija Korkalainen-Halmu, Marjut Koivisto, Ari Hämäläinen, Olli 
Salmela, Taija Viinikka, Mikko Lepo, Esko Eriksson ja Ulla Rannanheimo.
 
Istumassa vasemmalta: Markku Varakas, Jaana Lehtoranta-Makkonen, 
Anneli Arve, Väinö Tuononen, Hanna Hassinen, Maritta Lahti, Satu Altén, 
Aira Suuronen, Tuija Lepistö ja Merja Parni.
 
Kuvasta puuttuvat: Petteri Kontro, Timo Tervo ja Annika Viljakainen



Dynaaminen ja mukava porukka

Teksti: Petri Kananen |  Kuva: Seppo Haimakainen

Projektit ovat tulleet ja menneet Tilapalvelussa. Ilmo Viitanen 
on toiminut organisaatiossa projektipäällikkönä alusta tähän 
päivään.

Toimintatavat ja rakentaminen ovat kehittyneet monin 
tavoin, mutta tärkeintä edelleen on huolehtia kaupungin 
tilaomaisuudesta.

Investointihankkeita on vuosittain 50–80. Mukana on 
suuria ja pieniä. Niihin käytetty työmäärä ei kulje välttä-

mättä hankkeen koon kanssa.
– Pienikin hanke vie joskus huomattavasti aikaa ja 

resursseja, Viitanen sanoo.
Yhteiskunta on muuttunut viimeisen 20 vuoden 

aikana. Työn tekemisen toimintaympäristö on seu-
rannut vastaavasti perässä.

– Hankepäätökset vaativat toki aikaa ja lau-
suntoja, mutta päätösprosessi on mielestäni 

nykyisin joustavampi kuin ennen.

Uusia haasteita 
päivittäin

Itsessäänkin Viitanen huomaa 
muutoksen.

– Kun organisaatiolle ja työn-
tekijälle tulee ikää lisää, muuttuu 
kokemuksen myötä asioiden 
hoitaminen tehokkaammaksi.

Ilmo Viitanen pitää työstään. Hankkeet ovat erilaisia. Lä-
hes jokaisena päivänä tulee esiin uutta oppimista ja uusia 
haasteita. Julkisen rakentamisen sektori on hänestä aika 
mielenkiintoinen ja haasteellinen.

– Tilapalvelussa kaikki työntekijät tuntevat tulevansa 
palkituksi, kun hanke onnistuu, pysyy budjetissa ja tilojen 
käyttäjät ovat tyytyväisiä.

Kuluneiden vuosien aikana on tullut muutamia ikäviä 
takaiskuja, kun pitkälle suunnitelluista hankkeista on aivan 
viime hetkillä jouduttu luopumaan. Esimerkkejä löytyy 
koulu- ja terveyssektorilta.

Henki on ollut aina hyvä

Viitasesta Tilapalvelun työyhteisön henki on ollut aina hyvä. 
– Meillä on hyvä porukka. Yhteistyö Tilapalvelun tiimien 

kesken sujuu ongelmitta. 
– Myös ulkoiset yhteistyökumppanit eli vuosisopimus-

suunnittelijat ja -urakoitsijat ovat tärkeä lenkki käyttäjille 
tekemässämme palvelutyössä.

Projektipäällikkö Ilmo Viitanen on ehtinyt olla monessa merkittävässä rakennushankkeessa 
mukana. Kuva muistona Jyväskylän kaupunginteatterin peruskiven muuraustilaisuudesta 
vuodelta 1981.
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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

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, kiinteistö-
jen 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
050 430 6454

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

HASSINEN HANNA
Kiinteistömanageri
014 266 8246
050 311 8704

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

KONTRO PETTERI
Sisäilma-asiantuntija
014 266 0976
050 374 8533

LAHTI MARITTA
Kiinteistömanageri
014 266 8240
0400 648 386

LEHTORANTA-MAKKONEN 
JAANA
Asiakkuuspäällikkö
014 266 8242
040 830 6378
TAHVANAINEN MIKKO
Kiinteistömanageri
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
014 266 8260
050 599 6003
___________________________

Energiatehokkuus

HIRVELÄ TERO
Energia-asiantuntija
014 266 8232
050 408 4660
___________________________
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Kiinteistöjen 
HELPDESK 24h

Kiinteistöön liittyvissä vikatilanteissa sinua palvelee  
 Kiinteistöjen Helpdesk 24 h/vrk.

24/7

2

1
Kaupungin Intran pääsivu     
g käynnistysalusta  >   
g Kiinteistöjen Helpdesk

TAI

Soita p. 014 266 8228

TEE VIKAILMOITUS ENSISIJAISESTI  
VERKOSSA:




