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Sitä saa mitä tilaa

Esko Eriksson,  

kiinteistöjohtaja

T
ilapalvelu vastaa kaupungin omista ja sen hallin-

nassa olevista rakennetuista kiinteistöistä ja toimi-

tiloista, sekä niihin tuotetuista kiinteistöpalveluis-

ta. Tavoitteena on tilojen mahdollisimman tehokas käyttö 

mikä mahdollistaa myös toiminnalliset kustannussäästöt. 

Tilapalvelun yhtenä tärkeänä strategisena tavoitteena on 

lisäksi kiinteistö- ja tilapalvelujen kilpailukykyinen hankki-

minen ja lisäarvon tuottaminen asiakkaiden varsinaiseen 

ydintoimintaan. Eli yksinkertaisesti asiakastyytyväisyys.

Käytännössä kiinteistö- ja tilapalvelujen kilpailuky-

kyisyys toteutetaan julkisen kilpailutuksen kautta. Koko 

hankinta- ja kilpailuprosessin toteuttaminen tarpeiden ja 

hankintalain mukaisesti edellyttää tänä päivänä pitkälle 

vietyä ja vahvaa asiantuntemusta.

Pelkällä hinnalla kilpailuttaminen on helpompaa, edel-

lyttäen tietenkin, että tarjouspyyntöasiakirjat on valmis-

teltu huolellisesti. Tilaajan pitää tietää mitä se haluaa ja 

tarjoajan pitää tietää mitä se oikeasti tarjoaa.

Hankinnan laadun ja vaikuttavuuden arviointi onkin sit-

ten huomattavasti vaikeampaa. Arviointi ja pisteytys tulee 

tehdä mieluiten tiimityönä ja tarkasti tarjouspyynnössä 

edellytettyjen vaatimusten ja kriteerien mukaisesti. Eten-

kin kun tarjouspyynnössä kokonaisedullisuus ratkaisee ja 

laadun osuus esimerkiksi kiinteistö- ja siivouspalveluissa 

on aina suurempi kuin hinnan osuus.

Kilpailutuksen jälkeen laadun seuranta ja auditointi 

ovat tärkeässä roolissa. Siihen olemme Tilapalvelussa 

panostaneet ja sitä työtä tulemme edelleen kehittämään. 

Tästä toiminnasta ja kehitystyöstä on osoituksena valin-

ta Vuoden Puhtausalan yhteisöksi viime syksynä Taitaja-

kilpailutapahtumassa.

Ulkopuolisen kunniamaininnan lisäksi on ilolla todetta-

va myös varsinaisten asiakkaidemme eli tilojen pääkäyt-

täjien positiivinen palaute Tilapalvelun toiminnasta viime 

vuonna. KTI-Kiinteistötieto Oy:n teettämän asiakastyyty-

väisyyskyselyn ja arvioinnin mukaan asiakastyytyväisyys 

oli edelleen noussut ja arviointipisteet olivat korkeammat 

kuin koskaan.

Tästä on hyvä jatkaa toimintaa ja yhteistyötä – resurssit 

tiloista toimintaan.

Jyväskylän Tilapalvelu on Jyväskylän kaupungin omistama liikelaitos. 

Vastaamme hallinnassamme olevien julkisten kiinteistöjen ja huoneistojen 

arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme Jyväskylän 

kaupungin palvelutuotannolle turvalliset, tarkoituksenmukaiset ja 

kilpailukykyiset toimitilat sekä tilapalvelut.

PÄÄKIRJOITUS
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Päiväkoti, joka sytyttää  
liikunnan ilon
Wessmanninmäen päiväkodissa liikutaan, leikitään ja nauretaan. 
Tammikuussa käyttöönotettu päiväkoti tukee lasten fyysistä aktiivisuutta ja 
tarjoaa käytännölliset puitteet arjen touhuihin. 

  Palikkaleikit ovat täyttä riemua. Värikkäistä 
pehmopalikoista voi rakentaa vaikkapa linnan  
tai jumpparadan. Mallia näyttävät Niina ja Martti.
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V
aajakosken vanhan päiväkodin 

kiinteistö tuli elinkaarensa pää-

hän täytettyään 50 vuotta. Nyt 

päiväkotiarki jatkuu uudessa hienossa 

rakennuksessa vain kivenheiton päässä 

vanhasta. Koko henkilökunta ja lähes 100 

lasta muuttivat vuodenvaihteessa uuteen 

päiväkotiin, joka tarjoaa erinomaiset puit-

teet arjen toiminnallisuuksiin ja lasten 

fyysisen aktiivisuuden tukemiseen. 

– Tämä uusi päiväkoti on mielestäm-

me aivan ihana. Rakennus on suunniteltu 

kokonaisuutena hienosti, erityisesti tila-

suunnittelu ja toiminnalliset mahdolli-

suudet palvelevat meitä hyvin arjessa, 

kertoo päiväkodin johtaja Sanna Puukari-

Pirinen.

Liikuntapainotteinen  
päiväkoti
Wessmanninmäen päiväkodissa arkeen 

kuuluu paljon iloisia leikkejä; esimerkiksi 

kiipeilyä, pomppimista ja painia. Kun on 

tarve rauhoittua, voivat lapset vetäytyä itse 

rakentamaansa pesään yksin tai yhdessä. 

– Päiväkodin suunnittelussa on kiin-

nitetty erityistä huomiota liikunnallisuu-

teen. Tilat tarjoavat paljon mahdollisuuk-

sia, jotta voimme tukea lasten fyysistä 

aktiivisuutta eri kehitysvaiheisiin sopival-

la tavalla, kuvaa Puukari-Pirinen.

Ja liikkumismahdollisuuksia päiväko-

dissa riittää. Lii-

kuntasalissa on 

kaikki tarpeelliset 

välineet. Päiväko-

dista löytyy muun 

muassa köysiä, 

renkaita, paini-

mattoja, keinuja 

ja pehmopalloja. 

Suosittuja ovat 

myös istumapyö-

rät, jotka aktivoi-

vat keskikropan lihaksia ja maharulla-

laudat, joilla voi viilettää pitkin käytäviä.

– Jo täällä varhaiskasvatuksen puo-

lella voimme opastaa ja innostaa lapsia 

fyysiseen aktiivisuuteen. Haluamme 

motivoida ja kannustaa myös niitä, joille 

liikunta ei ole ihan lempijuttu. 

Monipuoliset tilat  
palvelevat arjessa
Päiväkotihanke on ollut pitkä prosessi. 

Myös henkilökunta on tehnyt paljon en-

nakoivaa työtä, jotta siirtyminen uuteen 

ympäristöön sujuisi jouhevasti. 

– On todella tärkeää, että uusia kiinteis-

töjä suunniteltaessa otetaan myös käyttä-

jät mukaan suunnitteluun, koska heillehän 

tiloja tehdään. Hyvällä yhteistyöllä tulee 

monet asiat huomioitua paremmin ja jo-

kainen kokee saavansa vaikuttaa. Nämä 

asiat ovat toteutuneet hyvin tässä hank-

keessa, kiteyttää Puukari-Pirinen.

   Päiväkodin kummassakin päässä 

on monipuolinen toiminta- ja oppimis-

ympäristö, “kotipesä”. Niissä arkea viet-

tävät Laineet ja Pärskeet, joiden nimet 

on ammennettu Vaajakosken historiasta. 

– Pienryhmätilat ovat sopivan kokoisia 

ja monikäyttöisiä. Niissä on kaksi perin-

teistä ryhmätilaa, kaksi lepohuonetta, 

pienryhmätilat ja useita toiminnallisia 

pisteitä. Lisäksi meillä on monta yhteis-

tilaa, joten arjen toimintojen jakaminen 

rakennuksessa sujuu joustavasti. 

Hyvin tuuletettu talo
Päiväkodin suunnittelussa on käytetty 

viimeisintä suunnitteluosaamista ja tek-

nisiä ratkaisuja, jotta käyttäjien olosuh-

teet olisivat optimaaliset. Puukari-Pirisen 

mukaan erityisesti akustiikassa on onnis-

tuttu erinomaisesti. Myös perusteellisel-

la tilojen ja huonekalujen tuuletuksella 

vaikutettiin sisäilman laatuun niin, ettei 

kukaan ole herkistynyt uusissa tiloissa.

– Rakenteellisten ja sisustuksellisten 

ratkaisujen lisäksi myös oma toimin-

tamme vaikuttaa sisäilmaan. Olemme 

henkilökunnan kanssa käsitelleet esimer-

kiksi sisäilmaan liittyviä meluasioita ja 

kehittäneet yhteiset pelisäännöt melun 

minimoimiseksi. 

  Nina Lehtomäki

Uusi rakennus kalusteineen 
“tuoksuu” aina uudelle. Tilat 
saivat tuulettua rauhassa 
pari kuukautta ennen 
päiväkodin muuttoa. 
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  Nina Lehtomäki

J
yväskylän Ruusupuiston museot, 

Alvar Aalto -museo ja Keski-Suo-

men museo, ovat arkkitehti Alvar 

Aallon eri aikakaudella suunnittelemia 

merkkiteoksia. Aalto oli jo suunnittelu-

vaiheessa hahmotellut luonnosta mu-

seoita yhdistävästä käytävästä. Siitä 

lähti idea, että museoiden peruskor-

jauksen tullessa ajankohtaiseksi ra-

kennukset yhdistettäisiin niinsanotulla 

nivelosalla. Asiasta päätettiin järjestää 

suunnittelukilpailu erilaisten toteutus-

ideoiden kartoittamiseksi. 

– Alvar Aalto -säätiön ja Jyväskylän 

kaupungin järjestämä suunnittelukilpai-

lu on Suomessa ensimmäinen täysin 

sähköisenä järjestetty arkkitehtikilpailu. 

Saimme ympäri maailmaa 1321 ilmoit-

tautujaa, joista 689 jättivät lopullisen 

ehdotuksen. Se kertoo paljon Alvar 

Aallon arvostuksesta maailmalla, ku-

vaa palkintolautakunnan puheenjohtaja 

ja Jyväskylän Tilapalvelun suunnit-

telupäällikkö Ulla Rannanheimo.  

Voittajatyöt palkittiin 3.2.2016, 

tasan 118 vuotta mestarin 

syntymästä.

Voimakas 
muotokieli teki 
vaikutuksen
Voittajatyössä pal-

kintolautakuntaan 

teki vaikutuksen eri-

tyisesti toteutuksen 

herkkyys ja saman-

aikaisesti voimakas 

muotokieli. Arvostelu-

perusteissa painotettiin 

erityisesti arkkitehtonista 

kokonaisotetta, ratkaisun so-

pivuutta valtakunnallisesti arvok-

kaaseen kulttuuriympäristöön sekä 

luontevaa yhteyttä Alvar Aallon ark-

kitehtuurin kanssa. Ideaa pidettiin 

hyvänä myös sen vuoksi, että se on 

sekä taloudellisesti että teknisesti to-

teutuskelpoinen. 

– “Silmu” viehätti meitä, koska se 

on hyvin yksinkertainen, mutta samalla 

herkkä ja sopii hyvin kahden arvokkaan 

“Silmu” täydentää Aallon museoita
Kansainvälisellä 
arkkitehtuurikilpailulla 
etsittiin ratkaisua 
Ruusupuistossa 
sijaitsevien Alvar Allon 
museorakennusten 
yhdistämiseksi. Nuorten 
suomalaisarkkitehtien 
voittajaehdotus 
“Silmu” tuo uudenlaista 
vetovoimaa 
museoalueelle.

 ”Silmun” suunnittelijat ovat Sini Rahikainen,  
Hannele Cederström, Inka Norros, Kirsti Paloheimo 
ja Maria Kleimola.

Keski-Suomen museo

Alvar Aalto -muso

Uusi nivelosa 
”Silmu”
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Ulla lähtee eläkkeelle

T
ilapalvelun suunnittelupääl-

likkö Ulla Rannanheimon 

elämässä kääntyy uusi lehti, 

kun hän jää eläkkeelle toukokuus-

sa. Kaksikymmenvuotinen ura Jy-

väskylän kaupungin palveluksessa 

on tarjonnut jatkuvasti mielenkiin-

toisia haasteita arkkitehdille. 

– Ensimmäiset 5 vuotta vie-

rähtivät suunnitteluarkkitehdin 

tehtävissä. Sen jälkeen johdin ta-

lonsuunnitteluyksikköä ja sitten 

suunnittelu- ja mittausyksikköä, 

nimeltään Jyväskylä Konsultit, jo-

hon kuului talosuunnittelu, katu- ja 

puistosuunnittelu sekä mittausyk-

sikkö. 2000-luvun puolivälissä 

kaupunki ulkoisti pääosan suun-

nittelutoiminnasta, jolloin siirryin 

Tilapalveluun. Sain vastuulleni 

palveluverkkojen kehittämisen ja 

pääsin tekemään muiden asiantun-

tijoiden kanssa uraauurtavaa työ-

tä. Palveluverkkoja ehdittiin laatia  

8 palvelualueelle ja osa 

on päivitetty jo useam-

man kerran. Uskon, että 

tämä työ on tuonut kau-

pungille tilojen osalta 

melkoista säästöä, ker-

too Ulla. 

Tilapalvelussa Ullan 

vastuualueina ovat ol-

leet palveluverkkojen li-

säksi hankesuunnittelu 

ja tarveselvitykset. Hän 

on ollut mukana myös 

kaupungin taide-, raken-

nussuojelu- ja vihertyö-

ryhmissä sekä KymppiR-ryhmässä. 

– Minulla on ollut valtavan mie-

lenkiintoisia projekteja ja olen saa-

nut tehdä antoisaa yhteistyötä eri 

vastuualueiden kanssa. Erityisesti 

olen innostunut sellaisista kiinteis-

tökehityshankkeista, joissa raken-

nus on saanut aivan uuden elämän, 

kuten esimerkiksi Toivolan Vanha 

Piha, Veturitallit ja Vesilinna. Nyt 

olisi ollut vielä suurena haasteena 

Säynätsalon kunnantalo, mutta se 

jää jo seuraajalle.

Entä mitä Ulla aikoo tehdä eläk-

keellä? 

– Aion toteuttaa haaveitani. Nyt 

jää varmasti enemmän aikaa iha-

nan puutarhani hoitoon Päijänteen 

rannalla. Taiteilen mielelläni myös 

grafiikan ja kuvanveiston parissa, 

ja oman suunnittelutoimistonikin 

voisin taas herättää henkiin. Ja 

tietysti golfaan ja hiihdän entistä 

enemmän. 

rakennuksen väliin. Toteutuksessa ei ole 

matkittu Alvar Aaltoa tai haettu mitään 

erikoisuuksia. Se yhdistää idearikkaalla 

tavalla Aallon kahdella eri aikakaudel-

la suunnittelemat museorakennukset, 

kertoo Rannanheimo. 

Monipuolisempaa  
yhteiskäyttöä
Keski-Suomen museon peruskorjaus-

hankkeen ja siihen kuuluvan uuden 

nivelosan keskeisenä tavoitteena on 

edistää museoiden toiminnallisuutta, 

yhteistyötä ja tilojen yhteiskäyttöä, sekä 

lisätä alueen vetovoimaisuutta. Kilpailu-

töillä haettiin tuoreita ideoita erityisesti 

Alvar Aalto-museon kahvilan Cafe Al-

varin, museokaupan ja Keski-Suomen 

museon auditorion yhteiskäyttöön. 

Museoissa on myös kokous-, opetus- ja 

verstastiloja, joiden käyttöastetta tällä 

suunnitelmalla voidaan parantaa. 

– “Silmu” mahdollistaa kahvilan ja 

museokaupan sijoittumisen lähes sa-

maan tilaan ja esteettömän kulun mu-

seosta toiseen. Lasiseinät tuovat tilaan 

valoa ja avaruutta. Uskon, että lopputu-

los tulee näyttämään erittäin houkutte-

levalta, kuvailee Rannanheimo.

Ruusupuisto  
valmis 2020
Peruskorjaushanke on osa suurempaa 

museoverkoston päivittämistyötä. Ta-

voitteena on, että Jyväskylä profiloituu 

tulevaisuudessa entistä vahvemmin 

museokaupungiksi. Rannanheimo ker-

too, että Keski-Suomen museon han-

kesuunnitelma on tällä hetkellä hyväk-

syttävänä hallinnollisessa käsittelyssä. 

Hyväksymisen jälkeen hanke etenee 

toteutussuunnitteluun kesän aikana. 

Suunnitelman mukaan rakennustyöt 

valmistuvat loppuvuodesta 2018 ja 

museo aukeaa kesäsesongiksi 2019. 

Investointisuunnitelmissa on myös 

Alvar Aalto -museon peruskorjaus. 

Jos se etenee tavoitteiden mukaan, 

on vuonna 2020 koko Ruusupuiston 

museokeskus valmis. 

 Kaksikymmenvuotinen 
ura Jyväskylän kaupungin 

palveluksessa 
on tarjonnut Ulla 
Rannanheimolle 
mielenkiintoisia 

haasteita.
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Hyvällä yhteistyöllä 
tilojen yläpölyt haltuun
Hippoksen alueen liikuntahalleissa on työn alla mittava 
puhdistusoperaatio, jossa pölyt saavat kyytiä.

  Jyväskylän kaupungin 
liikuntapalvelujen 
palveluesimies Jouni Arnberg 
on tyytyväinen Siivousliike 
Nybergin työhön. Kuvassa 
Jouni Arnberg ja Lasse Nyberg.
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T
ilapalvelu ja Jyväskylän kau-

pungin liikuntapalvelut tekevät 

tiivistä yhteistyötä kiinteistöjen 

kunnossapidossa. Tällä hetkellä työn 

alla on poikkeuksellisen mittava urak-

ka, jossa Hippoksen hallitilojen kaikki 

kattorakenteet imuroidaan pölystä 

sisäilmaongelmien vähentämiseksi. 

Tilapalvelu käynnisti hankkeen syk-

syllä 2015, siivoustyön urakoitsijaksi 

valikoitui Siivousliike Nyberg. 

– Yläpölyjen puhdistus tuli ajan-

kohtaiseksi kun asiakastyytyväisyys-

kyselystä ilmeni, että käyttäjillä on 

ollut sisäilmasta johtuvia oireita. 

Teettämästämme sisäilmatutkimuk-

sesta ei löydetty mitään hälyttävää. Ylä-

pölyjen siivous on kuitenkin yksi selkeä 

toimenpide, jolla voimme parantaa si-

säilmaa ja olosuhteita, kertoo liikunta-

palvelujen palveluesimies Jouni Arnberg.

Pöly haltuun  
järjestelmällisesti
Pölyjen puhdistustyö alkoi helmikuus-

sa ja koko urakan on tavoite valmistua 

juhannukseen mennessä. Työmaata 

riittää, koska tarkoitus on käydä läpi 

Hippoksen alueen kaikki liikuntatilat. 

Paikoittain pölyä on saattanut kerääntyä 

vuosien varrella jopa lähes sentin verran. 

Siivousliikkeen ammattilaiset imuroivat 

järjestelmällisesti kaikki ne alueet, joihin 

talon oma väki ei yllä normaalin ylläpito-

siivouksen yhteydessä. 

– Käymme läpi muun muassa kaikki 

ylärakenteet ja kattopellit. Myös pallo-

verkkoihin on kertynyt paljon pölyä, joka 

lähtee liikkeelle aina kun verkko heilah-

taa. Pölyn hallinta on haastavaa, koska 

siivotessa pöly laskee alaspäin. Imuroin-

tia on tehtävä sekä ylhäällä että alhaal-

la, ettei pöly pääse leviämään. Kyllähän 

tällainen projekti vaatii meiltä sitoutu-

mista, pitkäjänteisyyttä ja joustavuutta. 

Teemme työtä sillä asenteella, että nyt 

tehdään kunnolla, kuvaa Siivousliike Ny-

bergin työnjohtaja Lasse Nyberg.

Käyttäjien ehdoilla
Hippoksella harjoittelee urheilijoita, seu-

roja, koululaisia ja kuntoliikkujia. Ihmisiä 

riittää tiloissa aamusta iltaan. Puhdistus-

työ toteutetaan pääasiassa päiväsaikaan 

hallin aukioloaikoina, käyttäjien ehdoilla. 

Arnbergin mukaan käyttäjät ovat ymmär-

täneet tilanteen hyvin, joten siivoustyö 

on sujunut jouhevasti kaiken toiminnan 

keskellä. Asiakkaat ovat tyytyväisiä, että 

olosuhteista huolehditaan.

   Työ tehdään nostureiden avulla 18 

metrin korkeudessa, joten turvallisuudes-

ta huolehtiminen on merkittävä asia.

– Olemme tehneet aitauksilla sulku- 

alueita, jotta ihmiset eivät kulkisi vahin-

gossa nostureiden alla. Myös työnte-

kijöiden turvallisuudesta huolehtimi-

nen on tärkeää. Nivelpuominostimella 

tehtävä työ tapahtuu korkealla katon 

rajassa, siksi turvavälineet ovat välttä-

mättömät, korostaa Nyberg.

Tiivis yhteistyö  
tärkeää
Tilapalvelun ja liikuntapalvelujen yh-

teistyötä on kehitetty viime vuosien 

aikana tiiviisti. 

– Olemme yhteistyössä liikunta-

palvelujen kanssa laatineet tiloille 

päivitetyn siivoussuunnitelman, jos-

sa on huomioitu myös laadunarviointi. 

Laadunarvioinnissa noudatetaan Tila-

palvelun ohjeistuksia ja sopimuskonsult-

timme TPA Andersson Oy:ltä käy jatkossa 

ottamassa pintapölynäytteitä vähintään 

kerran vuodessa Hipposhallin yläpinnoil-

ta. Näin tulee varmistettua, että yläpö-

lyt poistetaan säännöllisesti ja sisäilma 

pysyy puhtaampana, kuvaa Tilapalvelun 

siivouspäällikkö Annika Viljakainen.

Myös liikuntapalvelujen näkökulmasta 

yhteistyö toimii hyvin.

– Arvostan sitä, että Tilapalvelulla 

suhtaudutaan hyvin tarpeisiimme. Ihmi-

set ovat tulleet tutuiksi vuosien varrella. 

Neuvojen kysyminen on helppoa ja aina 

saa apua kun tarvitsee. Kunnossapidossa 

suunnitelmallisuus on merkittävä asia. 

Yhteistyön kannalta myös tiedon jaka-

minen on tärkeää, jotta tiedämme kuka 

huolehtii mistäkin. Kyse on pitkälti kiin-

teistönhoidon kustannustehokkuuden 

ja loppukäyttäjän tarpeiden sekä hyvin-

voinnin välisestä tasapainosta, kuvaa 

Arnberg. 

  Nina Lehtomäki

T
ilapalvelu on saanut vuodenvaih-

teessa vahvistusta. Rakennus-

insinööri Tuomo Kiiski aloitti 

tammikuun alussa kunnossapidon ra-

kennuttajana. Tuomolta löytyy vankkaa 

käytännön kokemusta sekä korjaus- että 

uudisrakentamisesta. Erityisen hyvin uusi 

kunnossapidon rakennuttaja viihtyy ken-

tällä yhteistyökumppaneiden ja asiakkai-

den parissa.

– Vastuullani on huolehtia, että kau-

pungin kiinteistökanta pysyy hyvässä 

kunnossa. Huolehdin muun muassa 

kiinteistöjen kunnossapidosta ja valvon 

remonttien edistymistä. Toimin tiiviissä 

yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa ja 

varmistan, että projektit sujuvat sopimus-

ten mukaisesti. Olen myös paljon teke-

misissä kiinteistöjen käyttäjien kanssa, 

kuvaa Tuomo työtään. 
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Tuomo on uusi kunnossapidon rakennuttaja

   Tilaviesti  1/2016      9  



10      Tilaviesti  1/2016  

T
ilapalvelu tutkii säännöllisesti kiin-

teistöjen olosuhteita ja ihmisten 

oireilua. Ruotsista mallinnettu 

Örebro-sisäilmastokysely on Jyväskylän 

kaupungin teettämä toistuva tutkimus, 

joka kartoittaa haittojen ja oireilujen laa-

juutta neljän–viiden vuoden välein. Vuoden 

2015 kyselyyn osallistui 30 koulua, 45 

päiväkotia sekä 7 koulu–päiväkotia, joilta 

saatiin yhteensa 1 180 vastausta. Tulos-

ten perusteella Tilapalvelun on mahdollis-

ta kehittää kiinteistöjen olosuhteita käyttä-

jiä kuunnellen. Edellisessä tutkimuksessa 

pöly oli suurin ongelma, jota lähdettiin 

selättämään muun muassa siivottavuutta 

parantavilla toimenpiteillä sekä kiinnittä-

mällä huomiota sisäilman laatuun. 

– Nyt viimeisimmässä kyselyssä melu 

korostuu selkeänä haittana. Se ei oikeas-

taan ole mikään yllätys, koska ryhmäkoot 

ovat kasvaneet viime vuosina kouluissa 

ja päiväkodeissa. Meluhaitat korostuvat 

erityisesti päiväkotien ryhmätiloissa, 

koulujen luokkatiloissa sekä auloissa. 

Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin paran-

tamalla muun muassa tilojen akustointia. 

Olemme myös yhteistyössä koulujen ja 

päiväkotien kanssa ryhtyneet pohtimaan, 

kuinka melun syntyyn voisi vaikuttaa hei-

dän oman toimintansa kautta, esimer-

kiksi opetuksellisin menetelmin, kertoo 

Tilapalvelun kiinteistöpäällikkö Petteri 

Kontro. 

Melu on merkittävin sisäilmahaitta

Sekä kouluissa että päiväkodeissa melu, pöly ja lika, tunkkainen ilma sekä puutteellinen ilmanvaihto nousivat suurimmiksi kehittämisen 
kohteiksi. Kouluissa väsymys ja päiväkodeissa käsien ihon kuivuus, kutina ja punoitus nousivat esiin merkittävimpinä oireina.

T
ilapalvelu teetti tammi–helmikuussa 

sähköisen asiakastyytyväisyyskyse-

lyn, joka on tärkeä työkalu toimin-

nan kehittämisessä. Vuosittain tehtävän 

kyselyn tulokset kertovat, että asiakkaiden 

kokonaistyytyväisyys on kehittynyt positii-

viseen suuntaan vuoden 2015 vastaaviin 

tuloksiin verrattuna. Kyselyssä kartoi-

tettiin käyttäjien tyytyväisyyttä tiloihin, 

tilojen hallinnointiin, vuokrasopimukseen 

liittyviin tilapalveluihin sekä vuosi-, perus-

korjaus- ja uudisrakennushankkeisiin..  

– Toivomme, että mahdollisimman 

moni vastaisi kyselyyn, koska se on te-

hokas kanava vaikuttaa kehittämistoi-

menpiteisiin. Vastaukset antavat meil-

le tärkeää tietoa, jotta voimme muun  

muassa seurata laatua, kehittää toimin-

tatapoja ja reagoida nopeasti muutostar-

peisiin. Tänä vuonna saimme vastaukset 

139 kohteesta, joista lähes puolet olivat 

päiväkoteja, kouluja ja kirjastoja. Vas-

tausprosentti oli 52, viime vuonna se 

oli 61 prosenttia. Positiivinen palaute 

kertoo onnistumisista, mutta sitäkin 

tärkeämpää meidän on saada selville 

kehityskohteet. Erityisesti avoimet sanal-

liset vastaukset ovat meille tärkeitä, jotta 

pääsemme heti kiinni ongelman ytimeen, 

kertoo Tilapalvelun asiakkuuspäällikkö 

Jaana Lehtoranta-

Makkonen.

Tulosten ja pa-

lautteiden tarkaste-

lun jälkeen epäkohdat 

käydään Tilapalvelussa 

läpi ja samalla mietitään 

tarvittavia parannustoimenpiteitä. 

– Viime vuonna ideoimme tulosten 

pohjalta irtaimiston tyhjennys -kampan-

jan päiväkotien sisäilman parantami-

seksi. Se lisäsi selkeästi siivottavuutta 

ja paransi sitä kautta sisäilmaa. Tänä 

vuonna tulemme tekemään vastaavan 

kampanjan koulujen puolella. 

Asiakastyytyväisyys parani

Päiväkodit:  
530 vastausta,  
vastausprosentti 71 %

Koulut:  
650 vastausta,  
vastausprosentti 46 %

3,73
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  Nina Lehtomäki

T
ilapalvelu on kehittänyt pitkäaikai-

sen kumppaninsa TPA Anderssonin 

kanssa uuden kiinteistöpalvelujen 

laadunarviointimallin, joka helpottaa kil-

pailutuksia ja varmistaa kiinteistöpalvelu-

jen laadun. Uusi toimintamalli on otettu 

käyttöön tämän vuoden alusta.

– Laadunarvioinnilla valvomme pal-

velusopimusten toteutumista Tilapalve-

lun hallinnoimissa kiinteistöissä. Näin 

pystymme ohjaamaan kiinteistön hoitoa 

ja kehittämään toimintaa yhteistyössä 

palveluntarjoajan ja tilojen käyttäjien 

kanssa, kertoo TPA Anderssonin projek-

tipäällikkö Tiia Pirttimäki.

Arviointi varmistaa laadun ja 
kehittää toimintaa
Tiia Pirttimäki aloittaa laatuarviointi-

kierroksen aamuvarhaisella Totalin kiin-

teistönhoitajan, Miko Nymanin kanssa. 

Paikalla on myös palveluesimies. Arvioi-

tavia asioita ovat muun muassa sisätilat, 

tekniset järjestelmät, rakennuksen ulko-

pinnat ja piha-alueet, jotka käydään läpi 

määritellyn mittariston mukaisesti. Tiia 

tekee kysymyksiä järjestelmällisesti ja 

Miko vastaa. Vastaukset Tiia merkitsee 

tabletin kautta luettavaan sähköiseen 

arviointilomakkeeseen.

– Laadunarviointi on myös meidän 

kannaltamme hyvä asia, koska sitä kaut-

ta voimme varmistua, että kaikki on kun-

nossa kuten on sovittu. Se antaa myös 

tietoa oman toimintamme kehittämiseen. 

Meillä on aito halu saada Tilapalvelun ja 

TPA Anderssonin kanssa tästä toimiva 

työkalu, toteaa Total Kiinteistöpalvelujen 

palveluesimies Jouni Ojala.

   Laadunarviointi on kuin pistokoe. 

Siitä varoitetaan viikkoa aiemmin ja 

tarkemmin edellisenä päivänä. Arvioin-

ti sisältää kaikki keskeiset asiat, jotka 

vaikuttavat olosuhteisiin. Sisällä tarkis-

tetaan esimerkiksi pintamateriaalit ja 

lämpötilat. Teknisissä tiloissa käydään 

läpi säädöt ja testataan kiinteistönhoi-

tajan laitteistoihin liittyvää tietämystä. 

Piha-alueilla puolestaan varmistetaan 

rakennusten ulkopinnat ja pihan turval-

lisuustekijät. Laadunarviointeja tehdään 

vuosittaina kolmessakymmenessä Tila-

palvelun hallinnoimassa kiinteistössä. 

Hyviä kokemuksia
Tiia Pirttimäki on ehtinyt tehdä jo muu-

tamia laadunarviointeja ja uusi toiminta-

malli vaikuttaa lupaavalta. 

– Toimintamalli on kehittämisvai-

heessa, joten tulemme varmasti vielä 

hiomaan yksityiskohtia. Kokemukset 

ovat kuitenkin olleet tähän asti hyviä ja 

vastaanotto positiivinen. 

Kiinteistöpalvelujen  
laadunarviointi uudistuu
Tilapalvelu on tehnyt kiinteistönhoidon 
laadunarviointia jo 20 vuotta. Viime syksynä 
kehitetty uusi laadunarvioinnin toimintamalli tuo 
toimintaan lisää mitattavuutta ja parantaa laatua.

Laadunarviointi 
edistää 
resurssiviisasta 
toimintaa.

  Miko Nyman, Tiia Pirttimäki 
ja Jouni Ojala tarkistavat teknisiä 
tiloja Nisulan päiväkodissa.
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Kiinteistöjen HELPDESK 24h
Kiinteistöön liittyvissä vikatilanteissa sinua palvelee uudistunut Kiinteistöjen Helpdesk 24 h/vrk.

Kaupungin Intran pääsivu    käynnistysalusta    Kiinteistöjen Helpdesk TAI soita p. 010 501 6897

TEE VIKAILMOITUS ENSISIJAISESTI VERKOSSA:
24/7

Jyväskylän kaupunki 
Jyväskylän Tilapalvelu
Katuosoite:  
Kilpisenkatu 1, 4. krs
Postiosoite: PL 124, 
40101 Jyväskylä
Puh. 014 266 0000
www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu

Laskutusosoite  
(verkkolasku):
Laskun saaja:  
Jyväskylän kaupunki/ 
Jyväskylän Tilapalvelu
Välittäjä: BasWare Oyj, 
BAWCFI22
OVT-tunnus: 
003701746664920

  Johto
ERIKSSON ESKO
kiinteistöjohtaja
014 266 8233
0500 641 621

VIINIKKA TAIJA
johdon sihteeri
014 266 8257
0400 839 434

  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

  Hanke- ja
kiinteistökehitys

LEPO MIKKO
kiinteistökehityspäällikkö
(palveluverkot, hankeselvi-
tykset, kiinteistöjen salkutus 
ja omistusjärjestelyt)
014 266 8243
040 830 6379

JOKINEN KAISA
hankearkkitehti
014 266 8687
050 341 0292

KORKALAINEN-HALMU EIJA
hankearkkitehti
014 266 8239
050 552 3754

  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

TUONONEN VÄINÖ
projektipäällikkö
014 266 8255
040 588 4283

VIITANEN ILMO
projektipäällikkö
014 266 8258
0400 783 800

  Kiinteistö- ja
tilapalvelut

KONTRO PETTERI
kiinteistöpäällikkö
014 266 0976
050 374 8533

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

HIRVELÄ TERO
energia-asiantuntija
014 266 8232
050 408 4660

HÄMÄLÄINEN ARI
tekninen isännöitsijä
(kiinteistönhoidon ja  
-huollon ohjelmointi)
014 266 8236
0400 544 333

KIISKI TUOMO
kunnossapidon rakennuttaja
014 266 8628
050 302 0337

LEHTORANTA-MAKKONEN 
JAANA
asiakkuuspäällikkö
014 266 8242
040 830 6378

OKSANEN KIRSI
suunnittelusihteeri
014 266 8244
0400 732 006

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

  Henkilöstö-
      muutokset

suunnittelupäällikkö
Ulla Rannanheimo
eläkkeelle 1.9.2016

projektipäällikkö
Juha Reunama
eläkkeelle 1.6.2016

Nimitykset:

kunnossapidon rakennuttaja
Tuomo Kiiski
aloitus 4.1.2016

hankearkkitehti
Kaisa Jokinen
aloitus 2.5.2016

Eläkkeelle siirtyvät:


