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Eskon terveiset

TILAPALVELUN UUDISTUNUT JOUKKUE
VALMIINA TULEVIIN HAASTEISIIN
Uuden Jyväskylän ja uuden Jyväskylän Tilapalvelun ensimmäinen toimintavuosi alkaa olla kohta pulkassa. Meistä Tilapalvelussa tuntuu, että olisimme
olleet tällä uudella joukkueella yhdessä jo useampia vuosia. Joukkue on hitsautunut yhteen paremmin kuin hyvin. Se on toimintamme ja ennen kaikkea
asiakkaidemme kannalta erinomainen asia.
Odotamme mielenkiinnolla vuosittain tekemämme asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia. Uuden Jyväskylän myötä kiinteistö- ja asiakasmäärämme
kasvoi noin 50 prosentilla, minkä vuoksi kaikkien tilakäyttäjien odotuksia ja
mielipiteitä toiminnastamme on vaikea ennustaa. Mutta viimeistään vuoden
vaihteessa nekin ovat sitten tiedossa.
Kulunut vuosi on ollut työntäyteistä aikaa. Varsinaisen toiminnan lisäksi
olemme yhdessä viilanneet ja työstäneet mm. laatujärjestelmiämme, toimintaprosessejamme, sisäilmasto-ongelmien menettelytapaohjeita sekä talonrakentamisen suunnitteluohjeita. Lisäksi olemme ottaneet käyttöömme uuden kiinteistöjen tiedonhallintajärjestelmän, jonka sisäänajo on parhaillaan käynnissä.
KUVA: Valokuvaamo LehƟnen

Näillä kaikilla työkaluilla on tarkoitus edelleen parantaa vastuullamme olevan kiinteistö- ja
tilaomaisuuden hallintaa ja ennen kaikkea tehostaa toimintaamme. Tästä hyötyvät eniten tilojen käyttäjät ja kaikki asiakkaamme.
Yhtenä tärkeänä painopistealueenamme on myös ollut valmistautua Jyväskylän kaupungin historian haasteellisimman investointiohjelman toteuttamiseen mahdollisimman hyvin. Tähän liittyvien isompien koulu- ja päiväkotihankkeiden rakennussuunnittelu on ollut jo koko vuoden täydessä vauhdissa. Hyvän pohjan siihen ovat antaneet tehdyt palveluverkkoselvitykset.
Hanke- ja rakennussuunnittelun lisäksi meitä on työllistänyt toimivien väistötilojen löytyminen sekä niihin mahdollisesti liittyneiden sisäilmasto-ongelmien ratkaiseminen. Näistä usein
vaikeista ja erilaisia tunteitakin herättävistä tila-asioista emme varmasti olisi selviytyneet ilman
hyvää ja kiinteätä yhteistyötä kaupungin eri palvelualueiden kanssa. Kiitokset tästä yhteistyöstä palvelualueille ja niiden vastuullisille virkamiehille.
Toivotan tämän Tilaviestin myötä suotuisia säitä ja hyviä hiihtokelejä kaikille!
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Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja

TEKSTI Hannele HalƟa
HEKILÖKUVA Hannele HalƟa

Seurakunnalta löytyi apu

VAMMAISPALVELUJEN TILANTARPEESEEN
yväskylän Tilapalvelulle tarjoutui yhteistyö-

J

Peruskorjaus näkyy pihalle asƟ

mahdollisuus Jyväskylän kaupunkiseura-

Seurakuntatiloille päätettiin tehdä perus-

kunnan kanssa etsiessään tiloja vammaispal-

teellinen peruskorjaus. Hankesuunnitelma

velujen päivätoimintaa varten. Tilapalvelu ja

hyväksyttiin kevättalvella 2009. Projekti

Jyväskylän seurakunta ryhtyivät yhteistyössä

valmistuu aikataulun mukaisesti kesällä

selvittämään mahdollisuutta järjestää Jyväsky-

2010. Suojelun piirissä olevan rakennuk-

län sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen vam-

sen ulkoasuun ei kajota, mutta ulkoisesti

maispalveluille toimitilat Kortepohjan seura-

alue ympäristöineen paranee. Pihatilat

kuntakeskukseen.

muokataan uuteen uskoon, joten alueen
yleisilme siistiytyy ja kohenee samalla,

Tilapalvelu oli jo pitempään etsinyt sopivia

kun vuokralaiset saavat tarvitsemansa

tiloja kehitysvammaisten lasten iltapäivähoi-

ulkoilu- ja leikkitilat.

toon, autististen nuorten iltapäivätoimintaan,
autististen aikuisten päivä- ja työtoimintaan

– Yhteistyö ratkaisun löytymiseksi sujui

sekä aikuisten kehitysvammaisten Klubitoi-

todella hyvin ja se palvelee molempia osa-

mintaan. Kaupungilla ei ollut vapaana omia

puolia. Kaupungin kannalta ei ole tarkoi-

sopivia tiloja tarjottavaksi vammaispalvelu-

tuksenmukaista aina rakentaa uusia tiloja

jen käyttöön, kun taas kaupunkiseurakunnalla

tai peruskorjata vanhoja, sillä usein tilo-

puolestaan oli vapautumassa Kortepohjan

jen vuokraaminen ja sopiva yhdistämi-

seurakuntakeskuksesta tiloja.

nen voikin olla jollekin toiminnalle paras

SuunniƩelupäällikkö Ulla RannanheimoGylling oli tyytyväinen, kun löydeƫin
ratkaisu, joka oli kaikkien kannalta hyvä.

mahdollinen ratkaisu, kertoo Ulla Ran-

Kaikki tyytyväisiä

nanheimo-Gylling Tilapalvelusta.

Seurakunnan toiveena oli voida peruskorjata
Kortepohjan seurakuntatalon tilat, jotka käyt-

Peruskorjaus tehdään Terve Talo -ohje-

töikänsä vuoksi olivat tulleet peruskorjaus-

kriteereiden mukaisesti ja rakennuksesta

ikään. Tilaa oli seurakunnalle liikaa, mutta

tehdään turvallinen ja terveellinen kai-

Tilapalvelun myötävaikutuksella vammais-

kille sen käyttäjille. Ensi syksynä seura-

palvelujen ja seurakunnan tilantarpeet voitiin

kunnan kirkkosalissa lauletaan ja pihalta

yhdistää. Lopulta käynnistettiin hankesuunnit-

kuuluvat iloiset elämän äänet. Tilapalvelu

telu peruskorjauksesta siten, että tilat jakautu-

odottaa varmalla ja tyytyväisellä mielellä

vat molemmille toimijoille. Seurakunta viestitti

hankkeen valmistumista ja tupaantuliais-

heti alkuun, että erityisryhmästä koostuvat

kahvitteluja uusissa tiloissa.

uudet naapurit sopivat heidän toimintansa rinnalle hyvin. Suunnitelma tuntui todelliselta
yhteistyöhankkeelta eli nyt kaikki osapuolet
olivat tilaratkaisuihinsa tyytyväisiä.
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TEKSTI Hannele HalƟa
KUVAT Hannele HalƟa

KENGÄT POIS JALASTA!
Meillä Suomessa ei ole tapana kävellä kengät
jaloissa kotona, muƩa koulussa se on ylläƩäen
aivan tavanomaista. Aika epäloogista, eikö toƩa?
vät kuluttavatkaan käytävien pintoja tehden ne
liukkaiksi? Puhumattakaan siitä, miten kuiva
hiekka pölyää pitkin päivää ja heikentää sisäilman laatua ja sitä kautta tilojen viihtyvyyttä?
Vastaukset ovat suorastaan ilmiselviä, mutta
Tilapalvelussa haluttiin varmistaa asia myös
tutkimusmenetelmin.
Puhtausalan asiantuntijayritys Tuula Suontamo
Oy:n keväällä ja syksyllä 2009 Keljonkankaan
koululla tekemien tutkimusten mukaan kenkien
riisumisen voidaan todeta vaikuttavan positiivisesti sekä pintapuhtauteen että sisäilman hiukkaspitoisuuteen. Säätilojen vaihteluiden vuoksi
nyt tehdyt tutkimukset ovat vielä alustavia,
mutta näyttävät suosivan selkeästi nyt kokeiltua tapaa.
Tällä pienellä toimintatavan muutoksella on
vielä muitakin hyviä seurauksia. Siivoojia ilahduttaa, kun iso osa ajasta ei kulu hiekan poistamiseen käytäviltä. Taloudellisiakaan arvoja ei
voi väheksyä: hiekan väheneminen säästää pinNykymuodin mukaiset ulkokengät keräävät uurteisiinsa
melkoisen määrän hiekkaa,
joka siƩen pyörii käytävillä
ja pölyää sisäilmassa.

RiƟlän alla on ulosvedeƩävä
kaukalo, joka on helppo
puhdistaa. Kengät pysyvät
siisƟssä järjestyksessä.

Kuntien yhdistymisen johdosta Jyväskylän Tila-

toja, joiden uusimisväli pitenee – rahaa säästyy!

palvelu teki tutustumiskierroksen entisen maalaiskunnan kouluihin. Kierroksella huomio kiin-

– Olisi mukavaa, jos kouluissa otettaisiin käyt-

nittyi koulujen siisteihin käytäviin ja siihen,

töön uusi menettely. Ala-asteella tämä näyttää

miten vähän lattioilla näkyi hiekkapölyä. Ihmet-

sujuvan mainiosti ja uskon, että yläasteella ja

telijöille vastattiin: alakouluissa otetaan kengät

lukiossakin voitaisiin siirtyä sisäkenkäkulttuu-

pois jalasta sisään tullessa ja viedään ne oman

riin. Hyöty on varmaan suurin niissä kouluissa

luokan edessä oleviin kenkätelineisiin. Luokissa

joissa suositaan hiekkapihoja, Tilapalvelun

tassutellaan mukavasti sisätossuilla tai -kengillä.

asiakkuuspäällikkö Jaana Lehtoranta-Makkonen kannustaa.

Ajatelkaa, miten paljon lenkkitossujen urissa
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siirtyy hiekkaa ulkoa sisätiloihin – niille käy-

Tämä kodeista ja päiväkodeista tuttu kenkä-

täville, joilla koululaiset ja koulun väki kulke-

menettely hyödyttää kaikkia osapuolia, joten

vat päivät pitkät. Miten paljon pienet hiekanjy-

olisiko nyt aika järkevöittää toimintaa?

TEKSTI Hannele HalƟa
KUVA Tatu Könönen

VIESTI MENNEISYYDESTÄ
Käytävillä ei hiekka
enää pöllyä

”Tätä lattiaa teki Mikko Raatikainen,
Yrjö Viren, Lauri Lehtonen, 10/7/1952.
Ensi viikolla alkaa Olympiakisat Helsingissä.” Laudan toisella puolella on säätieto:

Keljonkankaan koulun rehtori Kari Fager-

”Lämpimät ilmat, 28 astetta varjossa.”

holm sekä ISS:n palvelupäällikkö Jaan Periainen ihastelevat koulun siistejä käytäviä.

Miten ihmeessä lauta on säilynyt näin
hyväkuntoisena? – Aikalaiset ovat tehneet

– Tilojen yleisilme on paljon siistimpi nyt,

hyvää työtä, kuten rakentajat nykyisinkin.

kun hiekkaa on käytävillä vähemmän. Ennen

Lauta on ollut terveessä ympäristössä, Tilapal-

siivoojat joutuivat moppaamaan käytäviä

velun projektipäällikkö Ilmo Viitanen kertoo.

monta kertaa päivässä. Katsokaapa näitä
hattuhyllyjä: nämä lokerot ovat tosi hanka-

– Kirjoja ja lehtiä löytyy peruskorjauskoh-

lia puhdistaa ilmassa leijailevasta hiekasta,

teista aina välillä, mutta tällainen käsinkir-

jota kenkien mukana tulee paljon sisätiloihin.

joitettu viesti on harvinainen. Toisen tällaisen

Hiekka nousee näin ylös, rehtori näyttää.

muistan löytyneen Hannikaisenkatu 10:n hirsiseinästä, johon aikalaiset olivat kirjoittaneet

Jaan Periainen on samaa mieltä. – Ilman

viestin tapettien alle. Se viesti on sieltä seinästä

laadun kannalta uudet kenkähyllyt ovat

luettavissa nyt, kun tapetit on poistettu.

todella toimivat. Hiekka jää eteisiin ja karisee lopulta kenkähyllyjen kaukaloihin, jotka

Nykyisin julkisten rakennusten perustuksiin

on helppo vetää ulos ja tyhjentää. Hiekka

on tapana peruskiven muuraustilaisuudessa

on uskomattoman hienojakoista, joten sitä

laittaa lieriö, jonne tallennetaan kyseisen

leijailee kaikkialla. Luokissa touhutaan

päivän sanomalehtiä, tuolloin käytössä olevia

sen verran, että hiekkaa nousee koko ajan

metallirahoja sekä peruskirja, jossa kerro-

ilmaan, jota oppilaat ja opettajat hengittä-

taan mm. kohteen rakentajat ja suunnittelijat,

vät. Nyt luokkien sisätilat tuntuvat selvästi

sekä presidentti ja muut tärkeät ajan vaikut-

puhtaammilta, Periainen kiittelee.

tajat. Muuraustilaisuuudet ovat varsin yleisiä
hankkeissa, joihin saadaan valtion rahoitus-

Keljonkankaan koulun vanhan puolen lattiat

osuutta; viimeisimmät Jyväskylän kaupungin

ovat kiveä, jonka hiekka liukastaa suorastaan

hankkeet lienevät Pääkirjasto-Työväenopisto

vaaralliseksi. Ei hiekka muillekaan pinnoille

ja Kaupunginteatteri, joissa valtion rahoitus-

hyvää tee. – Tavoitteenamme on taata turval-

osuuus oli varsin merkittävä.

linen työskentely-ympäristö kaikille. Kiinteistön ylläpidossa kiinteistön omistajalla on tie-

Keljonkankaan

tenkin vastuunsa, mutta kyllä käyttäjienkin on

koulun lattian alta

tehtävä oma osuutensa työympäristön viihtyi-

löytynyt muisto

syyden ja turvallisuuden rakentamisessa, reh-

säilytetään Tilapal-

tori Fagerholm miettii. – Kunpa tämä ken-

velussa.

käpolitiikka saataisiin kaikkiin kouluihin,
Periainen huokaa.

Keljonkankaan
koulun keiƫön
peruskorjauksen
yhteydessä laƫalankkujen alta,
purujen keskeltä,
löytyi kesäkuussa
2009 täysin virheetön laudankappale. Erikoiseksi
löydön tekee se,
eƩä lautaan oli
lyijykynällä kirjoiteƩu koskeƩava
viesƟ aikalaisilta,
vuonna 1952 työmaalla ahertaneilta
rakentajilta.

Korpilahden kunnantalon

UUSI ELÄMÄ

kuntalaisten olohuoneena

TEKSTI Hannele HalƟa
HENKILÖKUVA Hannele HalƟa
PROJEKTIKUVAT
ArkkitehƟtoimisto ARK-Kantonen

Jyväskylän taannoinen kuntaliitos Korpilahden kanssa toi Tilapalvelulle
pohdiƩavaa: mitä tehdään tarpeeƩomaksi jääneelle kunnantalolle?
Korpilahdella puolestaan oli samaan aikaan mieƟƩy toista ongelmaa:
mitä tehdään kirjastolle, joka sijaitsee hankalasƟ mäen päällä kaukana
keskustasta, ja jonka sisäilmaongelmat vaaƟvat toimenpiteitä?
Ratkaisu olikin lopulta asiassa helppo, säily-

tua pieniä kauppaliikkeitä tai kahvila, jotka

tetään vanha kunnantalo ja siirretään kirjasto

parantaisivat vanhan kunnantalon palveluvali-

valtuuston käytöstä vapautuneisiin tiloihin

koimaa entisestään.

palvelemaan kuntalaisia. Ja mikä hienointa
– parhaalle paikalle ydinkeskustaan.

Kunnantalon peruskorjauksen hankesuunnitelma hyväksyttiin 10.10.2008 ja harjannos-

– Neuvottelut olivat haasteellisia, koska ensin

tajaisia vietettiin 23.10.2009. Korpilahden

näytti siltä, että kirjastoa ei saada mahtumaan

yhteispalvelupiste, Korpilahden sosiaali-

valtuustosaliin. Meidän piti todellakin olla

asema, kotihoito ja Kelan Korpilahden palve-

vakuuttavia perusteluissamme, mutta lopulta

lupiste muuttivat Korpilahden Virastotaloon

kaikki tilat loksahtivat hyvin kohdalleen,

torstaina 26.11.2009 ja toiminnot peruskor-

suunnittelupäällikkö Ulla Rannanheimo-Gyl-

jatuissa tiloissa käynnistyivät maanantaina

ling Tilapalvelusta muistelee projektin alkuvai-

30.11.2009. Projektin kustannusarvio oli 1,1

heita.

milj. euroa. Sillä rahalla ei olisi uutta kirjastoa
rakennettu.

Kuntalaisten palvelukeskus syntyy
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Kunnantaloon päätettiin sijoittaa myös yhteis-

Tilojen yhteensoviƩaminen on järkevää

palvelupiste, jonka yhteyteen tulee Kelan pal-

– On hienoa, että yhdistämällä huo-

velupiste sekä sosiaalitoimisto. Lisäksi taloon

nokuntoisen kirjaston toi-

jää erillisiä teknisen puolen työhuoneita. Muut

minnot ja kuntalaisille

vapaaksi jäävät tilat vuokrataan ulkopuoli-

suunnattujen palvelujen

sille. Paloasema jatkaa talon alakerrassa vielä

toiminnat säästyttiin kun-

normaalisti. Korpilahdella on käynnissä kes-

nantalon myymiseltä. Nyt

kustan kehittämissuunnitelma, jonka myötä

talo saadaan tehokkaa-

keskustan ilme tulee muuttumaan. Paloasema

seen uusiokäyttöön palvele-

ei sovi enää parhaalle paikalle, joten jossa-

maan kuntalaisia monipuoli-

kin vaiheessa sille etsittäneen uutta paikkaa.

sesti, Rannanheimo-Gylling

Paloasemalta vapautuviin tiloihin voisi sijoit-

kertoo. Hän kertoo myös,

pal

että kunnantalon nimestä on käynnistetty

– Kuntaliitokseen liittyi paljon sählinkiä, muu-

nimikilpailu. Nyt virkeät aivosolut töihin ja

tosta ja pelkoja, jotka ovat kuitenkin osoit-

nimeä ideoimaan! Uusi nimi tulee aikanaan

tautuneet turhiksi. Jyväskylä on kehittyvä ja

koristamaan rakennuksen pääjulkisivua.

innovatiivinen kaupunki, joka on toimintamalleissaan ottanut huomioon toiveemme, kuun-

Peruskorjataan, kun voidaan

nellut meitä ja sopeuttanut toimintaansa, palve-

Suunnittelun käynnistyessä kohteille tehdään

luesimies Minna Kumpulainen kiittelee.

aina kuntoselvitys ja peruskorjaukseen pyritään aina kun voidaan.

Korpilahden virastotalo näyttää ulkopuolelta
katsottuna entiseltään, mutta sisätilat ovat

– Tosin joskus joudutaan purkamaan noin

kokeneet täydellisen mullistuksen. Minna arve-

30-vuotiaita kiinteistöjä, sillä niiden perus-

lee, että marraskuun lopulla muuttokuormaa

korjaamiseen saattaa sisältyä liikaa riskejä.

uusiin tiloihin vievä saattaa hämmästyä. – Enti-

Tavoitteemme ei ole kuitenkaan aina purkaa,

nen tumma väritys ja pimeys ovat muuttuneet

vaan löytää joku muu järkevä ratkaisu.

vaaleiksi pinnoiksi ja uusitun valaistuksen ansiosta yleisilme on valoisa, Kumpulainen iloitsee.

Korpilahden vanha kunnantalo ei ulkoisesti juurikaan muutu, ainoastaan ikkunoiden yhtey-

Kirsikkana kakussa on kirjasto, joka siirtyy

dessä olevien julkisivulasien väri vaihdettiin pir-

vuoden 2010 tammikuussa virastotalon tiloi-

teän punaiseksi sekä sisäänkäyntiä ja valaistusta

hin. Iltaisin auki oleva kirjasto tuo eloa keskus-

parannettiin. Vanhan valtuustosalin komeat

taan. Virastotalo on saamassa uuden elämän

ikkunat säilyvät ennallaan ja talon historiasta

kuntalaisten olohuoneena, paikkana, jossa voi

jäävät kertomaan myös vanha, jykevä portaikko

hoitaa asioitaan, tavata tuttuja ja viihtyä. Kun-

sekä sisääntuloaulan iso taideteos. Yleisilme

nantaloon saadaan myös kylältä puuttuneet

kunnantalon osalta kohenee niin sisällä kuin
ulkonakin huomattavasti.

kokoustilat. Korpilahdella pelot ovat kään-

Minna Kumpulainen
valiƫin yhteispalvelupisteen vetäjäksi
jo hankesuunniƩeluvaiheessa. Virastotalosta löytyy jatkossa
kaupungin palvelujen
lisäksi Kela, rakennuslupiin liiƩyvät palvelut, JVA:n palvelupiste,
sekä mahdollisesƟ
myös palvelukassa.
Joka toinen Ɵistai
paloaseman pihassa
päivystää myös poliisin
lupapalveluauto.

TEKSTI Hannele HalƟa
KUVA Hannele HalƟa

tyneet uskoksi hyvään tulevaisuuteen osana
Jyväskylän kaupunkia.

– Voin sanoa, että oli upeaa olla harjannostajaisissa toteamassa, miten valoisat
ja viihtyisät tilat Korpilahden ydinkeskustaan kuntalaisten iloksi on tulossa
Rannanheimo-Gylling kertoo.
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TEKSTI Hannele HalƟa
KUVAT Hannele HalƟa

Tiimin hyvää yhteistyötä kiiƩelevät Kari Sensio
(vas.), Mauri LehƟnen sekä Kauko Ekonen.

Yhteistyö takaa hyvän lopputuloksen

NÄIN KELTINMÄEN
KOULU PERUSKORJATTIIN
KelƟnmäen koulun peruskorjauksen 1. vaihe
kesƟ lähes kolme vuoƩa. Mitä kaikkea tuona
aikana tapahtui, siitä istahƟvat keskustelemaan
asiakkaan edustaja rehtori Mauri LehƟnen sekä
Jyväskylän Tilapalvelun rakennuƩajapäällikkö
Kari Sensio ja projekƟpäällikkö Kauko Ekonen.

annoimme pedagogista osaamistamme tilojen
suunnitteluun ja me puolestamme saimme tarvitsemaamme apua ja tietoa muutoksista ja niiden
vaikutuksista, rehtori Lehtinen kertoo. Työsuojelunkin vaatimukset otettiin huomioon. Rehtori
kiitteli vuolaasti yhteistyön sujumista ja hyvää
henkeä – kaikki toiveet otettiin huomioon ja
toteutettiin.

Koulun saneeraus otettiin mukaan kaupungin
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talousarvion 5-vuotissuunnitelmaan vuonna 2004

Rehtori arvostaa sitä, että käyttäjä pääsi heti

ja sen mukaisesti hankesuunnittelu voitiin käyn-

alusta mukaan ja pidettiin hyvin tilanteen tasalla.

nistää 27.4.2006. Kauko Ekonen kokosi ympäril-

Tietojen vaihtoa tarvittiin puolin ja toisin. Käyt-

leen laajan suunnittelijaryhmän, johon kuului ark-

täjän ja rakentajan osaaminen yhdistyi molem-

kitehti-, rakenne-, lvia- ja sähkösuunnittelijat sekä

pia hyödyttävällä tavalla. Hankesuunnittelu kesti

kosteusvaurio- ja pohjatutkijat. Rakenteet avat-

noin vuoden ja rakentamisen kokonaiskustannuk-

tiin ja talolle tehtiin perusteellinen kuntotutkimus,

sista eli 7,9 milj. eurosta oli kulutettu vasta 1 %.

asbesti kartoitettiin, purkusuunnitelma tehtiin.

Toteutussuunnittelu käynnistettiin rakennuttaja-

Käyttäjän tehtäväksi jää irtokalusteiden suunnit-

konsultin ja suunnittelijoiden valinnalla ja ensim-

telu. Hankesuunnitteluvaihe tehtiin vuosisopimus-

mäinen suunnittelukokous pidettiin 28.5.2007.

kumppaneiden kanssa ja varsinaiset toteutussuun-

Rakennuslupa hankkeelle saatiin vuoden suunnit-

nittelijat kilpailutettiin hankintalain mukaisesti.

telutyön jälkeen 16.6.2008.

KäyƩäjän näkökulma on tärkeä

– Hankkeissa liikutellaan isoja summia. Vuosibud-

– Koulumme tilat muuttuivat niin paljon, että

jettimme on noin 45 milj. euroa. Meillä on kova

vastuu toteutuksessa ja laadukkaassa lopputulok-

tipäälllikkö Kauko Ekonen,

sessa. Rakentamisessa noudatamme Terve Talo

joka istui suunnittelukokoukset, työ-

-ohjeistusta ja julkisessa rakentamisessa laatukri-

maakokoukset ja -palaverit, valvoi val-

teerit ovat muutenkin kovat, toteaa Kari Sensio.

vojan, rakennuttajakonsultin ja urakoitsijoiden
työtä sekä ratkaisi isolla työmaalla aina ilmeneviä

Urakkakilpailutus käynnistyy –
koulun korjaustyöt alkavat

ongelmia, joista monet liittyivät rahaan.

Hankesuunnitelma hyväksyttiin Tilapalvelun joh-

Uudet Ɵlat valmistuvat

tokunnassa ja lopullinen nuijankopautus annettiin

Lopulta koitti päivä, tarkkaan ottaen 6.6.2009,

kaupunginvaltuustossa, joka hyväksyi suunnitel-

jolloin Keltinmäen koulun peruskorjauksen

man 21.5.2007. Viikon päästä oli jo käynnistetty

1. vaihe valmistui.

tarjouskilpailu hankkeen toteutussuunnittelusta ja
rakennuttajakonsultin valinnasta. Koulun perus-

– Rahapulan takia peruskorjaus tehdään kahdessa

korjaukseen liittyvät purkutyöt alkoivat kesäkuun

erässä. Samalla, kun toinen valmistui, alkoi toisen

alussa. Mainittakoon tässä kohdin, että koulun

vaiheen laskenta. Koko työstä on tehty nyt 80 % ja

uudisrakentamisvaihtoehtokin tutkittiin, sillä

budjetista käytetty siis 6 milj. euroa, Sensio kertoo.

koulun peruskorjausaste nousi peräti 85 prosent-

Toiseen vaiheeseen varauduttiin tekemällä talotek-

tiin. Koulun pohjaratkaisu oli tehokas ja toimin-

niikan vaatimat asennukset valmiiksi, jotta koulua

nallinen, vaikka se oli suunniteltu jo 1970-luvulla

voidaan käydä häiriintymättä jo käyttöönotetuissa

– yksi syy siihen, että ajatus uudisrakennuksesta

tiloissa. Myös talon maalaus kuuluu 2. vaiheeseen.

hylättiin.
Rehtori myhäilee tyytyväisenä. Koulu palvelee
Rakennusurakan lukuisten eri alojen urakoitsijoi-

nyt erinomaisesti käyttäjiään. Kahdeksan luokkaa

den kilpailuttaminen vie oman aikansa, sillä han-

kattava 2. vaihe käynnistyy tammikuussa 2010.

kinta ylittää EU:n hankintarajat ja vaatii pilkuntarkan prosessin ennen kuin kumppanit saadaan

– Olen iloinen, että tämä henkisesti raskas urakka

valittua. On valittava edullisin toimittaja ja kui-

on lopulta ohi. Muutoshässäkkä oli meillä mel-

tenkin varmistettava, että urakoitsijat pystyvät

koinen ja oli raskasta ylläpitää hyvää ilmapii-

suoriutumaan tehtävästä.

riä, kun rakentaminen koetteli kaikkien hermoja.
Onneksi tiesimme koko ajan mitä tapahtuu ja

Elämää väistöƟloissa – toivoa paremmasta

miksi. Henki kaiken kaikkiaan oli positiivinen ja

Suunnitteluvaiheen jälkeen rakennustyöt voitiin

onnistunut lopputulos on meille kaikille ilon aihe.

aloittaa noin vuoden päästä 4.8.2008. Koulua

Kunhan saamme vielä yllemme komean maalin,

käytiin väistötiloissa Cygnaeuksen koulukeskuk-

olemme tyytyväisiä, rehtori Lehtinen kiittelee.

sessa ja 1–2 luokkalaiset Salmirannan väistökoulussa, jonne oppilaat kuljetettiin Keltinmäestä

Toinen vaihe odoƩaa

busseilla. Työmaa- ja rakennuskokouksia riitti.

Tilapalvelun kannalta projekti on vielä kesken.

Suunnitelmat alkoivat vähitellen saada muotoaan

Rakentaminen jatkuu 2. vaiheen osalta kesään

ja luottamus hyvään lopputulokseen alkoi olla

2010, ja kahden vuoden takuuaikana riittää

kouluväellekin selvää.

pientä puuhaa vielä vuoteen 2012 asti.

Rakennustyön sujumisen työmaalla varmista-

– Takuut hoidetaan viimeisen päälle. Meille tyyty-

vat valvoja ja rakennuttajakonsultti, jotka pitävät

väinen asiakas ja laatu ovat kunnia-asia, Sensio ja

lankoja käsissään ja varmistavat lopputuloksen.

Ekonen vakuuttavat yhteen ääneen.

Tilapalvelun puolesta vastuuta kantoi projek-
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Työtä tehdään hyvässä yhteishengessä ja sen vakuudeksi lyöƟin vielä käƩä päälle. Vasemmalla Pasi Mastola, keskellä
Anneli Arve ja oikealla Väinö
Tuononen.

Uuden Jyväskylän Tilapalvelu

YHDISTYI SUJUVASTI
TEKSTI Hannele HalƟa
KUVAT Hannele HalƟa

untaliitos on Jyväskylän Tilapalve-

K

tuntijoita työterveydestä, terveystarkastajista,

lun väellä hyvässä muistissa. Jyväsky-

työturvallisuusvaltuutetuista sekä ulkopuoli-

län kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja

sista tutkijoista lähtien.

Korpilahden yhdistyminen tapahtui lopulta
kovin nopeasti. Muutoksen pöly alkaa laskeu-

Korpilahden yksinäisyys pääƩyi

tua, joten on aika kutsua koolle kolme nyky-

Pasi on marraskuun alusta lähtien nimi-

istä tilapalvelulaista, joista jokainen edustaa

tetty tekniseksi isännöitsijäksi. Pasin kohdalla

yhtä yhdistyjäkunnista. Anneli Arve edus-

muutos on varmaan ollut suurin, sillä hän

taa entistä Jyväskylää ja työskentelee uudessa

hoiti käytännössä yksin ”kaikkea mahdollista”

tehtävässään kunnossapitopäällikkönä vas-

Korpilahden kunnan teknisen toimen talonrak-

tuualueenaan mm. vuosikorjausohjelman

ennusmestarina. Nykyisessä tehtävässään hän

koordinointi ja rakennuttaminen sekä sisäil-

vastaa kahden muun kollegan kanssa Jyväsky-

mastoasiat. Väinö Tuononen tulee entisestä

län kaupungin Tilapalvelun teknisille isän-

Jyväskylän maalaiskunnasta ja uusin muuttaja

nöitsijöille kuuluvista tehtävistä. Työtehtävät

Kilpisenkadulle on Pasi Mastola, joka

Kiinteistö- ja tilapalvelut -tiimissä eivät ole

tulee Korpilahdelta.

aikaisemmasta vähentyneet. Pasi tulee haastatteluun muuttolaatikoiden keskeltä. Uusi

Sisäilmastokysymykset puhuƩavat

työhuone Jyväskylässä odottaa. Korpilahdella

Annelin kalenteri näyttää täydeltä. Työpäiviä

Pasi toimi yksin, mutta nyt tukena ovat työka-

täyttävät mm. sisäilmasto-ongelmien selvit-

verit. Sopeutuminen Jyväskylän kaupungin

täminen, koordinointi, tutkimusten tilaaminen,

uusiin työtehtäviin ja poisoppiminen entisistä

töiden toteuttaminen sekä seuranta. On

toimintamalleista on hyvässä vauhdissa.

tärkeää, että sisäilmastoasioiden hoitamiseen
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ryhdytään heti, kun tieto mahdollisesta ongel-

Vanhat työkaverit olivat odoƩamassa

masta tulee esiin. Yksin ei sentään koko ongel-

Väinö on ennen kuntaliitosta toiminut

makentästä tarvitse huolehtia, sillä tositoimiin

maalaiskunnan puolella rakennuttajateh-

otetaan mukaan koko joukko muita alan asian-

tävissä. Kuntaliitos sattui tilanteessa, jossa

maalaiskunnan oman tilapalvelun organisointi

paalta parahiksi toteamaan, että kolmen

oli vielä kesken. Väinö otti vuoden virkava-

kunnan liitos alkaa löytää uomansa, organisaa-

paata ja siirtyi Laukaan kunnan kiinteistöpääl-

tio on muotoutunut ja prosessit sujuvat.

liköksi, josta syyskuussa 2009 palasi Jyväsky-

SEMMARIT
KIITTÄÄ!
Lauluyhtye Semmarit piƟ

län Tilapalveluun projektipäälliköksi monien

Tulevat haasteet otetaan vastaan

kiitoskonserƟn Vesan-

entisten sekä uusien työkavereiden joukkoon

Mitähän tulevaisuus mahtaa tuoda tullessaan?

gan koulun lapsille koulun

Rakennuttaminen-tiimiin.

– Minua mietityttää eniten Tilapalvelussa ja

liikuntasalissa 4.11.2009.

koko kunnassa edessä olevat eläköitymiset. Se

Konserƫ oli kiitos koululle

Jyväskylällä kova investoinƟtahƟ

tietää uusia työkavereita ja tällaisella inves-

ja sen oppilaille, joiden

Kehittyvän Jyväskylän tilantarpeet kasvavat

tointitasolla lisäresursseja tarvitaan muutenkin,

liikuntasalia Semmarit oli

jatkuvasti, joten investointisuunnitelmia teh-

Väinö pohtii. Samalla hän toteaa, että kau-

käyƩänyt syksyn ajan har-

dään ahkerasti. Investoinnit tietävät kiireisiä

punki on hyvä työnantaja ja hyviä ehdokkaita

joitusƟlanaan.

päiviä Väinölle ja hänen kollegoilleen. Kun

on varmasti saatavilla jatkossakin.

Liikuntasali on ollut pois

suunnitellut kohteet valmistuvat, ne siirtyvät

käytöstä syksyn, sillä

Annelille, Pasille ja heidän kollegoilleen Kiin-

– Kalenteri ei varmaan ole yhtään tyhjempi

Jyväskylän Tilapalvelu

teistö- ja tilapalvelut -tiimiin.

tulevinakaan vuosina! Kaupungin investoin-

rakennuƩaa liikuntasalin

tivauhti pitää kiireisenä.

yhteyteen pesu- ja puku-

– Siellä ne kiinteistöt sitten

Toisaalta tilanne sisäilmas-

Ɵloja oppilaille. – Tyhjänä

ovat meidän hoidossamme

tokysymyksissä varmaankin

ollut sali sopii täydellisesƟ

elinkaarensa ajan, Anneli

vähitellen hellittää, kun

Semmareiden kiertueen

toteaa.

Jyväskylän kaupungin sat-

harjoiƩeluƟlaksi, mieƫ

saamat mittavat inves-

koulun rehtori ja Semma-

Käytännön toimista

toinnit toteutuvat, Anneli

reiden jäsen Joel Linna.

asiakkaiden suuntaan vas-

toteaa.

Hän kysyi työmaakokouk-

taavat kiinteistömanagerit.

sessa mahdollisuuƩa

Kolmikko intoutuu miettimään, miten monet

moiseen. Mikäs siinä,

– Tällaisesta kiinteistömanagerijärjestelmästä

asiat itse asiassa vaikuttavat sisäilmastoon.

joten syksyn Semmarit

ei minulla ollut aikaisempaa kokemusta, ja

Kyse ei ole pelkästään kosteuden aiheuttamista

antoivat laulun raikua

minusta tämä on hieno järjestelmä. Se palve-

vaurioista, kuten yleensä luullaan. Aiheeseen

Vesangan koulun liikunta-

lee asiakkaitamme vaivattomasti yhden luukun

palataan tulevissa Tilaviesteissä, koska näyttää

salissa. Nuoren yleisön

periaatteella, Väinö kiittelee.

siltä, että myös käyttäjien omilla toiminnoilla

maun mukaan muokaƩu

on iso merkitys tilojen sisäilmaston laatuun.

konserƫ kaikui täydelle,

Yhteistyö sujuu kuin veƩä vain

innostuneelle yleisölle

Kaikki kolme ovat tyytyväisiä nykyiseen Tila-

– Korpilahdella kuntaliitos alkaa toden teolla

eikä nimikirjoitusten

palveluun ja omaan toimenkuvaansa. – Toki

näkyä nyt, kun Jyväskylän Tilapalvelu sekä sisäil-

pyytäjistä keikan jälkeen

tehtävät muuttuivat joillakin ja se aiheutti

mastotyöryhmä ryhtyivät toteuttamaan menette-

ollut pulaa!

jonkun verran epäselvyyttä asiakkaillemme.

lytapojaan Korpilahden kohteissa, Pasi kertoo.

Lisäksi saimme koko joukon mukavia työkavereita, kertoo Anneli, jonka huolena yhdisty-

Kuntaliitos on hitsannut alueen kunnat hyvin

misen aikaansaama yli 400 henkilön muutto-

yhteen ja yhteinen Tilapalvelu varmistaa palve-

prosessi aikanaan oli.

lutason säilymisen koko uuden kunnan alueella.

TEKSTI Hannele HalƟa

Henkilöstö on innostunut muutoksesta – tuoPasille muutto työyhteisön keskelle Jyväskylään

vathan uudet asiat aina uutta intoa ja puhtia

toi koko joukon uusia työkavereita ja amma-

työhön. Toivotaan, että myös asiakkaat ovat

tillisia kollegoja, joiden kanssa yhteistyö sujuu

kokeneet muutoksen positiivisena.

mainiosti. Väinö puolestaan palasi virkava-
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Uusi Jyväskylän Tilapalvelu palvelee!

Korpilahden kiinteistömanageroinƟ uudistui, kun Pasi Mastola siirtyi hoitamaan Jyväskylän
kaupungin/Tilapalvelun teknisen
isännöitsijän tehtäviä 2.11.2009
alkaen Jyväskylän Tilapalvelun
toimiƟloihin osoiƩeessa Kilpisenkatu 1, 40100 Jyväskylä.

Jyväskylän kaupungin Korpilahden kiinteistöjen manageroinƟ
jaetaan palvelualueiƩain Tilapalvelun nykyisille kiinteistömanagereille seuraavasƟ:
• MariƩa LahƟ/terveydenhuollon palvelut, vanhusja vammaispalvelut
• Anu Hakala/päivähoitopalvelut, sosiaali- ja
perhepalvelut
• Sirpa Väyliö/opetustoimi
• Satu Altén/kultuuri-, liikuntaja nuorisopalvelut, toimistorakennukset

ERIKSSON ESKO
Kiinteistöjohtaja
(014) 26 68233
0500 641 621

REIN MAUNO
ProjekƟpäällikkö
(014) 26 68248
050 343 1287

ARVE ANNELI
Kunnossapitopäällikkö
(014) 26 68231
0400 995 077

VIINIKKA TAIJA
Johdon sihteeri
(014) 26 68257
0400 839 434

REUNAMA JUHA
ProjekƟpäällikkö
(014) 26 68249
0400 648 387

ESKOLA PERTTI
Tekninen Isännöitsijä
(014) 26 68234
0500 540 251

KIINTEISTÖKEHITYS

TUONONEN VÄINÖ
ProjekƟpäällikkö
(014) 26 68255
040 588 4283

HAKALA ANU
Kiinteistömanageri
(014) 26 68235
050 581 3683

VIITANEN ILMO
ProjekƟpäällikkö
(014) 26 68258
0400 783 800

HÄMÄLÄINEN ARI
Tekninen isännöitsijä
(kiinteistönhoidon ja –
huollon ohjelmoinƟ)
(014) 26 68236
0400 544 333

LEPO MIKKO
Kiinteistökehityspäällikkö
(ulkoinen vuokraus, kiinteistöjen
ostot ja myynnit)
(014) 26 68243
040 830 6379

TALOUS JA HALLINTO

TARVE- JA
HANKESUUNNITTELU

KINOS SOILE
Talous- ja hallintopäällikkö
(talous, rahoitus, hallinto)
(014) 26 68237
0400 455 015

RANNANHEIMO-GYLLING ULLA
SuunniƩelupäällikkö
(tarve- ja hankeselvitykset,
palveluverkot)
(014) 26 68247
050 606 87

PARNI MERJA
Toimistosihteeri
(014) 26 68241

KOIVISTO MARJUT
ProjekƟpäällikkö
(014) 26 68238
0400 368 124

SUURONEN AIRA
TaloussuunniƩelija
(014) 26 68253
040 355 0869

KORKALAINEN-HALMU EIJA
ProjekƟpäällikkö
(014) 26 68239
050 552 3754

TERVO TIMO
KustannussuunniƩelija
(014) 26 68254
0400 738 616

RAKENNUTTAMINEN
SENSIO KARI
RakennuƩajapäällikkö
(projekƟen ohjaus ja valvonta,
investoinƟen budj., valƟonavut)
(014) 26 68251
0400 648 465
EKONEN KAUKO
ProjekƟpäällikkö
(014) 26 68232
040 773 2596

Toivomme, eƩä voimme uudis-

LIUKKONEN KIRSI
SuunniƩelusihteeri
(014) 26 68244
0400 732 006

LAHTI MARITTA
Kiinteistömanageri
(014) 26 68240
0400 648 386
LEHTORANTA-MAKKONEN JAANA
Asiakkuuspäällikkö
(014) 26 68242
040 830 6378
MASTOLA PASI
Tekninen isännöitsijä
(014) 26 68245
040 545 7105
SUTINEN MARKKU
Tekninen isännöitsijä
(014) 26 68246
050 311 8704

KIINTEISTÖ- JA TILAPALVELUT

VARAKAS MARKKU
LVI-asiantunƟja
(014) 26 68256
0500 575 952

SALMELA OLLI
Kiinteistöpäällikkö
(014) 26 68250
0400 648 389

VILJAKAINEN ANNIKA
Siivouspäällikkö
(014) 26 68259
0500 788 913

ALTÉN SATU
Kiinteistömanageri
(014) 26 68230
0400 807 598

VÄYLIÖ SIRPA
Kiinteistömanageri
(014) 26 68260
050 599 6003

tuksen myötä tarjota nyt myös
Korpilahdella sijaitseville asiakkaillemme avointa, vuorovaikutteista ja nopeasƟ reagoivaa

Kiinteistöjen

palvelua.

HELPDESK 24h

Jyväskylän Tilapalvelu

Kiinteistöön liiƩyvissä vikaƟlanteissa sinua palvelee
l uudistunut
di t
t

Jaana Lehtoranta-Makkonen

Kiinteistöjen Helpdesk 24 h/vrk.

asiakkuuspäällikkö

TEE VIKAILMOITUS ENSISIJAISESTI VERKOSSA:

puh. (014) 26 68242

1. Kaupungin Intran pääsivu
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TAI
2. soita puh. (014) 26 68228

käynnistysalusta

Kiinteistöjen Helpdesk

Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän Tilapalvelu
Katuosoite: Kilpisenkatu 1, 4. krs
PosƟosoite: PL 193, 40101 Jyväskylä
Laskutusosoite: PL 524
40101 Jyväskylä
Puh. (014) 26 60000
Faksi (014) 26 68226
www.jyvaskyla.fi/Ɵlapalvelu

www.mediataivas.com

KORPILAHDEN
KIINTEISTÖMANAGEROINTI
UUDISTUI

