Jyväskylän Til apalvelun asiakaslehti

Autopaikat –
niukkuuden jakoa
tasapuolisesti

Uusi päiväkoti-koulu
on vanhan ja uuden
onnistunut liitto

Lapsille suunniteltua
yhteisöllisyyttä Säynätsalon päiväkoti-koulussa

talvi-kevät 2010-2011

Lohikosken koululla
katsotaan iloisin mielin
tulevaisuuteen

Eskon terveiset

Haasteita kohti yhteistyöllä
ja ammattitaidolla
Nyt jo loppuaan lähestyvää vuotta 2010 on leimannut työntäyteinen ja toisaalta erittäin tiivis yhteistyö kaupungin eri palvelualojen henkilöstön kanssa. Uuden kunnan
järjestämissopimukseen ja siihen liittyviin palveluverkkoselvityksiin perustuva vuosisadan suurin talonrakennusinvestointiohjelma on käynnistetty ripeällä vauhdilla.
Koko valtuustokauden yhteensä n. 250 M€:n investointiohjelman sisällä hankkeet
ovat menossa eteenpäin eri vaiheissaan. Jotkut kohteet ovat vielä suunnitteluvaiheessa ja toiset jo tarjouskilpailu- tai toteutusvaiheessa. Hankesuunnitteluvaiheessa
on monissa yhteyksissä noussut esille kysymyksiä, miksi jotkut huonokuntoisista
rakennuksista peruskorjataan ja toiset taas puretaan kokonaan uudishankkeen tieltä.
Meillä Tilapalvelussa peruslähtökohtana on, että jos peruskorjattavan hankkeen korjausaste on yli 70 %, tutkitaan peruskorjausvaihtoehdon lisäksi aina myös uudisrakentamisen vaihtoehto. Tämä tietenkin edellyttää, ettei rakennusta ole asemakaavassa määrätty suojeltavaksi. Jokainen peruskorjaushanke tutkitaan erikseen omana
hankkeenaan. Korjausasteen lisäksi toteutustavan valintaan vaikuttavat myös olemassa olevan rakennuksen sijainti, rakennuksen rungon kunto ja korkeusasema sekä
tilojen toiminnallinen tehokkuus.
Uudet rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä tekninen tietämys
rakenteista ja varsinkin sisäilmavaatimuksista nostavat korjausasteen valitettavan
usein lähelle 100 % – jopa tämän yli. Tällöin vaihtoehtoja ei juuri ole. Parhaita esimerkkejä tällaisista kohteista ovat Palokan koulukeskus ja Vaajakosken koulu. Peruskorjauskohteista esimerkeiksi käyvät Kyllön terveysasema sekä Keltinmäen, KeskiPalokan ja Lohikosken kouluhankkeet.
Riippumatta siitä, millä tavalla talonrakennusinvestoinnit toteutetaan, Tilapalvelun
ehdottomana tavoitteena on varmistaa mahdollisimman hyvä lopputulos eli käyttä-

KUVA: Pekka Rötkönen Tähtikuva Oy

jilleen terveellinen, turvallinen ja lisäarvoa tuottava toimintaympäristö.
Aivan uutena yhteistyömuotona ja toimintamallina olemme kuluvan vuoden aikana tutkineet Huhtasuon
koulu- ja päiväkotikampuksen toteuttamista ns. elinkaarimallina, missä kaupunki olisi vuokralainen ja vuokraisi tilojen lisäksi olosuhteita sekä tilojen käytettävyyttä. Hankkeen tarjouskilpailu on tällä hetkellä käynnissä ja valtuusto päättää asiasta lopullisesti ensi vuoden alussa, kun tarjoukset ovat tulleet.
Vaikka olemme suurten haasteiden edessä, tulemme selviytymään niistä yhdessä tiiviillä yhteistyöllä ja parhaalla mahdollisella ammattitaidolla.

Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja
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Sisäilmaston laatu

TEKSTI Hannele Haltia

PARANEE VUOSI VUODELTA
Jyväskylän Tilapalvelu on järjestänyt
Örebro-sisäilmastokyselyjä noin viiden
vuoden välein vuosina 2001, 2005 sekä
2010. Kysely tehdään sähköisellä lomakkeella ja sen kohderyhmään vuonna 2010
kuului 31 koulua, 34 päiväkotia ja 7 koulupäiväkotia. Kohteiden valintakriteerinä oli
vähintään 10 vastaajaa. Väliaikaiset väistötilat, korjauksen alla olevat tai juuri valmistuneet kohteet eivät olleet mukana
kyselyssä. Vastausprosentti vaihteli 40 –
100 % ja jäi joissakin kohteissa niin alhaiseksi, että arviointia ei voitu tehdä, koska
lopputulos ei olisi ollut luotettava.

KUVA: Kaaviosta voidaan todeta, että
tutkitun kohteen suurimmat ongelmat
olivat melu, pöly ja lika, puutteellinen
ilmanvaihto sekä tunkkainen ilma

Työympäristö ja -olosuhteet
Pöly ja lika

Veto

80

Korkea lämpötila
Vaihteleva lämpötila

Valaistus
40

Alhainen lämpötila

Melu
0

Puutteellinen ilmanvaihto

Muiden tupakointi

Sähköisyys

Tunkkainen ilma

Muita hajuja

2010 62 %

Kuiva ilma
Homeen haju

20 % tutkituista. Työolosuhdehaittojen kohdalla
tämä osuus on 40 %. Tulosten perusteella kohteet
jaettiin neljään ryhmään. Rajanveto tehtiin vikaindeksin, raja-arvojen ylitysten lukumäärän sekä lääkärin lausunnon perusteella.

Kyselyillä kartoitetaan sisäilmasto-ongelman ole-

Ei yllätyksiä

massaoloa ja vakavuutta. Kysely tehdään kohteessa

Käyttäjät ovat omien tilojensa

kaikille, ei vain niille, jotka tuntevat oireita. Kyselyt

parhaita asiantuntijoita ja he

auttavat Tilapalvelua asettamaan tulevia investoin-

osaavat tarkkailla sisäilmasto-

teja kiireellisyysjärjestykseen. – Halusimme myös

ongelmien mahdollisia aiheutta-

saada tietoa siitä, miten sisäilmanlaadun paranta-

jia. Siivottavuus on asia, johon

miseksi tehdyt toimenpiteet olivat vaikuttaneet sekä

pitää kiinnittää jatkossakin huo-

selvittää kuntaliitoksen myötä tulleiden kiinteistö-

miota. Yleisenä sisäilmasto-ongelmana koettuun

jen tilanne, Tilapalvelun asiakkuuspäällikkö Jaana

ilmanvaihdon riittämättömyyteen voidaan vaikut-

Lehtoranta-Makkonen kertoo.

taa jonkin verran taloteknisillä säädöillä ja sillä, että

”Siivottavuus on asia,
johon pitää kiinnittää
jatkossakin huomiota.”

tilat eivät ole henkilömääriltään ylikuormitettuja.

Kaaviot havainnollistavat
Viikoittain toistuvat havainnot ja harvemmin toistu-

Tutkimus ei tuonut esille isoja yllätyksiä, sillä kiin-

vat havainnot kuten vetoisuus, epämiellyttävä haju,

teistömanagereiden kautta Tilapalvelussa on hyvät

melu, valaistus, sähköisyys, lämpötila, kuivuus tai

tiedot kohteiden tilanteesta. Kaikille kohteille,

tunkkaisuus pyydetään raportoimaan. Eri tekijät

joissa koettiin sisäilmaan liittyviä haittatekijöitä,

esitetään havainnollisessa graafisessa muodossa (ks.

on tehty parannustoimia tai -suunnitelmia ja koh-

kuva). Kaavioista havaittiin yleisiä suuntauksia eli

teita on siirretty peruskorjauslistalle. Örebro-sisäil-

Örebro-sisäilmastoselvityksessä työolosuhdehaitta-

mastokyselyn tulokset esiteltiin kouluille ja päivä-

tekijöiksi yli 40 %:lla nousi melu ja etenkin päivä-

kodeille syyskuussa. Örebro-sisäilmastoselvitykset

kotien selvityksissä myös puutteellinen ilmanvaihto

käydään erikseen läpi vielä niissä kohteissa, joissa

ja tunkkainen ilma. Tutkimustulokset analysoi työ-

ongelmia esiintyi.

terveyden erikoislääkäri Markku Seuri.
Paikoin matala vastausprosentti voitaneen tulkita
Oirekyselyn tulkinta perustui siihen, että sisäilmal-

siten, että suuressa osassa kiinteistöjä asiat ovat

taan hyvässä kohteessa viikoittain työolosuhteista

hyvin ja aikaisempien vuosien tutkimusten perus-

johtuvia oireita raportoivien osuus ei saanut ylittää

teella tehdyt korjaustoimet ovat auttaneet.
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Taide ilahduttaa

TEKSTI Hannele Haltia
KUVA Hannele Haltia

JA ANTAA VIRIKKEITÄ
Vuoden 2009 lopulla perustettu Jyväskylän kaupungin taidetyöryhmä kokoontuu parin
kuukauden välein. Se vastaa kaupungin omistamien kiinteistöjen ja yleisten alueiden
taidehankintasuunnitelmasta ja tekee esityksen investointiohjelmaan sisällytettävistä
taidehankinnoista. Esimerkkiä on näyttänyt Oulu, jossa on noudatettu Prosentti taiteen
hyväksi -periaatetta jo pitkään.

Taidetyöryhmään kuuluvat jäsenet Tilapalvelusta,

aineistoa yhdistämällä luonut lasten maailmaan

yhdyskuntatekniikasta ja kaavoituksesta, Jyväs-

sopivia taide-elämyksiä. – Korpilahden entisen kun-

kylän taidemuseosta sekä Jyväskylän taitelijaseu-

nantalon eteen ollaan toteuttamassa taiteilija Kari

rasta. Tilapalvelua edustaa suunnittelupäällikkö

Alosen taideteosta, sillä kuntaneuvottelujen yhtey-

Ulla Rannanheimo, joka pitää työtä mielenkiintoi-

dessä kuntapäättäjät toivoivat, että uuden käyttö-

sena ja antoisana.

tarkoituksen saaneen rakennuksen eteen tulisi myös
uutta ilmettä taiteen avulla, Rannanheimo kertoo

– Meillä on työryhmässä hyvin monipuolinen

esimerkkeinä joistakin taidehankinnoista ja työryh-

näkemys taiteesta. On hienoa päästä suunnittele-

män esityksistä.

maan taidehankintoja ja pohtimaan toteutustapoja.
Tuleeko taidetta sisälle vai ulos, mitä tyyliä tai tai-

Taiteesta tulee positiivista palautetta

teen muotoa hankitaan? Monet taiteilijat haluavat

Tukalassa taloustilanteessa taidehankintojen tärke-

olla mukana heti hankkeen alusta asti, sillä taide-

yttä saatetaan kyseenalaistaa. – Taidehankintoihin

teoksella on tärkeä rooli raken-

käytetään vain 0,5 – 1,0 % hankkeen budjetista ja

nuskokonaisuudessa. Näkyvällä

olisi hyvä, jos tämä summa voitaisiin ja muistettai-

paikalla sisäänkäynnin kohdalla

siin hankkeeseen budjetoida. Taide ilahduttaa, luo

taideteoksesta saattaa tulla koko

inhimillisyyttä ja antaa virikkeitä. Taiteen käytöstä

rakennuksen tunnusmerkki, Ran-

saadaan paljon positiivista palautetta. Taide nostat-

nanheimo miettii.

taa tunteita, jotka aikaansaavat keskustelua ja mie-

”Taiteen käytöstä
saadaan paljon
positiivista palautetta.”

lipiteiden vaihtoa, mutta sehän on vain hyvä asia,
Taidetyöryhmä on ottanut kantaa mm. Keski-Palo-

se on taiteen tehtävä, Rannanheimo huomauttaa.

kan koulun projektiin, jossa taiteilija Pertti Karjalainen on suunnitellut oppilaiden kanssa seinä-

Kaupungin taidemuseon kokoelmat ovat käytet-

maalauksia. Palokan koulukeskuksen taiteilijaksi

tävissä, jos johonkin projektiin ei ole jäänyt rahaa

valittiin jo suunnitteluprojektin alkuvaiheessa tai-

taiteen hankintaan. Omiin tiloihin voi saada aivan

teilija Tuomo Blomqvist.

uutta ilmettä ihan ilman taidetyöryhmääkin lainaamalla taidekokoelman monipuolisesta valikoimasta

Päivärinteen uudessa päiväkodissa taitelija Kirsi
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Tapper on uutta taidetta ja vanhaa historiallista

tiloihin sopivaa ja mieluista taidetta.

Autopaikat

TEKSTI Hannele Haltia

– NIUKKUUDEN JAKOA TASAPUOLISESTI
Työmatkoista 70 % kuljetaan henkilöautolla. Jalankulku on vähentynyt johtuen työssäkäyntialueen laajenemisesta sekä autoistumisen ja taajamarakenteen kasvusta. Vain 5 % työmatkoista tehdään linja-autolla – luku on hämmästyttävän pieni. Tämä suuntaus on harmillinen,
koska autopaikat eivät koskaan tule riittämään kaikille autoille. Voisitko sinä kulkea työmatkasi henkilöauton sijasta jalan, pyörällä tai linja-autolla? Voisitko harkita kimppakyytiä?

Tällä hetkellä työmatkoista 30 % on alle 2 km:n

den yhteydessä voidaan neuvotella autopaikkojen

mittaisia matkoja. Kävellen tuollainen työmatka

ja lämmitystolppien lisäämisestä sekä muistakin tar-

taittuu reilussa varttitunnissa. Olet kävellen perillä

peista, kuten mopo- ja pyöräparkeista. Myöhemmin

nopeammin, kuin jos hurautat tuon matkan autolla

toteutettavat tai lisättävät autopaikat ja lämmitys-

ja etsit kymmenen minuuttia vapaata parkkipaik-

tolpat liittyvät yleensä kiinteistön peruskorjaukseen

kaa. Kävelemällä vähennät samalla hiilijalanjälke-

tai ovat käyttäjän tilaamia toiminnallisia muutok-

äsi ja parannat omaa kuntoasi.

sia, jotka käyttäjä itse maksaa.

Autopaikat ensisijaisesti työpäivän aikana
autoa tarvitseville

Autopaikkojen

Kaikki autoilevat työntekijät eivät tarvitse työpäi-

tilla vaikuttavat

vänsä aikana autoa. Toisaalta osa henkilökun-

erilaiset määräyk-

nasta tarvitsee työtehtäviensä hoitoon ehdottomasti

set, mm. asema-

omaa autoa, jolloin autopaikan tarve on todellinen.

kaava ja Suomen

Työnantaja päättää, kenelle oman auton käyttöoi-

Rakentamismääräyskokoelma. Esimerkiksi raken-

keus myönnetään ja myös siitä, kuinka käytettä-

tamismääräysten mukaan autopaikkoja ei saa sijoit-

vissä olevat autopaikat jaetaan tai minkä systeemin

taa 8 metriä lähemmäs rakennuksessa olevia avat-

mukaisesti niitä käytetään.

tavia ikkunoita ja ilmanottoaukkoja.

– Autoilijan kannalta ahdistusta lisää se, että lain

Näytä hyvää esimerkkiä

mukaan työnantajalla ei ole velvollisuutta järjes-

Päiväkotien ja koulujen saattoliikenteelle on omat

tää autopaikkaa. Kaupunki kuitenkin tukee jouk-

pysäköintialueensa. Aina ei tarvitse päästä suo-

koliikenteen käyttöä, huomauttaa henkilöstölaki-

raan oven eteen, pieni jaloittelu tekee vain hyvää.

mies Minna Haapakoski.

Näytä lapsille hyvää esimerkkiä ja pysäköi autosi

sijoitukseen ton-

”Aina ei tarvitse päästä
suoraan oven eteen, pieni
jaloittelu tekee vain hyvää.”

vain niille määrätyille paikoille. Liikuntaesteisille

Autopaikkoja ja lämpötolppia ei riitä kaikille

tarkoitetut paikat on varattu niitä tarvitseville. Älä

Asemakaavassa tai rakennusjärjestyksessä määri-

pysäköi pelastustielle tai henkilöstön paikoille. Tal-

tellään tontille vähintään rakennettavat autopaikat,

vella autosi voi vaikeuttaa lumenaurausta tai estää

jotka Tilapalvelu järjestää ja ylläpitää. Hankkei-

kiinteistön huoltoliikenteen.

5

ILOA YHTEISTYÖSTÄ

Puistokoulu ja Päivärinteen
päiväkoti ovat löytäneet
yhteisen sävelen
TEKSTI Hannele Haltia
KUVAT Hannele Haltia

Wivi Lönnin suunnittelema Puistokoulu vihittiin käyttöön 13.11.1913. Lähes sata vuotta
myöhemmin kesällä 2010 koulun tontille valmistui arkkitehtikilpailun myötä Puistokoulun laajennus ja Päivärinteen päiväkoti.
Päiväkoti sopii ilmeisen hyvin koulun yhteyteen -

kaksi jäsentä koulun puolelta ja yksi päiväkodista.

ainakin vararehtori Liisa Parviainen sekä lasten-

Ryhmä ideoi yhteistä toimintaa, ja paljon on jo teh-

tarhanopettaja Liisa Karjalainen kiittelevät kilvan

tykin. Heti muuton jälkeen henkilökunnat tutustui-

koulun ja päiväkodin välistä yhteistyötä sekä lasten

vat illanvietossa toisiinsa sekä uusiin tiloihin. Myös

suhtautumista toisiinsa.

eskareiden ja kolmosluokkalaisten kummitoiminta
sujuu mallikkaasti.

”Isommat
ottavat vastuuta
pienemmistään.”
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– On uskomatonta nähdä, miten
lapset arvostavat toisiaan. Pienet

Iloa yhteisistä hetkistä

päiväkotilapset ihailevat koululai-

Lapsille järjestettiin yhteinen kukkasipuleiden istu-

sia ja koululaisille pienet naapurit

tustilaisuus. – Koululainen sai istutusapulaisekseen

ovat ilon aihe. He silmin nähden

päiväkotilapsen ja oli liikuttavaa nähdä, miten hie-

nauttivat pienten arvostuksesta

nosti yhteistyö sujui. Isommat ottivat vastuun pie-

sekä yhteisistä hetkistä, Liisa Parviainen kertoo.

nemmistään, Liisa Karjalainen kiittelee.

Koulun ja päiväkodin välistä yhteistyötä on läh-

Toinen mukava yhteinen tapahtuma oli satuhetket,

detty rakentamaan johdonmukaisesti ja sitä varten

joissa koululaiset lukivat lapsille itse kirjoittami-

on perustettu oma työryhmä YTY. Siihen kuuluu

aan tarinoita tai lempisatujaan lapsuusajalta. Omaa

lukuhetkeä odotettiin jännittyneinä ja siihen valmistaudut-

Arkkitehti Sari Nieminen kertoo:

tiin huolellisesti – puolin ja toisin. Tapahtuman jälkeen koh-

”Puistokoulun laajennus ja Päivärinteen päivä-

taaminen analysoitiin; miten meni, miltä tilanne tuntui? Pien-

koti ovat kuoriutuneet telineistä ja sääsuojista ja

ten piirustukset seinillä herättivät kysymyksiä; miksi pienet

talo on täynnä elämää. Vanha Puistokoulu näyt-

piirtävät ihmisten kädet suoraan päästä? Ihmisen kehitty-

tää edelleen hallitsevan näkymiä tärkeällä paikal-

minen vauvasta koululaiseksi sai uuden näkökulman! Har-

laan kaupungin keskustan tuntumassa, arkkiteh-

voinpa koululaisillakaan on ollut näin kiitollista kuulijakun-

din työ on siis onnistunut! Tehtävä oli vaativa,

taa, joten ilo oli molemminpuolinen.

koska tontille piti sijoittaa nykyistä Puistokoulua suurempi rakennus, josta on sisätiloissa yhteys

Lasten kasvua saa seurata

vanhaan osaan.

Koulun ja päiväkodin toimiminen yhdessä tuntuu luontevalta. – Yhteistyömme keventää lapsen opinpolkua, sillä

Uudisrakennuksen konseptina on olla ikään kuin

siirtyminen päiväkodista kouluun helpottuu. Me koulun

korkea aita kadulle päin ja muodostaa vaihte-

puolella tutustumme tuleviin oppilaisiin jo aivan pienestä ja

leva katos puistopihan puolelle. Sembramännyt

näemme kehittymisen koululaiseksi. Se on uskomaton rik-

Ainonkadun puolella näyttävät selvinneen hyvin

kaus, Parviainen kuvailee.

rakennusurakasta, ja kun köynnökset alkavat
viheriöidä, rakennus juurtuu vielä paremmin pai-

Koulu ja päiväkoti käyttävät monia tiloja yhteisesti. – Meillä

koilleen. Rakennuksen ulkoväritys on myös hyvin

päiväkodissa lapset, aivan pienimpiä lukuun ottamatta,

maltillinen: valkoista, mustaa ja vähän vihertävää,

syövät ruokalassa koululaisten kanssa. Ruokailussa ei ole

suomalaisen modernin arkkitehtuurin perinteitä

ollut mitään ongelmia, sillä lapset käyttäytyvät esimerkilli-

kunnioittaen.”

sesti, Karjalainen kertoo.

Uudet tilat ovat aina uudet tilat
Yhdessä toimien sosiaalisuus ja toisten huo-

Taiteilija Kirsi Tapper kertoo Puistokoulun
taideprojektista:

mioiminen näyttävät uppoavan hedelmälliseen

”Päivärinteen päiväkodin taideteoshankinta

maaperään. Entinen koulun piha-alue pieneni

oli minulle mieleinen tilaustyö. Sain suunni-

merkittävästi päiväkodin vuoksi, mutta siitä-

tella teoksia melkein valmiiseen rakennukseen.

kään koululaiset eivät ole nurisseet. – Olemme

Se on minulle helpompi tapa työskennellä kuin

kaikki olleet kovin tyytyväisiä uusiin tiloihin.

ajatella teosten tekemistä esimerkiksi pelkkien

Me päivärinteeläiset pääsimme muuttamaan

rakennuspiirustusten pohjalta. Olen saanut olla

päiväkodiksi suunniteltuihin tiloihin. Jokai-

lasten kanssa paljon tekemisissä ollessani opet-

sella lapsiryhmällä on kotitilat, joissa on omat

tajana kuvataidekouluissa, joten teosten kohde-

oleskelu-, leikki- ja lepohuoneet. Tiloissa on

yleisö on minulle hyvinkin tuttu.

otettu lapset huomioon, esimerkkinä pienimpien tiloissa oleva lattiarajaan tehty ikkuna,

Puistokoulun taideteosten hankintatyöryhmään

josta konttaajakin voi katsella ulos. Sängyt

kuuluivat Jyväskylän taidemuseon museotoi-

ovat pääosin kaappimallia, joten leikkitilaa

menjohtaja Päivimarjut Raippalinna, arkkitehti

jää enemmän, Karjalainen kertoo.

Sari Nieminen sekä projektipäällikkö Ilmo Viitanen. Heidän kanssaan oli helppo valita teok-

– Koulukin sai lisätiloja, esimerkiksi kunnolli-

sia, suunnitella kokonaisuutta sekä sopia aika-

sen teknisen työn tilan savenpolttouuneineen.

tauluista.

Henkilöstö iloitsee kunnollisista sosiaalitiloista
ja onhan meillä nyt neuvotteluhuonekin. Juh-

Kuvissa: Olen käyttänyt Päivärinteen päiväkodin

lasalia ja kirjastoa käytämme yhdessä päivä-

vanhoja leluja. Halusin kattaa niistä juhlapöydän.

kodin kanssa, Parviainen kertoo.

Kukka on puinen ja olen sen veistänyt. Polkupyöräteoksessa on päiväkodilta saatu pieni pel-

Päiväkodin puolella on vitriini, johon tallen-

tiämpäri. Olen tehnyt aikaisemmin polkupyörä-

nettiin vanhan päiväkodin tavaroita muistut-

aiheisen teoksen isossa koossa. Halusin nyt ottaa

tamaan Päivärinteen päiväkodin hengestä. Nyt

jälleen polkupyörän aiheeksi, koska se on meille

tiloissa leijailee yhteinen hyvä hengetär, jonka

jokaiselle tärkeä hetki lapsuudessa, kun oppii

siipi on koskettanut niin aikuisia kuin lapsia-

pyöräilemään. Puu on lämmin materiaali ja sitä

kin ja saanut heidät hymyillen nauttimaan

on helposti saatavilla. Paras ja luotettavin työvä-

uusien tilojen tuoksusta.

lineeni on ihan tavallinen Mora-puukko.”
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Lapsille suunniteltua

YHTEISÖLLISYYTTÄ

Uusissa tiloissa kelpaa lasten telmiä. Kuvassa vasemmalta oikealle: Aleksi Lehtomäki, Inka Lehtomäki,
Nuutti Hartikainen ja Henrik Miettunen
TEKSTI Hannele Haltia
KUVAT Hannele Haltia

Säynätsalon päiväkoti-koulu kohoaa jylhänä asuinalueen keskellä. Sisällä jylhä tunnelma
muuttuu: punaharmaa sisustus, lasipinnat ja väljyys toivottavat tervetulleeksi. Kouluajoilta tuttu meteli ja häly puuttuvat. Kaunis värimaailma tekee vaikutuksen – onko
tämä koulu?

Päiväkodin johtaja Taru Lahtinen

Koulun ja päiväkodin henkilöstön yhteisestä työ-

Rohkeita, uudenlaisia valintoja

huoneesta löytyy päiväkodin johtaja Taru Lahtinen,

Päiväkodin tilojen suunnittelussa tehtiin rohkeita

joka oli rakennusprojektissa alusta asti mukana ja

valintoja. Kalliita wc-tiloja vähennettiin, etei-

vaikutti moniin tilaratkaisuihin ja materiaalivalin-

siä pienennettiin eikä perinteisiä kotialueita tehty.

toihin.

Säästynyt tila hyödynnettiin rakentamalla kaikille
yhteinen ”olohuone”, jossa on tilaa leikkiä, levätä
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– Hanke vei kaksi vuotta, jonka aikana tilat vaih-

säkkituoleilla ja järjestää yhteisiä tapahtumia. Päi-

tuivat ja linjaukset muuttuivat. Arkkitehti kuun-

väkodin halki kulkee lähes 100 metriä pitkä käy-

teli ja kaikki pedagogiset ja toiminnalliset ratkai-

tävä, josta olisi saattanut muodostua ongelma,

sut otettiin huomioon. Vaikka työtä riitti aamusta

mutta yhteistyössä arkkitehdin kanssa ratkaisut

iltaan tuumin, että työuran aikana harvoin saa näin

löydettiin. Käytävän ympärille muodostuvat tilat

ainutlaatuista tilaisuutta, Taru Lahtinen kiittelee.

saatiin yhteisöllisiksi erottamalla ne käytävästä

äänieristävällä lasilla. Lasi luo avoimutta pitkän

Tilat lasten käyttöön

käytävän molemmin puolin ja sen ansiosta henki-

Päiväkoti-koulujen rakentaminen on nyt pysyvä

lökunta näkee kaikki lapset ja ”kaikki voivat olla

suuntaus, josta on saatu paljon hyviä kokemuksia.

kaikkia lapsia varten” – kuten Taru Lahtinen luon– Teemme koulun kanssa

nehtii.

paljon yhteistyötä. Hankimme

”Kaikki meistä
voivat olla kaikkia
lapsia varten.”

Lasipinta luo yhteisöllisyyden tunnetta

yhteisiä välineitä ja aikuiset

Pintamateriaaleina on käytetty tavanomaisesta

käyttävät samaa henkilöstö-

poikkeavia materiaaleja, kuten aaltopeltiä. Sei-

tilaa – perinteistä opettajan-

nissä ja lattioissa on käytetty kuivapuristelevyä ja

huonetta ei enää ole. Tilojen

-laattaa. Lattialämmitys hemmottelee lattioilla tem-

muunneltavuus on hyvä, mikä on elinkaariajattelun

meltäviä lapsia. Materiaalien ansiosta tilojen akus-

mukaan vain hyvä asia. Kaikki mahdolliset tilat on

tiikka on erinomainen, mikä rauhoittaa päiväko-

pyritty saamaan lasten käyttöön, Lahtinen kertoo.

din tunnelmaa ja vähentää melua. Aaltopelti taittaa
melulta siivet ja huokoinen kuitulevy imee äänet

Päiväkoti-koulu pysyi budjetissa, rohkeista materi-

itseensä. Lattiat eivät ole liukkaat eikä kuitulevyn

aalivalinnoista huolimatta. – Eivät pelkästään tilat

päällä askel kopise. Lasiseinät ovat mainiot: vaikka

tee hyvää päiväkotia. Tärkeintä on hyvä sisäilmasto

käytävien naulakkotiloissa on huisketta, saavat lasi-

ja tunnelma. Lapsille tiloja tärkeämpiä ovat kave-

seinän takana nukkuvat pienokaiset uneksia aivan

rit, Lahtinen kiteyttää.

rauhassa.

Arkkitehti Tomi Jänkälä,
Arkkitehdit.618
”Arkkitehtinä en olisi voinut parempaa toivoa, sillä talo
nousi hienolle paikalle Säynätsalon kuuluisan kunnantalon naapuriin. Projektissa oli satakunta osapuolta, joiden
toiveita kuuntelin, mutta lopputuloksen signeeraan mielelläni nimiini. Tilaajat halusivat toteuttaa pedagogisesti sekä
hoidollisesti uusia malleja. Ajatusmaailmaani kuuluu, että
talon sisä- ja ulkopuoli muodostavat kokonaisuuden. Tiilen
punaisuus jatkuu sisällä ja mukaan otettiin lisäksi harmaa.
Värimaailma miellyttää silmääni. Ulkona olevat materiaalit
näkyvät myös sisällä, jossa tiili näkyy keraamisissa lattialaatoissa. Läpinäkyvyys on sisätiloissa viehättävä erikoisuus.
Talo rakennettiin Terve talo –periaatteella, jonka mukaan
1. kerrokseen ei voi laittaa materiaaleja, jotka eivät läpäise
vesihöyryä. Laattojen saumaukset läpäisevät vesihöyryä
määräysten mukaisesti. Hyvä akustiikka on aina vaikea
rakentaa, mutta nyt onnistuttiin hyvin. Katossa on reikäpeltiä, jonka alla on akustisia materiaaleja. Haluan erityisesti kiittää tilaajan valistuneita yhteyshenkilöitä niin päiväkodissa kuin koulussakin. Yhteistyö heidän kanssaan sujui
erinomaisesti.”
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Lohikosken koululla katsotaan

ILOISIN MIELIN TULEVAISUUTEEN
Lohikosken koulun henkilökuntaa ja oppilaita on koeteltu. Koulu voi huonosti, joten se
suljettiin. Opetus siirtyi parakkeihin puoleksitoista vuodeksi. Koulu tutkittiin, ja korjaustoimiin ryhdyttiin. Peruskorjaus valmistui kesällä 2010 ja lukukauden alkajaisiksi koulun
väki muutti uudistuneisiin tiloihin.

TEKSTI
10Hannele Haltia
KUVA Hannele Haltia

ja lämmityskausi. Sitten näemme miten ilmanvaihto toimii ja sujuuko kaikki suunnitellusti,
rehtori miettii.

Kaikki vanha ulos, uutta tekniikkaa sisään
Kun oppilaat pääsivät uusiin tiloihin, oli ensimmäinen reaktio ilo: onpa meillä nyt hienot tilat,
mahtava liikuntasali, niin kauniit värit! –Saimme
uusien tilojen myötä vastinetta evakkotaipaleelle,
rehtori naurahtaa. Hän kiittelee modernia opetusvälineistöä, kuten dokumenttikameroita ja
dataprojektoreita. Uusi teknologia mahdollistaa uusia tapoja opetukseen, oppilaatkin ovat
niistä kiinnostuneita, rehtori kertoo.

Koulun yhteyteen saatiin kirjasto
Kouluväki iloitsee erityisesti siitä, että peruskorjauksen myötä koulun yhteyteen saatiin Lohikosken pienkirjasto. Se rakennettiin Lohikoskelta
lakkautetun kirjaston tilalle.
– Pienkirjasto on hieno asia, sillä koulukirjasto
ei koskaan voi olla muuta kuin superminikirjasto verrattuna oikeaan kirjastoon. Jatkossa
käytämme koulun kirjastomäärärahat tietokirjallisuuden hankintaan, sillä kirjasto huolehtii
muun kirjallisuuden tarjonnasta. Teemme kirjaston kanssa hyvää yhteistyötä ja oppilaat käyttävät kirjastoa erityisesti silloin, kun se ei ole auki
yleisölle. - Yhteistyö on sujunut hyvin, ja meillä
on suunnitelmia yhteistyön tiivistämiseksi, rehtori kiittelee.
Paras mahdollinen yhdistelmä Kari Asikaisen
mukaan olisi sellainen, jossa voitaisiin yhdistää
koulu, kirjasto ja vielä nuoriso-/kansalaistila,
joka olisi muunneltavissa erityyppisiin käyttötarkoituksiin kaikenikäisille kuntalaisille. Siinäpä
ideaa suunnittelijoille!
Oppilaat viihtyvät uusissa tiloissa, joiden värimaailma saa
erityistä kiitosta. Kuvassa 6A:n pulinahetkessä vasemmalta
alkaen Ella Ahonen, Petra Savolainen, Sally Liponen, Lasse
Salovaara, Milla Mäki-Pirilä (edessä keskellä), Kiia Hytönen ja
Laura Kinnunen.

Uusia tiloja osataan arvostaa
Opettaja on antanut 6A-luokalle pulinavartin,
jota oppilaat viettävät haluamallaan tavalla. Yksi
porukka pyörittää lanttia lattialla, muut ovat
tiivistyneet pulinaryhmiin. Miltäs uusi koulu
tuntuu? – Tosi hienolta. Parasta on värit, erityisesti pinkki! Luokka on yksimielinen – uusi uljas

Rehtori Kari Asikainen kertoo, että koulun peruskor-

Lohikosken koulu on parempi kuin koskaan.

jauksen onnistumista seurataan ottamalla tutkimussuunnitelman mukaisesti näytteitä eri kohteista. Kaksi

– Vaikeudet ovat nyt ohi. Evakon jälkeen

kertaa tuloksia on päästy tutkimaan, eikä takaiskuja

osaamme arvostaa toimivia, käytännöllisiä ja

ole tullut. – Näin ison kohteen asettuminen aloilleen

kauniita tilojamme. Meillä on positiivinen vire

kestää aikaa, joten odotellaan rauhassa vuoden kierto

ja iloinen tekemisen meininki, rehtori kiteyttää.
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ERIKSSON ESKO
Kiinteistöjohtaja
014 266 8233
0500 641 621

REIN MAUNO
Projektipäällikkö
014 266 8248
050 343 1287

ARVE ANNELI
Kunnossapitopäällikkö
014 266 8231
0400 995 077

VIINIKKA TAIJA
Johdon sihteeri
014 266 8257
0400 839 434

REUNAMA JUHA
Projektipäällikkö
014 266 8249
0400 648 387

ESKOLA PERTTI
Tekninen Isännöitsijä
014 266 8234
0500 540 251

KIINTEISTÖKEHITYS

TUONONEN VÄINÖ
Projektipäällikkö
014 266 8255
040 588 4283

HAKALA ANU
Kiinteistömanageri
014 266 8235
050 581 3683

VIITANEN ILMO
Projektipäällikkö
014 266 8258
0400 783 800

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

LEPO MIKKO
Kiinteistökehityspäällikkö
(ulkoinen vuokraus, kiinteistöjen
ostot ja myynnit)
014 266 8243
040 830 6379

TALOUS JA HALLINTO

TARVE- JA
HANKESUUNNITTELU

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

RANNANHEIMO ULLA
Suunnittelupäällikkö
(tarve- ja hankeselvitykset,
palveluverkot)
014 266 8247
050 606 87

PARNI MERJA
Toimistosihteeri
014 266 8241

KOIVISTO MARJUT
Projektipäällikkö
014 266 8238
0400 368 124

SUURONEN AIRA
Taloussuunnittelija
014 266 8253
040 355 0869

KORKALAINEN-HALMU EIJA
Projektipäällikkö
014 266 8239
050 552 3754

TERVO TIMO
Kustannussuunnittelija
014 266 8254
0400 738 616

RAKENNUTTAMINEN
SENSIO KARI
Rakennuttajapäällikkö
(projektien ohjaus ja valvonta,
investointien budj., valtionavut)
014 266 8251
0400 648 465
EKONEN KAUKO
Projektipäällikkö
014 266 8232
040 773 2596

Tilaviesti
syksy-talvi
2010-2011
Graafinen suunnittelu ja taitto:
Mainostoimisto
Mediataivas Oy,
mediataivas.com
Kannen kuvassa Lohikosken koulun
rehtori Kari Asikainen sekä luokan 6A
oppilaita.
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OKSANEN KIRSI
Suunnittelusihteeri
014 266 8244
0400 732 006

LAHTI MARITTA
Kiinteistömanageri
014 266 8240
0400 648 386
LEHTORANTA-MAKKONEN JAANA
Asiakkuuspäällikkö
014 266 8242
040 830 6378
MASTOLA PASI
Tekninen isännöitsijä
014 266 8245
040 545 7105
VARAKAS MARKKU
LVI-asiantuntija
014 266 8256
0500 575 952

KIINTEISTÖ- JA TILAPALVELUT

VILJAKAINEN ANNIKA
Siivouspäällikkö
014 266 8259
0500 788 913

SALMELA OLLI
Kiinteistöpäällikkö
014 266 8250
0400 648 389

VÄYLIÖ SIRPA
Kiinteistömanageri
014 266 8260
050 599 6003

ALTÉN SATU
Kiinteistömanageri
014 266 8230
0400 807 598

Kiinteistöjen

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

TEE VIKAILMOITUS ENSISIJAISESTI VERKOSSA:
1. Kaupungin Intran pääsivu

TAI
2. soita puh. 014 266 8228

käynnistysalusta

Kiinteistöjen Helpdesk

Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän Tilapalvelu
Katuosoite: Kilpisenkatu 1, 4. krs
Postiosoite: PL 193, 40101 Jyväskylä
Laskutusosoite: PL 524
40101 Jyväskylä
Puh. 014 266 0000
Faksi 014 266 8226
www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu

