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Ryhmäkodin henkilökunta on saanut olla
mukana suunnittelussa alussa asti ja päässyt
vaikuttamaan toiminnallisuuksiin sekä
sisustuksellisiin valintoihin.
– Yhteistyö oli suunnitteluvaiheessa
todella hyvää. Saimme olla mukana
työmaakokouksissa, meitä kuunneltiin ja
mielipiteemme otettiin huomioon.
Ahokoti muutti Kaijanlammelle s. 6
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Jyväskylän Tilapalvelu mukaan valtakunnalliseen
KIRA-digi-hankkeeseen
Jyväskylän Tilapalvelu on valittu mukaan valtakunnalliseen
hallituksen kärkihankkeeseen; Rakennetun ympäristön ja
rakentamisen digitalisaatio, KIRA-digi-hankkeeseen.
Hankkeen tavoitteena on hyödyntää kaikkea rakennuksista ja tiloista olemassa olevaa tietomäärää ja muuttaa se
digitaaliseen muotoon ja avoimeen ympäristöön. Nykyisin
tietoa on erilaisissa järjestelmissä kiinteistöjen omistajalla
ja eri suunnittelijoilla, sekä myös eri viranomaisilla, kuten
esimerkiksi kaavoittajalla, rakennusvalvonnalla ja työsuojeluviranomaisilla.
Hyödyntämällä tätä nykyisin vähän hajallaan olevaa tietoa
ja eri tietojärjestelmiä, voidaan tulevaisuudessa esimerkiksi kiinteistöjen investointi- ja kunnossapito-ohjelmat
tehdä koko kaupungin omistamassa kiinteistö- ja rakennuskannassa oikea-aikaisesti ja ns. kerralla kuntoon. Tämä
mahdollistuu, kun pystytään yhdistelemään tietoa ja inte
groimaan sekä rakennusosien että talotekniikan korjaus- ja
kunnossapitojaksot koko rakennuksen elinkaarelle.

laadukkaampina tiloina ja parempina olosuhteina. Mahdolliset tilojen korjaus- ja kunnossapitotyöt aiheuttavat myös
toivottavasti vähemmän häiriöitä perustoimintaan, kun ne
tehdään hallitummin. Samalla saadaan merkittäviä kustannussäästöjä sekä korjausvelka hallintaan.
Nämä tavoitteet sopivat myös erinomaisesti Jyväskylän kaupungin nykyiseen resurssiviisaus-strategiaan
ja elinvoima-ajatteluun.
Aika ja tulevaisuus näyttävät, miten nämä kehityshankkeet etenevät ja miten me pystymme hyödyntämään jatkossa näitä tuloksia. Ainakin kaikilla
toimijoilla on kova halu kehittää koko kiinteistöja rakennusalaa digitalisointia hyödyntäen ja
tilojen käyttäjille lisäarvoa tuottaen.
Tässä kehityksessä Jyväskylän kaupunki ja
Tilapalvelu haluavat olla mukana maan
kärkijoukossa.

Tähän ympäristöministeriön käynnistämään ja rahoittamaan KIRA-digi-hankkeeseen tuli toiselle kokeiluhankehakukierrokselle yhteensä 43 hakemusta, joista 19, Jyväskylän kaupunki mukaan lukien, hyväksyttiin mukaan.
Kumppaneina meillä on tässä kokeilu- ja pilotointihankkeessa mukana merkittäviä valtakunnallisia toimijoita:
Senaatti-kiinteistöt, Are Oy, Vahanen Oy, ISS, Granlund
Oy ja Buildercom Oy.

Esko Eriksson,
kiinteistöjohtaja

Vuoden 2018 loppuun kestävän, koko valtakunnallisen KIRAdigi-hankkeen kokonaisrahoitus on yhteensä 16 M€, josta
valtio maksaa puolet ja kiinteistö- ja rakentamisala puolet.
Tilojen käyttäjille ja asiakkaille KIRA-digi tulee näkymään

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.
Tilaviesti 1/2017
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Resurssiviisasta sähköä
aurinkoenergialla
Palokan ja Vaajakosken yhtenäiskouluilla on otettu keväällä käyttöön aurinkosähköjärjestelmät, joilla korvataan osa kiinteistöjen energiankulutuksesta. Uusiutuvan energian
hyödyntäminen on vielä pilotointivaiheessa, mutta tähänastiset käyttökokemukset ovat
lupaavia.
Nina Lehtomäki | kuvat: Jiri Halttunen

A

urinkosähkön käyttö on vahvassa kasvussa. Auringosta saatava
energia on käytännössä ehtymätön luonnonvara, josta voidaan tuottaa
käyttökustannuksiltaan edullista aurinkosähköä ilman ympäristölle haitallisia
päästöjä. Jyväskylän Tilapalvelun hallinnoimissa kiinteistöissä on viime vuoden
aikana aloitettu ensimmäiset kokeilut.
Tavoitteina on muun muassa hiilidioksidipäästöisen sähkön käytön vähentäminen, käyttökulujen pienentäminen
sekä vihreän ajattelun edistäminen. Pilotoinnit pohjautuvat kaupunkimme resurssiviisauden tavoitteluun; Jyväskylän
halutaan olevan viimeistään vuonna 2050
jätteetön, päästötön ja ylikulutukseton
kestävän hyvinvoinnin kaupunki.

4

Tilaviesti 1/2017

Aurinkoenergiassa
on potentiaalia
Jyväskylässä on erittäin hyvää poten
tiaalia aurinkosähkötuotannon toteuttamiseen. Tilapalvelu on tehnyt Jyväskylän
ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä esiselvityksen, jossa kartoitettiin
kaupungin kiinteistöjen aurinkosähkötuotannon mahdollisuuksia. Selvitys
osoitti, että noin 260 rakennuksessa –
muun muassa kouluissa, päiväkodeissa
ja terveysasemilla – voitaisiin hyödyntää
aurinkoenergiaa sähköntuotannossa.
– Haluamme olla uusiutuvan energian hyödyntämisessä edelläkävijöitä ja
opastaa myös tilojen käyttäjiä resurssiviisaaseen toimintaan. Ensimmäiset au-

rinkohankkeet toteutettiin viime kesänä.
Meillä on jo jonkinlaista käyttökokemusta
Vaajakosken uimahallista ja Korpilahden
yhtenäiskoulusta. Palokan ja Vaajakosken
yhtenäiskoulut ovat isompia kohteita,
joten ne tuovat taas uutta tietoa meille.
Seuraamme tarkkaan aurinkosähkön tuotantoa ja käyttökokemuksia, jotta voimme laajentaa uusiutuvan energian käyttöä hallitusti myös muihin kiinteistöihin,
kertoo Tilapalvelun energia-asiantuntija
Tero Hirvelä.

Reaaliaikaista seurantaa

Palokan yhtenäiskoulun aurinkosähkötuotantolaitoksessa on 385 aurinkopaneelia. Parhaimpaan vuosituotantoon
päästään kun paneelit asennetaan esteettömästi etelän
suuntaisesti, noin 45 asteen kulmaan. Suunnittelussa on
otettava huomioon myös kattorakenteiden kantavuus, vesieristysten pitävyys sekä huollettavuus.
Kuvassa Palokan yhtenäiskoulun kiinteistönhoitaja Petri
Niutanen (oikealla) ja Tilapalvelun energia-asiantuntija
Tero Hirvelä.

Energian tuotantoon ja kulutukseen liittyvä tieto
on tärkeää. Aurinkosähkön keräämistä voidaan
seurata helposti etäyhteyden kautta. Tieto on
hyödyllistä kiinteistönjohtamisessa, mutta se on
tärkeää myös energiakasvatuksen näkökulmasta.
Esimerkiksi kouluilla voidaan käydä sähkön tuotantoon ja kulutukseen liittyviä asioita läpi oppilaiden
kanssa.
Aurinkosähköjärjestelmä on melko huoltovapaa, joten se ei vaadi seurannan lisäksi erityisiä toimenpiteitä
kiinteistönhoitajalta. Palokan yhtenäiskoulun kiinteistönhoitaja Petri Niutanen odottaa jo innolla perehdytyskoulutusta, joka opastaa tarkemmin järjestelmästä saatavien tietojen
tulkintaan.
– Aurinkoenergian vastaanotto on ollut koululla oikein myönteistä. Pidän myös itse aurinkoenergian hyödyntämistä erittäin
järkevänä asiana. Olen käyttänyt mökilläni aurinkosähköä jo lähes
15 vuotta.

Näin aurinkoenergia säästää

omakotitalon energiantarve
vuodessa

10 kuutiota
polttoöljyä

100

Säästyy 135 puuta

MWh

= 5%
kokonaissähkönkulutuksesta

Autolla ajaa 150 000 kilometriä

Luvut ovat suuntaa-antavia

5 keskikokoisen

Aurinkoenergiaa kerääntyy talteen pääasiassa maaliskuun ja syyskuun välisenä aikana. Aurinkosähkön määrä on luonnollisesti suoraan
suhteessa auringonsäteiden määrään. Esimerkiksi Palokan ja Vaajakosken koulujen aurinkosähköjärjestelmien odotetaan tuottavan
yhteensä noin 100 megawattituntia aurinkosähköä vuodessa, joka on noin 5 prosenttia kiinteistöjen vuosittaisesta sähkönkulutuksesta.
Tilaviesti 1/2017
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A

hokodissa on Helena Karilan mielestä kodin
tuntua. Uusi tilava huone on turvallinen ja
hyvä paikka. Siellä on oma suihku, mikä on Helenan mielestä parasta. Hän viihtyy hyvin myös
ryhmäkodin kerhoissa, joissa on paljon mukavaa
tekemistä.

Ahokoti muutti Kaijanlammelle –

”Täällä on kodin tuntua.”
Arki on päässyt jo hyvää vauhtiin Ahokodissa. Uudet tilat alkavat hiljalleen tuntua
asukkaista turvalliselta kodilta. Nykyvaatimusten mukaisesti toteutetut toiminnallisuudet ja ennen kaikkea avarat tilat miellyttävät sekä henkilökuntaa että asukkaita.
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Avarat tilat parantavat esteettömyyttä
ja helpottavat ohjaajien työtä. Kuvassa
ryhmäkodin ohjaaja Tuomas Kemppainen.

Elämässä tulee olla sisältöä
– ulkoilua, tapahtumia ja
mahdollisuuksia osallistua
kodin askareisiin.

Ryhmäkodin asukkaat viihtyvät yhteisessä ruokailuja oleskelutilassa, jossa riittää arjen vilskettä. Ohjaaja
Alina Saarela pitää seuraa asukkaille.

Nina Lehtomäki | kuvat: Jiri Halttunen

K

eljonkankaan Kaijanlammelle
on noussut uusi punatiilinen
kerrostalo, joka on ulospäin
kuin mikä tahansa kerrostalo suositulla asuinalueella. Erityisen siitä
tekee se, että se tarjoaa modernin
kodin kehitysvammaisille. Ahokoti on
12-paikkainen vaikeasti kehitysvammaisten ryhmäkoti, jossa on ympärivuorokautista palvelua ryhmäkodin
asukkaille sekä tukiasuntoja lievemmin kehitysvammaisille.

Uudet tilat
ilahduttavat
Muuttopuuhiin päästiin huhtikuussa,
joten uudet tilat ovat asukkaille vielä
tuore asia.
– Muutto sujui hyvin, toteutimme
sen kahden päivän aikana. Asiakkaidemme joukossa on muistisairaita,
joten ajattelimme, että heille on mukavampi muuttaa rauhalliseen tahtiin ja
pienemmissä ryhmissä. Joillekin muutto vieraaseen ympäristöön aiheutti vähän sekavuutta ja negatiivisia tunteita,
mutta nyt kaikki alkavat jo hiljalleen sopeutua, kuvaa Ahokodin johtaja Heidi
Stranden.
Elämä on päässyt rytmiinsä ja
asukkaat ovat olleet innoissaan uusista asioista. Entinen Ahokoti, yli 20
vuotta vanha omakotitalomainen rakennus Aittorinteellä oli vanhentunut
sekä teknisesti että toiminnallisesti,
joten se ei enää soveltunut hyvin palveluasumisen nykyvaatimuksiin. Muun
muassa huonekoot olivat liian pieniä,

sosiaalitiloja oli vähän ja myös turvallisuuden näkökulmasta rakennus oli jo
vanhanaikainen.
– Olemme iloisia, että pääsimme
nykyaikaisiin tiloihin. Tämä on meille oikein luksusta. Erityisesti oma iso
huone on ollut asukkaille iloinen yllätys. Vanhassa ryhmäkodissa asuinhuoneet olivat pääasiassa 10 neliön kokoisia, eikä asukkailla ollut omaa wc-tilaa.
Huonekoon vähimmäisvaatimus on
nykyään 25 neliötä, täällä ne ovat 25–
31 neliön suuruisia. Oma avara huone
on tärkeä asia viihtyisyyden kannalta ja
myös toiminnallisesti on helpottavaa,
että huoneissa on tilaa ja jokaisella
oma wc- ja kylpyhuonetila.

Mukana
suunnittelussa
Ryhmäkodin henkilökunta on saanut
olla mukana suunnittelussa alusta asti
ja päässyt vaikuttamaan toiminnallisuuksiin sekä sisustuksellisiin valintoihin.
– Yhteistyö oli suunnitteluvaiheessa todella hyvää. Saimme olla
mukana työmaakokouksissa, meitä
kuunneltiin ja mielipiteemme otettiin
huomioon. Pystyimme tuomaan esiin
omaa näkemystämme esimerkiksi kehitysvammaisille sopivissa värivalinnoissa. Kiinnitimme paljon huomiota
myös esteettömyyteen ja esimerkiksi
kylpyhuonekalusteiden toimivuuteen.
Sisustussuunnittelussa teimme yhteistyötä Iskun suunnittelijan kanssa,
joka auttoi meitä kestävien ratkaisu-

jen valinnoissa. Lähtökohtana oli, että
lopputulos olisi sopivasti trendikästä
mutta kodinomaista, kuvaa Stranden.
Myös turvallisuuteen liittyvät
toiminnallisuudet ovat uudessa
Ahokodissa nykyaikaa. Ulko-ovella
on turvakamerat ja kulunvalvonta.
Sprinklerointi nopeuttaa puolestaan
mahdollisessa alkusammutustarpeessa. Lisäksi työntekijöillä on henkilökohtaiset hälytysnapit, joiden avulla
saa nopeasti apua työkavereilta tai
vartiointiliikkeestä.

Asiakkaille jää nyt
enemmän aikaa
Uudet tilat ovat helpottaneet merkittävästi ohjaajien työtä. Tärkeitä toiminnallisia alueita ovat ruokailutila,
oleskelutilat, monitoimitila ja omat
huoneet. Monitoimitilassa viihtyvät
myös kerrostalon tukiasuntojen asukkaat. Siellä järjestetään kisastudioita,
pidetään peli-iltoja, lauletaan karaokea
– vietetään yhdessä aikaa.
– Mielestämme rakenteelliset ratkaisut toimivat erittäin hyvin ja arki on
sujuvaa. Meitä on nyt 17 työntekijää.
Saimme tänne 4,5 ohjaajan vakanssia
lisää, mikä tuli tarpeeseen. Se mahdollistaa, että voimme antaa asiakkaillemme perushuolenpidon lisäksi myös
entistä enemmän aikaa. Elämässä tulee olla sisältöä – ulkoilua, tapahtumia
ja mahdollisuuksia osallistua kodin askareisiin, kiteyttää Stranden.

Tilaviesti 1/2017
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Varhaiskasvatuksen palveluverkkokehityksellä
ennakoidaan tulevaisuuden tarpeita
Varhaiskasvatuksen palveluverkkokehityksessä on siirrytty jatkuvan kehittämisen malliin.
Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä tulevaisuuden resurssitarpeiden ennakoimiseksi ja varhaiskasvatuspalveluihin liittyvien poliittisten lupausten lunastamiseksi.
Nina Lehtomäki | Kuvat: Jiri Halttunen, Nina Lehtomäki

V

arhaiskasvatuspalveluilla on tärkeä
rooli kaupunkimme hyvinvoinnin ja
elinvoimaisuuden mahdollistajana.
Varhaiskasvatuslain uudistuminen, kaupungin väkiluvun- ja rakenteen muutokset
sekä tulevat lakiuudistukset tuovat varhaiskasvatuksen palvelujen suunnitteluun
uusia haasteita. Päivähoitopaikkojen tarve
kasvaa tulevaisuudessa, minkä vuoksi ennakoiva ja pitkäjänteinen tilojen ja resurssien johtaminen on erityisen tärkeää.
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Kysyntä kasvaa, resursseja lisää
Varhaiskasvatuspalvelut on laatinut kokonaiskysyntäennusteen vuoteen 2022.
Ennusteessa on kolme skenaariota: nykytrendin mukainen kehitys, maksuton
varhaiskasvatus sekä maltillinen kasvu
ja kerhotoiminnan aseman säilyminen.
Kysyntäennusteen valmistelun päävaihtoehdoksi on valittu nykytrendin mukainen
kehitys, jonka perusteella kysyntä kasvaisi seuraavan neljän vuoden aikana jopa
750 hoitopaikkaa. Kasvavaan hoitopaikkojen tarpeeseen pyritään vastaamaan
eri keinoilla, kuten rakentamalla uusia
päiväkoteja, kehittämällä vanhoja päiväkoteja, kehittämällä uusia palvelumalleja
ja lisäämällä yksityistä tarjontaa.
Kuinka varhaiskasvatuspalvelut tulisi
sitten järjestää, jotta jokainen perhe ja
lapsi saisi tulevaisuudessa nauttia laadukkaista ja tasavertaisista olosuhteista
asuinalueesta riippumatta? Näihin kysymyksiin etsii vastauksia palveluverk-

koselvitystä tekevä KymppiR-työryhmä.
Varhaiskasvatuspalvelujen, Tilapalvelun
sekä kaupunkisuunnittelun ja maankäytön ammattilaisista koostuva ryhmä
pohtii yhdessä, kuinka ja missä järjestyksessä toimintoja ja tiloja kehitetään.
Suunnittelu pohjautuu työryhmän keräämään tietoon, joka mahdollistaa hyvän
ennakoinnin ja sitä kautta paremmat
valmiudet vastata tulevaisuuden suuriin
haasteisiin, kuten mahdolliseen maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

Tilojen tehokasta käyttöä
Tavoitteena on, että päiväkotien tilat,
olosuhteet, varustelut ja henkilöresurssit ovat mahdollisimman hyvin tasapainossa. Alueelliset erot ja kysynnän epätasainen jakautuminen tuovat haasteita
suunnitteluun. Siksi on tärkeää, että merkittävät ”pullonkaulat” todetaan yhteisesti ja otetaan haltuun, jotta päiväkotien
kapasiteettien mitoitukset saadaan mah-

dollisimman järkeviksi ja ne vastaavat
myös pitkälle tulevaisuuden tarpeisiin.
– Varhaiskasvatusuudistuksissa pienillä asioilla voi olla isoja vaikutuksia
päiväkodin arjen toimintoihin. Esimerkiksi hoitoaikaperusteinen päivähoitomaksu ohjaa perheiden valintoja ja tuo
osaltaan haasteita järkevään tilojen ja
henkilökuntamitoitusten
suunnitteluun. Pyrimme kuitenkin siihen, että
tilat vastaavat mahdollisimman hyvin
tarpeisiimme. Olemme muun muassa
kehittäneet uudenlaisia työskentelymenetelmiä, jotka merkitsevät käytännössä
uudenlaisia tilojen käyttötapoja, kertoo varhaiskasvatuksen palvelujohtaja
Hannamaija Väkiparta.
Laki määrittää lapsi-kasvatusvastuullinen-suhdeluvun, mikä ohjaa lapsiryhmien muodostamista ja tilojen käyttöä.
Uusissa ja uudehkoissa päiväkodeissa
tämä voi vaikuttaa merkittävästi kapasiteetin nostamiseen. Vanhemmissa
päiväkodeissa korostuvat puolestaan
tilojen yleiskunto, ilmamäärät sekä kriittisten tilojen pienuus ja toimimattomuus.
Kuinka saadaan vaatteet kuiviksi, onko
ilmanvaihto optimaalinen, miten vasta-

taan äkillisiin tarpeisiin ja muutoksiin?
Muun muassa näitä haasteita ratkaistaan
päiväkotikohtaisesti.

Työkalut auttavat ennakoinnissa
Tilapalvelu on tehnyt konkreettisia työkaluja
helpottamaan varhaiskasvatuksen toimintojen ja resurssien arviointia ja tulevaisuuden resurssitarpeiden suunnittelua. Niiden
avulla varhaiskasvatuksen henkilökunnan
on helpompi tehdä oikeita ratkaisuja, kun
tiloihin on tarve sijoittaa lisää lapsia.
– Olemme kartoittaneet kaikkien tilojen olosuhteet ja kapasiteetit hyvin tarkkaan sekä pohtineet yhdessä, mitä muutoksia kiinteistöön voidaan tehdä. Meillä
on tarkat laskelmat, paljonko lapsia voidaan mihinkin tilaan sijoittaa. Sen pohjalta pystymme tekemään erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuudensuunnitelmia. Eli kun
tulee vaikkapa uusia lakimuutoksia, niin
olemme jo varautuneet ennalta niiden
käytännön vaikutuksiin. Tiedämme mitä
erilaiset ratkaisut tarkoittavat käytännössä ja miten voimme vastata muutoksiin
joustavasti, kuvaa Tilapalvelun hanke
arkkitehti Kaisa Jokinen.

Jyväskylä
• 0-6-vuotiaita lapsia
noin 10 600
• varhaiskasvatuspalveluiden piirissä
lapsia 7 400 (70 %)
• 3 000 lasta tulossa
lisää varhaiskasvatuksen
piiriin lakiuudistuksen
myötä

Yhteistyö on tärkeää

P

äiväkotien palveluverkkokehityksessä
eri osapuolien yhteinen näkemys ja tavoitteet ovat edellytys hyvälle yhteistyölle.
– Mielestäni uusi jatkuvan kehittämisen toimintamalli on ketterä ja antaa
meille hyvät valmiudet reagoida muutoksiin aiempaa nopeammin. Yhteistyömme
on parantunut ja tuonut kaivattua moniammatillista näkökulmaa palveluverkkokehitykseen. Keskustelun myötä tulee
mietittyä resurssien tarpeita useammasta näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen
puolelta haluamme tuoda julki oman
asiakaskuntamme näkökulmasta tärkeitä käytännön asioita, toteaa Väkiparta.
Myös Haukkamäki–Kirri alueen päiväkodinjohtaja Päivi Kaihlajärvi (oikealla)
näkee yhteistyössä paljon mahdollisuuksia.
– Aktiivisella yhteisellä pohtimisella
ja jatkuvalla seurannalla olemme saaneet jo nyt Tilapalvelun kanssa aikaan
paljon hyviä uudistuksia. Meillä on
haasteena se, että varhaiskasvatuksen

hakijoita on paljon, joten toimitiloista
on ajoittain pulaa. Tilapalvelun kanssa
olemme kartoittaneet nykyisiä tiloja ja
miettineet uusia tilan käytön ratkaisuja
toimintamalleillemme. Pienillä järjestelyillä olemme saaneet tilat tehokkaaseen

käyttöön. Tärkeintä on vuoropuhelu ja se,
että kuulemme toistemme tarpeita. Kun
kohtaamme tarpeeksi usein, meistä tulee niin tuttuja, että voimme keskustella
avoimesti ja luovasti kaikesta tiloihin ja
niiden käyttöön liittyvästä.

Tilaviesti
Tilaviesti 1/2017
2/2017
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Kuvat: Jiri Halttunen

Ennakoiva kunnossapito
pidentää kiinteistöjen ikää
Nina Lehtomäki | kuvat: Jiri Halttunen

Kiinteistöt tarvitsevat
hyvää huolenpitoa, jotta
ne pysyvät kunnossa
ja vastaavat nykyajan
vaatimuksia. Ohjelmoidun
kunnossapidon
avulla korjaustarpeita
johdetaan ja toteutetaan
suunnitelmallisesti
asiakkaita kuunnellen.

K

aupungin kiinteistöjen, esimerkiksi päiväkotien ja koulujen, on
tarjottava turvalliset, viihtyisät ja
ajanmukaiset tilat käyttäjille. Tilapalvelun
tehtävänä on ylläpitää lähes 400 kaupungin kiinteistöä, mikä vaatii jatkuvia kunnossapidon toimenpiteitä eri kohteissa.
Suunnitelmallisella kiinteistöjen kunnos-

sapidon johtamisella minimoidaan ikävät
yllätykset ja toteutetaan korjaustoimenpiteet ennakoiden ja hallitusti.

Suunnitelmallista korjausta
Jyskän koulu on hyvä esimerkki, kuinka
vanhaa rakennusta päivitetään ohjelmoidusti. Koulun kunnossapidon tarpeet
kartoitetaan vuosittain ja toimenpiteet
kirjataan kunnossapito-ohjelmaan, joka
johtaa toimintaa. Tilapalvelun asiantuntijat arvioivat kunnossapidon tarpeet
teknisistä näkökulmista. Myös tilojen
käyttäjiltä saadaan hyviä ehdotuksia
kunnossapidon ylläpitämiseksi sekä toiminnallisuuksien ja viihtyisyyden parantamiseksi.
– Vuosikorjaussuunnitelma on toiminut käytännössä hyvin ja toiminta on
ollut johdonmukaista. Tilapalvelu on
ennakoinut tarpeelliset korjaukset kiitettävästi ja myös meidän toivomuksemme
on huomioitu. Viimeisimpinä korjaustoi-

menpiteinä on muun muassa remontoitu
viherhuone uuteen käyttöön ja parannettu
akustointeja melun pienentämiseksi, kertoo rehtori Risto Rönnberg.
Niin uudet kuin vanhat kiinteistöt
tarvitsevat jatkuvaa kunnossapitoa. Vanhemmissa kiinteistöissä haastetta riittää
luonnollisesti enemmän. Jyskän koulussa
haastetta tuo se, että koulukokonaisuus
on rakennettu kolmen eri vuosikymmenen aikana silloisten rakennustapojen
mukaisesti. Myös opetussuunnitelman
uudistuminen ja ryhmäkokojen muutokset tuovat niin Jyskässä kuin monessa
muussa koulussa muutostarpeita.
– Meidän koulumme on aika sokkeloinen, eivätkä tilaratkaisut ole kaikista
ihanteellisimpia nykyajan opetuksen näkökulmasta. Olemme kuitenkin sovitelleet opetuksen ja koulun arjen toiminnot
mahdollisimman hyvin näihin puitteisiin.
Tilojen toiminnallisuuksien muutoksia
tehdään tarpeen, resurssien ja mahdollisuuksien mukaan.

Kuvassa Tilapalvelun kunnossapitopäällikkö Petteri Kontro ja rehtori Risto
Rönnberg.

10

Tilaviesti 1/2017

Töiden toteutuksen
seuranta ja
vastaanotto.
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Käyttäjältä toivotaan
palautetta kunnossapito-ohjelman
toteutumisesta.
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Kunnossapitoohjelmaan
kirjataan
kartoituksissa
esille tulleet
toimenpiteet
kustannusarvioineen.

s
rra

Kiinteistöissä suoritetaan
tarvekartoitukset seuraavan
vuoden ohjelmoidun kunnossapitoohjelman laatimista
varten.

lm

Tilapalvelu priorisoi
toimenpiteet
toteutettavaksi
kunnossapito-ohjelmaksi
määrärahan puitteissa.

Hankitaan
tarvittavat
suunnitelmat
ja luvat.

Kiinteistöpäällikkö
hyväksyy toteutettavan
kunnossapito-ohjelman.

Tilapalvelu kilpailuttaa/
tilaa ohjelmaan
hyväksytyt työt pääasiassa
vuosisopimusurakoitsijoilta
ja -toimittajilta.

Ke
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• Kyselyt käyttäjille
• Kiinteistökierrokset
• Energiakatselmukset
• Kuntoarviot
• Viranomaisten
vaatimukset
• Managerien havainnot
Käyttäjille
ilmoitetaan ko.
vuonna toteutettavat
ja jo ilmoitetut
kunnossapitotyöt
ehdotuksina
seuraaville vuosille.

Tilapalvelu/urakoitsija
ilmoittaa töiden
suoritusaikataulun
käyttäjille työn tilauksen
yhteydessä.

Mitä on ohjelmoitu kunnossapito?
K

iinteistöjen kunnossapidon tavoitteena
on ylläpitää, huoltaa ja korjata kiinteistöjä siten, että tilojen laatutaso pysyy hyvänä sekä rakennus- ja taloteknisestä että
käyttäjien näkökulmasta. Kunnossapito
voidaan jakaa ennakoimattomaan kunnossapitoon ja ohjelmoituun kunnossapitoon,
joka on suunnitelmallista ja ennakoivaa
kunnossapitoa. Suunnitelmallisen kunnossapidon avulla yllätykselliset korjaustarpeet vähenevät, kun epäkohtiin ehditään puuttumaan tarpeeksi varhaisessa
vaiheessa. Hyvin toteutettu kunnossapito
pidentää kiinteistön elinkaarta.
– Kiinteistön ohjelmoitu kunnossapitosuunnitelma kiteytyy vuosikelloon,

jonka avulla johdamme toimenpiteiden
suunnitelmallista toteutusta. Parhaaseen
lopputulokseen päästään, kun suunnittelussa on mukana myös asiakas ja puitesopimusurakoitsija. Kunnossapito-ohjelman suunnittelu lähtee kartoituksesta,
jossa muodostamme kokonaisvaltaisen
näkemyksen kiinteistön korjaustarpeista. Tavoitteena on tehdä tarvittavat toimenpiteet kerralla kuntoon, mikä lisää
tehokkuutta huomattavasti. Myös tilojen
käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä tähän toimintatapaan, kuvaa Tilapalvelun kunnossapitopäällikkö Anneli Arve.

Tilapalvelun vuosittainen asiakastyytyväisyyskysely
on tärkeä väline
tilojen kunnossapidon kehittämisessä. Muista
sinäkin vastata
kyselyyn!

Tilaviesti 1/2017
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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

Hanke- ja
kiinteistökehitys
LEPO MIKKO

KONTRO PETTERI

kiinteistökehityspäällikkö
(palveluverkot, hankeselvitykset, kiinteistöjen salkutus
ja omistusjärjestelyt)
014 266 8243
040 830 6379

kiinteistöpäällikkö
014 266 0976
050 374 8533

JOKINEN KAISA
hankearkkitehti
014 266 8687
050 341 0292

KORKALAINEN-HALMU EIJA
hankearkkitehti
014 266 8239
050 552 3754

rakennuttajapäällikkö
(projektien ohjaus ja valvonta,
investointien budj., valtionavut)
014 266 8251
050 430 6454

VIINIKKA TAIJA
johdon sihteeri
014 266 8257
0400 839 434

HIRVELÄ TERO

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

energia-asiantuntija
014 266 8232
050 408 4660

REIN MAUNO

projektipäällikkö
014 266 8255
040 588 4283

toimistosihteeri
014 266 8241

SUURONEN AIRA

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

kunnossapitopäällikkö
014 266 8231
0400 995 077
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

KIISKI TUOMO
kunnossapidon rakennuttaja
014 266 8628
050 302 0337

projektipäällikkö
014 266 8248
050 343 1287

TUONONEN VÄINÖ

PARNI MERJA

kiinteistömanageri
014 266 8230
0400 807 598

TAHVANAINEN MIKKO

ESKOLA PERTTI

LEPISTÖ TUIJA

kiinteistöjohtaja
014 266 8233
0500 641 621

ALTÉN SATU

ARVE ANNELI

Rakennuttaminen

ERIKSSON ESKO

Kiinteistö- ja
tilapalvelut

LEHTORANTA-MAKKONEN
JAANA
asiakkuuspäällikkö
014 266 8242
040 830 6378

OKSANEN KIRSI

taloussuunnittelija
014 266 8253
040 355 0869

suunnittelusihteeri
014 266 8244
0400 732 006

TERVO TIMO
kustannussuunnittelija
014 266 8254
0400 738 616

24/7

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

TEE VIKAILMOITUS ENSISIJAISESTI VERKOSSA:
Kaupungin Intran pääsivu

käynnistysalusta

Kiinteistöjen Helpdesk TAI soita p. 010 501 6897

