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Hippoksesta Jyväskylän käyntikortti  
ja tärkeä vetovoimatekijä

Eskon terveiset

Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja

Vanha sanonta ”resurssit seinistä toimintaan” on toteutumas-
sa käytännössä Huhtasuolla Huhtasuon elinkaari- ja koulu- ja 
päiväkotihankkeessa, missä ollaan sitoutuneita ostamaan ensi-
sijaisesti käytettävyyttä ja olosuhteita. Lähtökohtana hankkeessa 
on ollut koko ajan elinkaarikustannusten minimointi ja tietenkin 
itse pääkäyttäjien toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus.

Elinkaarihankkeen alku eli rakentamisvaihe on edennyt 
suunnitelmien mukaan ja aikataulun mukaisesti. Viimeinen, 2. 
vaihe valmistuu tulevana kesänä. Nyt jo käytössä ja elinkaarel-
la olevasta ensimmäisestä vaiheesta kokemukset vaikuttavat 
hyviltä.

Toinen, paljon vielä haasteellisempi hanke on käynnistynyt 
Hippoksen alueella, mistä valmistui alkuvuonna ns. Master Plan 
-esiselvitys. Koko hanke ja kaikki siihen liittyvät investoinnit on 
tarkoitus toteuttaa yksityisrahoitteisesti. Siinä tavoitteena on 
luoda ja kehittää Hippoksen alueesta kansainvälisesti ja valta-
kunnallisesti kiinnostava, uudenlainen monipuolinen liikunnan 
ja siihen liittyvien hyvinvointipalvelujen sekä tutkimuksen kes-
kus, mitä tullaan kaukaa katsomaan.

Hippoksen hankkeessa on tavoitteena lisäksi tukeutua alu-
eella jo toimiviin liikunnan, huippu-urheilun tutkimuksen, liikun-
taopetuksen ja hyvinvoinnin palveluihin sekä etsiä myös uusia 
toimijoita alueen palveluiden tarjoajiksi ja käyttäjiksi. Tässä 
varsinkin hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvillä aloilla 
on huikeat kasvunäkymät. Yhtenä punaisena lankana on myös 
synergiaedut, missä yhdistyisi huippu-urheilun ja tavallisen 
kuntalaisten hyvinvointiin ja liikuntaan liittyvät tarpeet ja kaikki 
niihin liittyvät palvelut. 

Tällä hetkellä Hippoksen alueella on karkeasti laskettu käy-
vän 1,6 miljoonaa kävijää tai oikeastaan käyntikertaa vuodessa 
ja tavoitteena on kaksin- kolminkertaistaa tuo määrä.

Se tarkoittaa lisää liikkujia, lisää urheilijoita, lisää matkai-
lijoita, lisää majoittujia, lisää asukkaita, lisää katsojia, lisää 
opiskelijoita, lisää ihmisiä, käyttäjiä ja palvelun tarvitsijoita.

Toisin sanoen – jos kaikki menee nappiin – Hippoksen alu-
eesta on mahdollisuus saada v. 2020 Jyväskylään melkoinen 
vetovoimatekijä ja käyntikortti, joka vetää kävijöitä ja matkaili-
joita ympäri Eurooppaa.

Tavoitteena on 
luoda ja kehittää 
Hippoksen alueesta 
kansainvälisesti ja 
valtakunnallisesti 
kiinnostava, 
uudenlainen 
monipuolinen 
liikunnan ja siihen 
liittyvien hyvinvointi-
palvelujen sekä 
tutkimuksen keskus, 
mitä tullaan kaukaa 
katsomaan.
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Villa Jääskelä on mielenkiintoinen 
paikka. Tilan historian eri vaiheet liit-
tyvät läheisesti Jyväskylän kaupungin 
käänteisiin ja toisaalta Villa Jääskelää 
ympäröivä maasto esittelee ainutlaa-
tuisella tavalla Suomen luonnon kirjoa.

- Villa Jääskelään kannattaa tulla 
tutustumaan! Alueen luontopolut ovat 
vapaasti kaikkien käytössä ja lisäk-
si kaupungin työyhteisöillä on oikeus 
varata maksutta alueelta löytyvää 
metsästysmajaa ja kotaa omaan vir-
kistyskäyttöön, muistuttaa Jyväskylän 
kaupungin ulkoalueiden esimies Kari 
Häkkinen.

Historian havinaa  
1700-luvulta asti

Jääskelän tilan tarina alkoi jo 1700-lu-
vulla. 1800-luvun alussa tilan osti ma-
juri Carl Christian Rosenbröijer; aate-
linen ja aikansa talousvaikuttaja, jolla 
oli merkittävä rooli myös Jyväskylän 
kaupungin syntyvaiheissa.

- Rosenbröijer teki aloitteen Jy-
väskylän kaupungin perustamiseksi 
Laukaan pitäjänkokouksen puheen-
vuorossaan vuonna 1823, kertoo tilan 
nykyinen isäntä Raimo Tittonen, Jääs-

kelä Innovation Oy:n toimitusjohtaja.
Tilaa ostaessaan Rosenbröijer oli 

ilmeisesti saanut tarpeekseen sotimi-
sesta ja päättänyt asettautua Keski-
Suomeen viljelemään maata.

- Mies oli todellinen aikansa talous-
vaikuttaja ja ehti yhden Keski-Suomen 
suurimmista tiloista tilanhoidon lisäk-
si perustaa mm. Vaajakosken sahan 
sekä edistää muutoinkin alueen kau-
pankäynnin edellytyksiä monin tavoin, 
Tittonen kuvailee Jääskelän varhaisen 
isännän yhteiskunnallista roolia.

Lisäksi Rosenbröijer oli varsin oman-
arvontuntoinen mies eikä pitänyt ajatuk-
sesta tulla haudatuksi rahvaan joukkoon 
Jyväskylän kappelikirkon hautausmaal-
le. Niinpä hänet lopulta haudattiin tilalle 
rakennuttamaansa hautakappeliin, joka 
on nykyisin suojelukohde ja Keski-Suo-
men museon hoidossa.

Korkeatasoinen  
tapahtumamiljöö

Eri vaiheiden kautta tila päätyi Jyväs-
kylän maalaiskunnan haltuun vuonna 
1997. Tilapalvelu myi kuntayhdistyk-
sien kautta hallintaansa päätyneet 
Jääskelän rakennukset ja vuokrasi 

pihapiirien alueet Jääskelä Innova-
tionille. Virkistys- ja metsäalueet ovat 
edelleen kaupungin hallinnassa. Osin 
pahoin rempallaan olleita rakennuksia 
on kunnostettu ahkerasti neljän vuo-
den ajan.

- Nykyisin tilalta löytyy korkeata-
soiset puitteet tapahtumien, juhlien ja 
kokousten järjestämiseen. Täältä löytyy 
esimerkiksi 400-paikkainen talliravin-
tola anniskeluoikeuksin, minikylpylä ja 
rantasauna 30 hengelle, toimitusjohta-
ja Tittonen esittelee.

Lisätietoa Villa jääskelän palve-
luista ja tilojen varaamisesta voi lukea 
osoitteesta www.villajaaskela.fi tai lä-
hettämällä sähköpostia osoitteeseen 
info@villajaaskela.fi.

Suomen luontoa  
parhaimmillaan

Jääskelän tilan alueella kulkevat luon-
topolut ovat vapaasti kaikkien hyödyn-
nettävissä ympäri vuoden. Suurin osa 
ympäröivistä alueista on suojeltua 
Natura-aluetta ja tilan luonto onkin 
poikkeuksellisen vaihtelevaa.

- Leikillisesti voidaan sanoa, että 80 
prosenttia Suomen luonnosta on nähtä-

Villa Jääskelä sijaitsee vanhan nelostien varrella Vaajakoskella vain 15 kilo-
metriä Jyväskylän keskustasta. Maalaisromantiikkaa tihkuva tila on seissyt 
luonnonkauniilla niemellään Päijänteen ympäröimänä jo vuosisatojen ajan.

Villa Jääskelä  
kannattaa kokea

Teksti: Markus Lehto  |  Kuvat: Jiri Halttunen
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Jääskelän alueella sijaitsee tilavuudeltaan Suomen suurin kuusi – Jääskelän 
jättiläinen, joka on ainakin 250 vuotta vanha ja 33 metriä korkea. Kuvassa 
Jätin lisäksi Kari Häkkinen ja Raimo Tittonen.

vissä Jääskelän luontopolkujen varrella. 
Niin upeaa ja monipuolista on tilaa ym-
päröivä maasto, Kari Häkkinen toteaa.

Esimerkiksi alueen korkeat kalliot 
avaavat mahtavat vuodenaikojen mu-
kaan vaihtuvat maisemat Päijänteel-
le ja lintujen muuttoaikaan tarjoavat 
lintubongareille verrattoman kohteen 
seurata muuttolintujen ohilentoja.

- Jääskelän alueelle on tehty ke-
hityssuunnitelma tuleville vuosille ja 
entisestään runsaita ulkoilumahdol-
lisuuksia tullaan jatkossa lisäämään 
merkittävästi. Esimerkiksi suunnitteilla 
on maastopyöräreittejä, joille vaihteleva 
maasto luo erinomaiset puitteet, Häk-
kinen kertoo.

Lisäksi ulkoilualueiden esteettömyy-
teen tullaan kiinnittämään huomiota, 
jotta myös liikuntaesteiset voisivat naut-
tia alueen luonnosta mahdollisimman 
vapaasti. Esimerkiksi alueelta löytyvä 
retkeilykota on jo nyt täysin esteetön.

-  Jääskelän ainutlaatuiset mahdol-
lisuudet avautuvat parhaiten vieraile-
malla alueella. Jyväskylästä ei löydy 
toista kohdetta, jossa yhdistyisivät näin 
saumattomasti koskematon luonto ja 
mahdollisuudet korkealuokkaisiin pal-
veluihin, tiivistää Häkkinen lopuksi.

Jääskelän tilan alueella kulkevat 
luontopolut ovat vapaasti kaikkien 
hyödynnettävissä ympäri vuoden.

Monipuoliset tilat tarjoavat mah-
dollisuuksia erilaisten tilaisuuksi-
en järjestämiseen. Metsästysmaja 
ja kota ovat kaupungin työyhteisö-
jen käytettävissä veloituksetta.
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Julkisuudessa puhutaan paljon ho-
meesta ja sen aiheuttamista ongel-
mista työpaikkojen ja kotitalouksien 
sisäilmassa. Jos oireiluja havaitaan, 
yleisimmin ensimmäinen tulkinta oirei-
den aiheuttajaksi onkin tilaan pesiytynyt 

home tai muu kosteusvaurio. Useim-
missa tapauksissa syyttävä sormi osoit-
taa väärään suuntaan.

- Tutkimusten mukaan vain häviä-
vän pieni osa sisäilmaoireilusta johtuu 
homeesta, toteaa työterveyshuollon 
erikoislääkäri Irja Korhonen, ja jatkaa: 
Useimmiten todellinen syy löytyy va-

jaatehoisesta ilmastoinnista, ti-
loja kuormittavasta ja pölyä 

keräävästä liiasta tava-
rasta tai siitä, että 

tiloihin on sijoi-
tettu liikaa 

ihmisiä.

Ihmiselle tapahtuu  
hänen uskonsa mukaan

Sisäilmaongelmien rajussa kasvussa 
on merkkejä siitä, että ainakin osin 
oireilu voi saada alkunsa psyykkisistä 
syistä. Esimerkiksi kahdeksankym-
mentäluvulla ihmiset oireilivat hyvin 
samankaltaisesti amalgaamipaikkojen 
oletetusti aiheuttamien terveydellisten 
haittojen takia, kuin sisäilmasta johtuen 
nykyään. Amalgaamipaikkojen aiheut-
tamien oireiden lähdettä ei kuitenkaan 
lääketieteellisesti saatu todennettua; 
joku oireili, kun oli yksikin amalgaami-
paikka suussa ja toinen ei, vaikka suu 
oli paikkoja täynnä.

Lääketieteen tutkimus on osoittanut, 
että ihmisen ajatuksilla on todella mer-
kittävä rooli hänen terveydentilansa ke-
hityksessä. Esimerkiksi yksilön tulevan 
työkyvyn arviointiin on kehitetty monia 
mittareita, mutta kaikkein tarkin on mi-
ten hän itse arvioi työkykynsä kehittyvän 
lähivuosien aikana.

- On mielenkiintoista, että sisäilmas-
ta oireilevat eniten puhtaissa ja siisteis-
sä tiloissa esim. toimistoissa, kouluissa 
ja päiväkodeissa työskentelevät. Toi-
saalta Suomi on täynnä tasakattoisia 
nyrkkipajoja, joissa home kasvaa nur-
kissa ja on muutenkin silminnähtäviä 
kosteusvaurioita, mutta henkilöstö ei 
oireile, Korhonen toteaa.

Löytyy paljon mielenkiintoista tutki-
musaineistoa siitä, että jos ihminen us-
koo, että hänelle tapahtuu hyvää tai pa-
haa, aivoissa alkaa tapahtua todellisia 
kemiallisia reaktioita, jotka toteuttavat 
tätä uskoa. Esimerkiksi placebo-lääki-

Teksti: Markus Lehto  |  Kuvat: Jiri Halttunen 

Työpaikan sisäilmaongelmiin 
puututaan päättäväisesti
Sisäilmaongelmien tutkiminen ja ratkaiseminen työllistävät työterveydessä. 
Koettujen sisäilmaongelmien tutkiminen on työterveydelle suuri haaste, koska 
oireiden aiheuttajat ovat moninaisia, ratkaisuihin on vaikeaa päästä kiinni ja 
itse asiassa aika pienellä osalla tapauksista oireilu liittyy työpaikan rakenteisiin.

Tutkimusten mukaan vain häviävän pieni 
osa sisäilmaoireilusta johtuu homeesta, 
toteaa työterveyshuollon erikoislääkäri 
Irja Korhonen
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tyksen vaikutuksia mm. kilpirauhasen 
vajaatoiminnan hoidossa on tutkittu 
PET-kuvauksin  ja todettu, että lume-
lääkkeen vaikutuksista elimistö alkaa 
tuottaa tarvittavia hormoneja, jos vain 
lääkettä nauttiva uskoo sen positiivisiin 
vaikutuksiin.

Sisäilmaongelmat ei  
pelkästään uskon asia

Kun työterveyteen tullaan kertomaan 
koetuista sisäilmaongelmista, niin jo-
kaiseen tapaukseen suhtaudutaan va-
kavasti. Oireet ovat aina todellisia hen-
kilölle, joka niistä kärsii.

- Kun sisäilmaoireiluja ilmenee, aloi-
tetaan kolmen viikon mittainen varsin 
tarkka päiväkirjamuotoinen oireseu-
ranta, näin päästään paremmin kiinni 
siihen, missä ja milloin oireita ilmenee, 
Korhonen kuvailee.

Oirepäiväkirja on osoittautunut toi-
mivaksi työkaluksi sisäilmaongelmien 
selvittämisessä. Sen kautta on löydetty 
esim. hoitamattomia allergisia nuhia tai 
saatu selville kosteusongelmien lähde, 
työpaikan sijaan kosteutta saattaa löytyä 
esimerkiksi henkilön kotoa.

- Kerran tutkimme oireilevaa rouvaa 
ja hänen päiväkirjansa osoitti, että oirei-
ta ilmeni aina aamupäivisin 8.30-11.30 
välillä. Sen jälkeen ne lakkasivat, vaik-
ka hän työskenteli iltapäivän täsmälleen 
samassa tilassa. Kävi ilmi, että hänellä 
oli tapana suihkauttaa hiuslakkaa aa-
mulla toimistossaan, josta allergiset 
reaktiot johtuivat. Kun hiuslakan käyttö 
loppui, myös oireet hävisivät, kuvailee 
Korhonen sisäilmaongelmien moni-
muotoisia syitä.

Toisaalta osa sisäilmaoireista ei ole 
suinkaan vaarallisia terveydelle. Tosi-
asia on, että huonelämmityskaudella 
koneellisen ilmanvaihdon tuottama ilma 
on todella kuivaa.  Se aiheuttaa monille 
oireita. Sisätilojen lämpötilat ovat usein 
myös liian korkeita, joka saa toiset oi-
reilemaan. Nämä esimerkit eivät kui-
tenkaan ole mitenkään terveydelle vaa-
rallisia ja mahdollinen oireilu helpottaa, 
kun tilan olosuhteet muuttuvat.

Tärkeää on tunnistaa oikeasti vaaral-
linen tilanne ja silloin on syytä reagoida 
nopeasti.

- Jos jossain tilassa kolmen viikon 
oireseurannassa toistuvasti nousee yli 
38 asteen kuume tai keuhkojen suori-
tuskyky laskee merkittävästi pef-seu-
rannassa, pitää henkilö sijoittaa uusiin 
tiloihin, Korhonen korostaa. 

Tilapalvelu 1/2015

Hyvä sisäilma alkaa ulkoa
Hyvä sisäilma on etenkin keväisin 
kestoaihe monissa kahvipöytäkes-
kusteluissa. Monet tietävät, että 
hyvän sisäilman vuoksi on tärkeää 
huolehtia riittävästä ilmastoinnista, 
tilojen siisteydestä sekä siitä että ti-
loissa oleskelee vain sallittu määrä 
ihmisiä. Usein saatetaan kuitenkin 
unohtaa, että hyvä sisäilma alkaa 
aina ulkoa ja siksi hyvän sisäilman 
turvaamiseksi myös piha-alueiden 
tilaa on syytä seurata.

- Ulkoilman laatu on suoraan 
verrattavissa sisäilman laatuun. 
Esimerkiksi, kun talvella ulkoilman 
suhteellinen kosteus on alhainen, 
on myös sisäilma kuivaa ja saattaa 
aiheuttaa kurkun kuivumista ja sil-
mien kirvelyä, toteaa Tilapalvelun si-
säilma-asiantuntija Petteri Kontro.

Tilapalvelussa on viime vuosien 
aikana kiinnitetty entistä enemmän 
huomiota piha-alueiden kunnossa-
pitoon.

- Piha-alueiden kunnossapito on 
kirjattu vuosittaiseen kunnossapito-
ohjelmaan, sisäilman laadun en-
nakoivana toimenpiteenä, Kontro 
kertoo.

Lisäksi, jos kohteessa on havait-
tu sisäilmaongelmia, otetaan tutki-
muksissa rakennuksen lisäksi aina 
huomioon myös ulkoalueiden kunto.

Piha ja sisäilma  
kuntoon

Esimerkiksi Jokelan koulussa to-
teutettiin viime kesän aikana mer-
kittäviä pihan kunnostustoimen-
piteitä sisäilman parantamiseksi. 

Jokelassa huolehdittiin, että maan 
pinnan kallistukset rakennuksesta 
poispäin ovat riittävät; sadevedet 
ohjataan tarpeeksi kauas raken-
nuksesta, ettei vesi keräänny sei-
nän vieruksille lätäköiksi. Jokelassa 
tarkastettiin myös, että kattovesien 
syöksyt ovat tarpeeksi lähellä sa-
devesikaivoja, ettei vesi roisku sok-
kelille. Tämän lisäksi rakennusta 
ympäröinyt laatoitus korjattiin ja 
seinän viereiset pensaat poistettiin.

- Kasvillisuuden tulee olla riittä-
vällä etäisyydellä ulkoseinäraken-
teesta, jotta seinät pysyvät kuivina, 
eikä kasvien juuret tuki salaojia, 
Kontro korostaa.

Aivan kuin sisätiloissa myös ul-
kotilojen siisteys vaikuttaa paljon 
rakennusten ilman laatuun. Siksi 
esimerkiksi päiväkodeissa leik-
kivälineiden kunnostus ja jatkuva 
ylläpito on tärkeää. Myös pöllyävän 
hiekan määrää pyritään minimoi-
maan etenkin paikoissa, joissa tou-
huilee paljon pieniä lapsia. Monet 
leikkipaikat Jyväskylässä ovatkin jo 
hiekattomia.

Mikäli oman työpaikkasi ulkopi-
ha-alueiden kunto ja niiden vaikutus 
sisäilmaan askarruttaa, voit ottaa 
yhteyttä Tilapalvelun oman alueesi 
kiinteistömanageriin joko helpdes-
kin tai sähköpostin avulla.

- On kaikkien etu, että asiaan 
tartutaan mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa, ilmoituksen myö-
tä paikalle saadaan ammattilainen 
tarkistamaan tilanteen kiireellisyys 
ja arvioimaan tarvittavat toimenpi-
teet, Kontro tiivistää.

Jokelan koulun piharemontissa korjattiin mm. maan pinnan kallistuksia 
seinien vierillä sekä uusittiin pihalaatoitusta.
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Mäki-Matin päiväkodin johtaja Merja 
Hautakangas aloitti työssään vajaa 
kaksi vuotta sitten. Silloin päiväkodin 
henkilökunta kertoi oireiluista, joiden 
syyksi arveltiin puutteita sisäilmassa.

- Henkilöstön kokemukset otettiin 
heti vakavasti. Ensin tein ilmoituksen 
Tilapalveluun ja sitten alkoikin tapahtua, 
Hautakangas kertaa.

Päiväkodin tilannetta kutsuttiin arvi-
oimaan kaupungin sisäilmastotyöryhmä, 
johon osallistui Mäki-Matin henkilöstös-
tä Hautakangas, päiväkodin varajohta-
ja ja työsuojeluasiamies, päiväkodin 
huoltomies, siivooja sekä muita tilojen 

käyttäjiä. Sisäilmastotyöryhmä tutki päi-
väkodin tiloja ja sisäilman laatua.

- Havaittiin esimerkiksi, että ilmas-
tointi oli väärin ajoitettu ja siltä osin ti-
lannetta oli nopea ja helppo parantaa, 
nyt ilmastointi on käynnissä koko ajan, 
Hautakangas toteaa.

Tutkimuksissa selvisi, että raken-
nuksessa on riittävästi neliöitä, mutta 
ilmastointi oli jäänyt ajasta jälkeen. Ra-
kennukseen oli sijoitettu liikaa lapsia ja 
henkilökuntaa suhteessa ilmastoinnin 
tehokkuuteen; ilma ei yksinkertaisesti 
riittänyt. Lisäksi tiloihin oli varastoitu 
liikaa vanhaa tavaraa.

Reipas toiminta  
paransi tilanteen

Vuosi sitten keväällä Mäki-Matissa tar-
tuttiin toimeen ja päätettiin tehdä kaikki 
voitava, jotta sisäilman laatua saataisiin 
parannettua.

- Hyvä sisäilma on yhteistyötä, jossa 
tilojen omistajan ja ylläpitäjän lisäksi 
käyttäjillä on äärimmäisen tärkeä rooli, 
Hautakangas muistuttaa.

Ensimmäiseksi päätettiin hankkiu-
tua eroon ylimääräisestä tavarasta, 
jota oli kertynyt päiväkodin nurkkiin 
ja käytäville keräämään pölyä valtavat 

Mäki-Matin päiväkodissa oireiltiin sisäilman takia vielä reilu vuosi sitten. 
Päiväkodissa ei jääty oireita voivottelemaan vaan hihat käärittiin ja tilanne 
päätettiin yhdessä tuumin muuttaa parempaan suuntaan.

Hyvä sisäilma on 
yhteispeliä

Mäki-Matissa 
sisäilmaongelmat saatiin 
kuntoon yhteistyöllä. 
Päiväkodin johtaja Merja 
Hautangas iloitsee siitä, että 
nyt virtaa riittää jälleen koko 
päivän leikkeihin.

Teksti: Markus Lehto  |  Kuvat: Jiri Halttunen
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määrät. Syksyllä aloitetussa siivous-
operaatiossa vanhaa tavaraa pää-
dyttiin viemään pois kuutiokaupalla. 
Siivouksen yhteydessä päätettiin, että 
jatkossa ylimääräistä tavaraa siedetään 
mahdollisimman vähän ja päiväkodin 
pinnat pidetään vapaana, jotta tehokas 
siivous onnistuu.

- Teimme periaatepäätöksen, että 
pitääksemme paikat jatkossakin kun-
nossa, aina kun ostetaan uusi tavara, 
heitetään kaksi vanhaa pois, Hautakan-
gas kuvailee.

Lapsilukumäärää  
vähennettiin luovasti

Vajaatehoisen ilmastoinnin ja liian tava-
ran lisäksi päiväkodin sisäilmaa kuor-
mitti suuri henkilömäärä. Viime vuoteen 
verrattuna väkimäärää on vähennetty 
30 prosenttia. Uusia päivähoitopaikan 
hakijoita on ohjautunut alueen muihin 
päiväkoteihin ja lisää joustoa on saatu 
hyvällä yhteistyöllä yksityisten päiväko-

tien kanssa. Lisäksi lasten määrää on 
saatu alas luovillakin keinoilla.

- Sain idean ”Puistoeskarista”, jos-
sa 15 lasta viettää päivänsä tutkimal-
la lähiympäristön luontoa lähistöllä 
sijaitseva Mäkitorppa tukikohtanaan, 
Hautakangas kertoo.

Puistoeskari on sekä lasten että hei-
dän vanhempiensa osalta otettu todel-
la positiivisesti vastaan. Lapset oppivat 
luonnosta ja saavat uusia taitoja liikku-
essaan Mäki-Matin lähialueilla.

- Toiminnassamme keskeistä on 
hyvä asiakaspalvelu, teemme kaikkem-
me, että lapsilla on hyvä olla ja heidän 
vanhempiensa näkökulmasta päiväkoti 
vastaa hyvin heidän perheidensä tarpei-
siin, sanomattakin on selvää, että myös 
henkilökunnalla pitää olla hyvä ja turval-
lista tehdä töitä, Hautakangas tiivistää.

Yhteistyö tuo tuloksia

Muutosten jälkeen tilanne Mäki-Matissa 
on sellainen, että sisäilmasta ei oireilla 

ja käytännössä koko aihe on poistunut 
käytävä- ja kahvipöytäkeskusteluista. 
Näin nopeasti saavutetut ja näin positii-
viset tulokset ovat olleet määrätietoisen 
yhteistyön ansiota.

- Käyttäjän näkökulmasta on tärke-
ää tehdä kaikki mitä pystytään hyvän 
sisäilman turvaamiseksi, sen lisäksi 
voimme luottaa että Tilapalvelu, työter-
veys ja ympäristöterveys tekevät oman 
osuutensa; meidän tilanteemme on pa-
rantunut merkittävästi lyhyessä ajassa 
yhteistyöllä, Hautakangas tähdentää.

Mäki-Matin positiivisten kokemus-
ten perusteella Tilapalvelu käynnisti 
suuren siivousoperaation toimittamal-
la jätelavat kaikkiin kaupungin päivä-
koteihin. Operaation tuloksena turhaa 
pölyä keräävää tavaraa kuormattiin pois 
päiväkodeista tuhansia kuutioita. Turhan 
tavaran poistaminen osoittaa konkreet-
tisesti, miten hyvän sisäilman ylläpito 
on monen asian summa, ja useimmat 
niistä ovat yksinkertaisia arkisia ja päi-
vittäisiä valintoja.

Turhan tavaran poistaminen 
osoittaa konkreettisesti, miten 
hyvän sisäilman ylläpito on monen 
asian summa, ja useimmat niistä 
ovat yksinkertaisia arkisia ja 
päivittäisiä valintoja.

Taikalampun 
päiväkodin 
työpiste koki 
muodonmuutoksen 
siivousoperaation ja 
remontin myötä.

Invavessat, toimistot, sosiaalitilat ja muut nurkkaukset 
täyttyvät helposti turhasta tavarasta. Siivousoperaation 
tuloksena Jyväskylän päiväkodeista kuormattiin turhaa 
tavaraa pois tuhansia kuutioita.

Ennen

Jälkeen
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Jyväskylän kaupungissa on vuodesta 2010 alkaen toiminut taidetyöryh-
mä, joka vastaa kaupungin kiinteistöjen ja yleisten alueiden taidehan-
kintasuunnitelmasta sekä tekee esitykset investointiohjelman mukaisten 
kohteiden taidehankinnoista.  

Taide kuuluu julkisiin tiloihin
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Jyväskylässä Tilapalvelu esittää vuosittain 
keskimäärin yhden uuden taidehankin-
nan uudis- tai peruskorjattavien raken-
nusten hankesuunnittelukustannuksiin. 
Hankepäätöksen kautta taidekustannus 
siirtyy investointikustannuksiin.

Muiden kohteiden osalta toivotaan, 
että tilojen käyttäjät olisivat aktiivisia 
ja hankkisivat tiloihinsa taidetta Tai-
demuseon ja Keski-Suomen museon 
kokoelmista.

Tilapalvelu mukana  
taidetyöryhmässä

On luontevaa, että Tilapalvelulla on 
edustus taidetyöryhmässä, koska se 
vastaa kaupungin kiinteistöistä; uusien 
rakennusten rakennuttamisesta sekä 
vanhojen peruskorjauksista. Tilapalve-
lua taidetyöryhmässä on alusta alkaen 
edustanut suunnittelupäällikkö Ulla 
Rannanheimo.

- Taidetyöryhmä perustettiin alkujaan 
taidemuseon halusta. Niihin aikoihin 
puhuttiin ”prosenttitaiteesta” ja esim. 
Oulussa oli toteutettu mallia, jossa tai-
teelle varataan tietty osuus hankkeen 
kustannuksista, Rannanheimo kertoo 
taidetyöryhmän alkuvaiheista.

Perustamisvaiheissaan taidetyöryh-
män tarpeellisuus herätti keskustelua.

- Alkuun työryhmää ei nähty näin 
tarpeellisena, mutta nyttemmin se on 
noussut arvostettuun asemaan, Ran-
nanheimo toteaa.

Taide tuo  
esteettisyyttä tilaan

Taiteen tehtävänä Tilapalvelun kohteissa 
on ilahduttaa ja puhutella; luoda tilaan 
esteettisyyttä ja persoonallisuutta. Par-
haimmillaan teos on kohteeseen suun-
niteltu ja tilan mukaan räätälöity.

- Mahdollisuuksien mukaan pyrim-
me saamaan taiteilijan mukaan jo hank-
keen alkuvaiheessa, jolloin teos syntyy 
samaa tahtia tilan kanssa, Rannanhei-
mo kuvailee.

Taiteilijalle annetaan työssä vapaat 
kädet toteuttaa näkemystään osoitet-
tuun kohteeseen. Teokset ovatkin olleet 
monipuolisia; maalauksia, veistoksia, va-
lokuvataidetta tai vanhojen taideteosten 
entisöintejä. Onnistunut teos voi olla yllät-

täväkin ratkaisu, kunhan se on toteutettu 
kohteen ehdoilla ja herättää ajatuksia; 
näin katsojalle syntyy suhde taiteeseen.

- Parhaassa tapauksessa taiteilija 
inspiroituu tilasta, kuten esimerkik-
si Keltinmäen päiväkodin tuoreissa 
kattoon sijoitetuissa suurissa valoku-
vateoksissa, joita lapset saavat ihailla 
kelliessään päiväkodin lattialla. Tämä 
onkin tähän asti toteutetuista hankkeis-
ta suosikkini, Rannanheimo kertoo.

Vastaanotto  
ollut positiivista

Käyttäjiltä saatu palaute taiteesta hei-
dän tiloissaan on ollut pelkästään po-
sitiivista. Myös teoksista vastanneet 
taiteilijat ovat olleet toimintamallista 
mielissään. Taiteelle julkisissa tiloissa 
tuntuu löytyvän muutenkin imua.

- Usein kysytään, että ”eikö me saa-
dakaan taidetta meidän tilaamme”, 
Rannanheimo kertoo ja jatkaa, että 
tuolloin pyydän heitä ottamaan yhteyttä 
Taidemuseon amanuenssi Jaana Oika-
riin, joka voi kertoa mahdollisuuksista 
hyödyntää Taidemuseon olemassa ole-
via kokoelmia kysyjän tilojen elävöittä-
miseksi.

Ensimmäinen  
viisivuotiskausi takana

Taidehankkeissa periaatteena on, että 
teokset saadaan näkyville mahdol-
lisimman julkisiin paikkoihin, joissa 
mahdollisimman monet voivat nauttia 
niistä. Vuosien 2010-2014 aikana on Ti-
lapalvelun kohteissa toteutettu kahdek-
san taidehanketta ja seuraavalle viidelle 
vuodelle suunnitellaan uutta teosta ai-
nakin kuuteen kohteeseen. Tuleviin tai-
dehankkeisiin voidaan etsiä uudenlaisia 
tilojen käyttäjiä osallistavia toteutuksia.

- Oma ajatukseni on, että esimerkiksi 
Kuokkalan yhtenäiskouluun varattua tai-
demäärärahaa voitaisiin osittain käyttää 
koululaisten osallistamiseen taiteeseen 
ja siten nostaa taide osaksi oppimisym-
päristöä.  Parhaimmillaan koulusta voisi 
taiteen kautta tulla enemmän kuin kou-
lu; se voisi olla paikka, jossa viihdytään, 
jossa on me-henkeä ja jossa kunnioite-
taan toisten tekemistä ja rakennuksen 
siisteyttä, Rannanheimo maalailee.

Toteutuneet 
taidehankkeet  
2010–2014

 − Päivärinteen päiväkoti 2010,  
Kirsi Tapper

 − Korpilahtitalo 2011, Kari Alonen, 
ulkotaideteos

 − Keski-Palokan koulu 2011, 
Pentti Karjalainen ja oppilaat, 
seinämaalaukset

 − Vaajakosken koulu 2011, 
arkkitehti, seinäreliefi

 − Palokan koulukeskus 2012, 
Tuomo Blomqvist, sisä- ja 
ulkotaideteokset

 − Kaupungintalo 2012, hankittu  
Ulla Virran taideteos,  
Eila Kinnusen 2 taideteosta. 
Lisäksi alkuperäisten seinä- ja 
kattomaalausten esille otto, 
tutkimus ja uudelleenmaalaus

 − Kyllön teveysaseman pihassa 
olevan patsaan kunnostus 2013

 − Keltinmäen päiväkoti, 
uudisrakennus 2014,  
Antti Jokinen, valokuvateokset 
kattopinnoissa

Suunnitteilla  
2015–2018

 − Huhtasuon yhtenäiskoulu 2015, 
Jukka Silokunnas, seinämaalaus

 − Wesmanninmäen päiväkoti, 
uudisrakennus 2015

 − Vaajakosken terveysasema, 
uudisrakennus, patsaan 
siirto ja taidehankinta, esim. 
julkisivuvalaistus

 − Kuokkalan yhtenäiskoulu, 
peruskorjaus ja laajennus

 − Tikan päiväkoti, uudisrakennus

 − Kangasvuoren päiväkoti-koulu, 
uudisrakennus

Teksti: Markus Lehto  |  Kuvat: Jiri Halttunen

Keltinmäen päiväkodin kattoon sijoitetut  
Antti Jokisen suuret valokuvateokset 
kutsuvat ihailemaan taidetta vaikka latti-
alla kellien. Kuvassa teos ”Pajunkissat”.
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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

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

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

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
Puh. 014 266 0000, faksi 014 266 8226
www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu

Huom! Vastaanotamme vain  
 verkkolaskuja 1.9.2015 alkaen.

Verkkolaskutusosoite:  
 Laskun saaja: Jyväskylän kaupunki/ 
 Jyväskylän Tilapalvelu

Verkkolaskujen välittäjä: BasWare Oyj
Välittäjätunnus: BAWCFI22 

 OVT-tunnus: 003701746664920

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

Kaupungin Intran pääsivu  >  käynnistysalusta  >  Kiinteistöjen Helpdesk

TAI

Soita p. 014 266 8228

TEE VIKAILMOITUS ENSISIJAISESTI VERKOSSA:

24/7


