Jyväskylän Tilapalvelun asiakaslehti

Nopea toiminta
pelasti isoilta
vahingoilta

Taideiloittelua KeskiPalokan koulussa

Kiinteistömanagerialueet muuttuvat

talvi-kevät 2011-2012

Uusi Palokan koulukeskus valmistuu
kesällä 2012

Eskon terveiset
Huhtasuon koulu- ja päiväkotihanke toteutetaan
elinkaarihankkeena ja valtakunnallisena pilottina
Kulunut vuosi 2011 alkaa olla paketissa. On tilinpäätösten aika. Jyväskylän Tilapalvelulla kulunut vuosi jää
historiaan suurten talonrakennusinvestointien käynnistämisen vuotena. Uuden Jyväskylän yhteydessä sovituista
talonrakennusinvestoinneista on pidetty kiinni ja kaikki sovitut hankkeet ovat lähteneet pikaisesti vauhtiin.
Osa hankkeista on valmistunut jo kuluvana vuonna, mutta osa, esimerkiksi isoimmat kouluhankkeet, valmistuvat
vasta ensi vuoden puolella. Näissä kaikissa hankkeissa yhtenä tärkeänä tavoitteena ja punaisena lankana on ollut
terveellisten ja turvallisten toimitilojen varmistaminen kaupungin järjestämisvastuulle kuuluville peruspalveluille.
Yksi terveellisiin ja turvallisiin toimitiloihin liittyvä merkittävä sopimus allekirjoitettiin alkukesällä, kun kaupunki
solmi historiansa ensimmäisen varsinaisen elinkaari- ja kumppanuussopimuksen Huhtasuolle toteutettavasta n.
55 M€:n koulu- ja päiväkotihankkeesta. Tämän kaupungin ja YIT:n välisen elinkaari- ja kumppanuussopimuksen mukaan kaupunki sitoutuu ostamaan tilojen käytettävyyttä ja olosuhteita 20 vuoden palvelusopimuksella.
Sen mukaan kaupunki sitoutuu myös maksamaan siitä etukäteen määritettyä kuukausittaista palvelumaksua.
Tällä toimintamallilla haluamme kustannustehokkuuden ja toiminnallisuuden lisäksi siirtää hankkeen suunnittelu-, rakennus- sekä ylläpitovaiheissa syntyviä riskejä palvelutuottajalle, YIT:lle. Riskit on pyritty tunnistamaan ja jakamaan ne parhaiten hallitseville osapuolille. Esimerkiksi rakennusten kunnossapito- ja sisäilmariskit on siirretty palvelutuottajalle.
Koulu- ja päiväkotitilojen tulevat käyttäjät ovat olleet aktiivisesti mukana koulu- ja päiväkotikeskushankkeen
sopimuksen laatimisen sekä suunnittelun ja kilpailutuksen eri vaiheissa.
Kaikilla osapuolilla on yhteinen tahtotila tehdä tästä Huhtasuon elinkaari- ja kumppanuusmallista valtakunnallinen pilottikohde hyvin toteutetusta win-win -mallista.
Myös Tekes on kiinnostunut elinkaarihankkeestamme myöntämällä
sille alkurahoitusta jo kilpailuttamis- ja suunnitteluvaiheeseen. Hankkeen toteutukseen liittyvät jatkorahoitusneuvottelut uudenlaisen
käynnissä. Tässä onnistuessamme näitä uuden sukupolven oppimisympäristöjä ja sitä tukevaa uutta teknologiaa voidaan monistaa ja
hyödyntää paitsi Jyväskylässä myös koko valtakunnassa.
Jyväskylän kaupunki velkaantuu koko ajan lisää. Velkaa otetaan tällä
hetkellä lisää noin 2,2 euroa sekunnissa. Jo senkin tähden on haettava
välttämättömille tilatarpeille uusia ja vaihtoehtoisia toteutusmalleja.
Riippumatta toteutusmallista, tärkeintä on, että varmistamme tilojen käyttäjille terveelliset ja turvalliset sekä toiminnallisesti laadukkaat oppimisympäristöt mahdollisimman taloudellisesti
ja tehokkaasti.

Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja
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KUVA: Pekka Rötkönen Tähtikuva Oy

oppimisympäristön kehittämiseksi ovat Tekesin kanssa parhaillaan

Nopea toiminta
pelasti isoilta vaurioilta
Hyväkin järjestelmä voi joskus pettää, ja onnettomuus vaania
kulman takana. Tästä saatiin hyvä esimerkki, kun Halssilan koulussa tapahtui onnettomuus, jossa koulun toisen kerroksen
luokkahuoneen juomavesialtaan putkiliitos petti.
Kaksi nuorukaista, Pedro Kantalainen ja Miska
Kuula, pelasivat Halssilan koulun pihalla koripal-

TEKSTI Hannele Haltia
KUVA Ari Hämäläinen

Mikko Lepo kiittää Pedro Kantalaista esimerkillisestä toiminnasta.

loa, kun he kiinnittävät huomiota koulusta kuuluneeseen kovaan kohinaan. He kurkistivat sisään
koulun ikkunoista ja huomasivat, että nyt oli jotakin pahasti pielessä, koska portaikon lattia lainehti.
Pojat ymmärsivät, että nyt on kysymys vakavasta
asiasta. He toimivat täsmälleen oikein soittamalla
koulun ovessa olleeseen Kiinteistöjen Helpdeskin
numeroon. Total Kiinteistöpalvelun päivystäjä tuli
nopeasti paikalle. Hän sulki vedentulon ja teki hälytyksen pelastuslaitokselle. Pelastuslaitoksen ammattilaiset imuroivat veden ja tilojen kuivatus aloitettiin.

Tarkkana
kaikkialla!
Halssilan koululla tarkkaavaisten nuorukaisten ripeä toiminta
pelasti, sillä isompi onnettomuus oli todella lähellä. Kaikki

– Vettä oli ehtinyt valua irronneesta putkiliitoksesta

vahingot alkavat usein pieneltä näyttävästä viasta, joka ede-

jo 1000 m :n alueelle ja oli minuuteista kiinni, ettei

tessään kasvaa ja pahenee.
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myös ruokala joutunut veden alle, Tilapalvelun tekninen isännöitsijä Ari Hämäläinen kuvailee.

Jokaisen meistä kannattaa arjessa touhutessaan kiinnittää huomiota outoihin ja epänormaaleihin tilanteisiin, tapahtumiin ja

Nopean toiminnan ansiosta koulussa vältyttiin

sattumuksiin. Toisaalta, ei aina tarvitse olla kysymys jättion-

todelliselta katastrofilta. Hämäläinen kertoo, että

nettomuuden ehkäisemisestä, sillä on tärkeää korjata nopeasti

onnettomuudesta aiheutuneita kosteusvaurioita on

pienetkin viat. Kaikesta normaalitilanteesta poikkeavat tilan-

korjattu pitkin syksyä, ja hän arvioi, että tilat saa-

teet yleensä aiheuttavat lisäkustannuksia tai luovat vaarati-

daan valmiiksi vielä ennen joulua.

lanteita. Vuotava hana juoksuttaa vettä turhaan eikä palanut
lamppu valaise, joten se voi aiheuttaa kaatumisen pimeässä.

Palkitsemistilaisuus oli paikallaan
Ari Hämäläinen otti poikiin heti yhteyden ja kiitti

Tiesithän, että jos huomaat kiinteistöissä jotakin tavanomai-

nopeasta toiminnasta. Kakkukahvitilaisuus oli

suudesta poikkeavaa, voit ilmoittaa asiasta Kiinteistöjen

enemmän kuin paikallaan, ja sehän sopi pojillekin.

Helpdeskiin, joka palvelee 24 tuntia vuorokaudessa. On

Miska Kuulan oltua työmatkalla, Tietotalon neu-

parempi soittaa liian herkästi, kuin antaa vikatilanteen jatkua.

vottelutilassa pidettyyn tilaisuuteen ehti vain Pedro

Seuraukset voivat tuhota tiloja ja siten aiheuttaa toiminnalli-

Kantalainen. Hänen kanssaan kakkukahveilla olivat

sia vaikeuksia puhumattakaan kalliista korjaustöistä. Help-

asiakkuuspäällikkö Jaana Lehtoranta-Makkonen,

deskiin pääset kaupungin Intran pääsivulta, mutta voit myös

Ari Hämäläinen sekä kiinteistökehityspäällikkö

soittaa puh. 014 266 8228. Löydät näistä tiedoista Tilavies-

Mikko Lepo Tilapalvelusta.

tin takakannesta ilmoituksen, jonka voit leikata talteen ja laittaa näkyvälle paikalle.

Kakkukahvien lisäksi pojat saivat palkinnoksi Jussi
Jäppisen tekemän Jyväskylä-kaupunkikuvakirjan
sekä 10 elokuvalippua.

Pidetään yhdessä huoli yhteisestä omaisuudestamme!
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Meidän koulu

ei ole samanlainen kuin muut!

Keski-Palokan koulun peruskorjaus ja laajennus on valmistunut. Käyttäjät iloitsevat koulun
uusista värikkäistä tiloista, joissa niin opettajat, henkilökunta kuin oppilaatkin viihtyvät.
Oppaana värien maailmaan on toiminut kuvataiteilija Pertti Karjalainen, joka on tehnyt
yhteistyötä koulun kanssa jo vuodesta 1995.
TEKSTI Hannele Haltia
KUVAT Hannele Haltia

Taiteella on tunnustetusti terapeuttinen vaikutus.

tuotetaan lopullisia maalattuja taideteoksia, Pertti

Koulumaailmassa, jos missä, aivot joutuvat koe-

Karjalainen kuvailee.

tukselle rationaalista ajattelua vaativissa tehtävissä.
Taide tarjoaa mahdollisuuden ilmaisuun ja luovaan

Koulu pursuaa elämäniloa

ajatteluun. Taiteen tekeminen voidaan yhdistää

Heti koulun aulassa tulijaa tervehtii hulvattoman

luontevasti osaksi muuta opetusta.

värikäs kasvoreliefi, joka soittaa värien sinfoniaa.
Upeasti valaistu työ syntyi Pertti Karjalaisen ide-
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– Olen oppilaiden kanssa tehnyt monenlaisia tai-

oimassa ja toteuttamassa projektissa keväällä

deprojekteja vuosien mittaan. Meillä on ollut

2011. Uudistuneen koulun aulaan teos sopii kuin

tapana mennä hakemaan vaikutteita erilaisista koh-

nenä päähän. Lapset maalasivat kuvat, Karjalai-

teista kuten metsä, suo, maatila tai vanhainkoti.

nen suunnitteli taideteosten lopullisen esitystavan,

Oppilaat muodostavat tilanteessa syntyneistä vai-

muodon sekä valaistuksen. Upea spektaakkeli on

kutteista luonnokset, joiden pohjalta projekteissa

portti varsinaiseen ”taidenäyttelyyn”, joka on näh-

Kuvassa vas. 2C-luokan Siiri Spets ja Lumi Mällinen.

Pertti Karjalainen, itsekin taiteilija, opettaa pikkutaiteilijoita.

tävissä koulun kaikissa tiloissa tarjoten elämyksiä

seinällä ruokailijoita tutkailee rivistö Suomen pää-

ja vaihtuvia tunnelmia.

miehiä sadan vuoden ajalta – lasten omina tulkintoina. Täällä ruoka maistuu!

– Oppilaiden kautta on yhdessä tehty melkoinen
joukko erilaisia taideprojekteja. Eräässä projektissa

Opiskelulle oma rauha

olimme suunnitelleet käytävävärityksiä ennen kuin

Luokkahuoneissa tunnelma rauhoittuu. Värit ovat

tiesimme koulun peruskorjaushankkeesta mitään.

hillittyjä, ikkunaseinät vaaleat ja pulpetit huomaa-

Värejä näissä suunnitelmissa riitti. Kun peruskor-

mattomia. Luokkien vaaleus luo toimivan kontras-

jaus alkoi, neuvottelimme arkkitehdin kanssa värit

tin käytävien väriloistolle.

maltillisemmiksi. Sovimme, että kullakin käytävällä
käytetään neljää eri sävyä, jotka luovat käytäville

– Olemme saaneet väreistä hyvää palautetta opetta-

kontrastia, erilaisia maailmoja ja tarjoavat vaihte-

jilta ja henkilökunnalta. Vanhemmat ovat kiitelleet

levia tunnelmia, Karjalainen muistelee. Hän kiitte-

oppilaidenkin puolesta. Lapset ovat ylpeitä siitä,

lee hyvää yhteistyötä niin henkilöstön, opettajien

että heidän omat tuotoksensa ovat esillä. Uusia töitä

kuin arkkitehtitoimistonkin kanssa.

tulee koko ajan, näyttelymme uudistuu, sillä emme
ole museo. Töitä tehdään joka vuosi lisää, Karja-

Värien leikkiä

lainen muistuttaa.

Koulun tiloissa värit ottavat valtaansa. On violetin
ja oranssin, punaisen ja keltaisen, turkoosin ja vih-

Värien käyttö ei ole rahakysymys, sillä värillinen

reän väreissä hehkuvia käytäviä, punaisia, oransseja

maali maksaa vain hiukan valkoista enemmän. Lisä-

ja vihreitä seiniä, mutta mikä parasta: seinillä tulvi-

kustannuksia voi kertyä valaistuksesta, jolla värejä

vat värikylläiset, elämäniloiset, räiskyvät ja persoo-

voidaan tai halutaan korostaa, mutta rohkeus ja

nalliset taideteokset. Ne ovat koulun omien oppi-

ennakkoluulottomuus ei maksa mitään.

laiden taidetta. Koskaan ei taideteoksia ole sotkettu
tai vahingoitettu: nuoret taiteilijat arvostavat omaa

Värit säteilevät energiaa, jonka turvin pieni kou-

ja toisten työtä.

lulainen jaksaa pitkän koulupäivän. Yhdessä tekeminen vahvistaa yhteisöllisyyttä. Erään oppilaan

Ruokasalin seinällä hehkuu taideteos, johon oppi-

sanoja lainaten: ”On mukavaa, ettei meidän koulu

laat ovat kuvanneet omia juhlaruokiaan. Toisella

ole samanlainen kuin muut!”.

Uusi turvallisuusohje tuo pako-ovet kouluihin
Kouluammuntatragediat ovat tuomassa

Tilapalvelun projektipäällikkö Marjut

Luokkaan rakennettava toinen ovi on tur-

muutoksia koulujen turvallisuusohjeisiin.

Koivisto kertoo, että Tilapalvelu on otta-

vana ennalta arvaamattomissa tilanteissa,

Sisäministeriön suosituksen mukaisesti

nut uudet suositukset käyttöön jo ennak-

jolloin on voitava poistua tilasta. Tällainen

vuoden 2013 alusta lähtien rakennetaan

koon kaikissa suurimmissa koulukoh-

tilanne voi olla esimerkiksi tulipalo. Pako-

luokkatiloista pako-ovi toiseen luokkaan

teissa, kuten Keski-Palokan koulussa,

ovelle on myös todellista hyötykäyttöä, sillä

tai muuhun tilaan. Muita sisäministeriön

Palokan koulukeskuksessa sekä Vaajakos-

yksi opettaja voi tarvittaessa valvoa kahden

suosituksia ovat kulunvalvonta, paloilmoit-

ken koulussa.

luokan työskentelyä. Keski-Palokan koulussa

timet ja tallentava kameravalvonta.

5 tasolla.
myös teknologian taso on korkealla

Manageripalvelu säilyy

vain aluejako muuttuu

Jyväskylän Tilapalvelussa jokaiselle kiinteistölle
on oma kiinteistömanageri ja näin tulee olemaan jatkossakin. Kiinteistömanageri hoitaa
kiinteistöön liittyvät asiat yhden luukun periaatteella. Toimintatapa saa toistuvasti hyvää
palautetta asiakastyytyväisyyskyselyissämme.
TEKSTI
Hannele Haltia ja Jaana
Lehtoranta-Makkonen
HENKILÖKUVAT
Hannele Haltia

Kiinteistömanagerin puoleen käännytään usein, kun
kiinteistöllä ilmenee teknisiä tai toiminnallisia muutoksia, tilantarve muuttuu tai tilaa on järjestettävä uudelleen. Lisäksi kiinteistönhoitoon liittyvät vikakorjaukset,
kuten vuotava hana tai rikkoontunut ikkuna, ohjautuvat Kiinteistöjen Helpdeskiin.
– Asiakkaamme osaavat joustavasti käyttää näitä
molempia palveluja. Kiinteistöjen Helpdeskin numero
on tämän lehden takakannessa. Se kannattaa leikata
irti ja laittaa näkyvälle paikalle vastaisen varalle,
asiakkuuspäällikkö Jaana Lehtoranta-Makkonen
vinkkaa.

Uusi jako on maantieteellinen
Kiinteistökohteet jaetaan helmikuun 2012 alusta maantieteellisesti. Tämän uuden aluejaon tavoitteena on
parempi asiakaspalvelu. Kiinteistömanageri ehtii tarvittaessa käydä useamman asiakkaan luona. Pitkien matkojen ajaminen ja edestakaisin sukkuloiminen vähenee.
Kiinteistömanagereiden alueita ei jatkossa enää jaeta palvelualueittain, vaan jokaisen managerin alueeseen kuuluu
kaiken tyyppisiä kiinteistöjä.
– Kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että kiinteistömanageri oppii tuntemaan alueensa eri palvelualueiden
kohteet ja siten ymmärtämään niiden vaikutussuhteet
toisiinsa, Lehtoranta-Makkonen arvioi.

Neljä aluetta
Maantieteelliset alueet erottuvat toisistaan värein: pohjoinen (punainen), itäinen (sininen), keskustan alue (keltainen) sekä eteläinen alue (vihreä).
Kiinteistöjen lukumäärä on lähes sama kaikilla alueilla,
vaikka alueet ovat maantieteelliseltä kooltaan varsin
erikokoisia, mm. keskustan alue on pinta-alaltaan vain
murto-osan eteläisestä alueesta.
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– Parasta uudessa aluejaossa on se, että jokaisen

Tiedote tulossa

managerin ajokilometrit lyhenevät. Enää ei ajella sek-

Jokaiseen kiinteistöön lähetetään oman kiinteistöma-

torilla Tikkakoski - Korpilahti. Maantieteellinen jako

nagerin yhteystiedot hyvissä ajoin ennen muutosta.

on ympäristöystävällisempi, ja samalla ajalla manageri ennättää käydä useammassa kiinteistössä. Myös

– Ei haittaa, vaikka toimeksianto menisi aluksi

toisen alueen tuuraaminen vaikkapa loma-aikana on

”väärälle” managerille, sillä asiaa viedään tuolloin-

helpompaa, kun kaikki palvelualueet tulevat mana-

kin eteenpäin. Pikkuhiljaa uusi manageri tulee kai-

gereille tutuksi, Jaana Lehtoranta-Makkonen toteaa.

kille tutuksi, Lehtoranta-Makkonen uskoo.

Pohjoinen alue
kiinteistömanageri Sirpa Väyliö
Puh. 014 266 8260, sirpa.vaylio@jkl.fi
”On mukava palata tutuille alueille. Monet
kiinteistöt ja asiakkaat ovat ennestään tuttuja,
joiden tapaamista odotan innokkaasti.”

Itäinen alue
kiinteistömanageri
UUSI HENKILÖ 1.2.2012 lähtien

Sirpa Väyliö

Keskustan alue
kiinteistömanageri Satu Altén
Puh. 014 266 8230, satu.alten@jkl.fi
”Aluejako tuo omaan työhön mukavaa vaihtelua. Uskon, että muutos antaa uutta intoa
koko porukalle.”

Eteläinen alue
kiinteistömanageri Anu Hakala

Satu Altén

Puh. 014 266 8235, anu.hakala@jkl.fi
”Vaihtelu virkistää! Aluejako on erinomainen
muutos, sillä nyt liikkuminen omalla alueella
on helpompaa ja nopeampaa.”

Itäinen alue saa uuden managerin
Kiinteistömanageri Maritta Lahti siirtyy osaaikaeläkkeelle ja samalla hänen työtehtävänsä
Tilapalvelussa muuttuvat. Lahti on toiminut
pitkään sosiaali- ja terveyspalvelujen kiin-

Anu Hakala

teistömanagerina. – Palvelualueen yhteistyökumppanit tulivat tutuiksi. Työ heidän kanssaan oli mukavaa ja mielenkiintoista. Mahtui
väliin toki haasteitakin, mutta aina niistä
kuitenkin selvittiin, Maritta Lahti kiittelee.
– Näitä tietoja haluan jakaa siinä vaiheessa,
kun uutta kiinteistömanageria päästään perehdyttämään, hän lisää. Uusi kiinteistömanageri
aloittaa työnsä 1.2.2012.
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Arkkitehtitoimisto Perko Oy:n piirros
kesällä valmistuvan Palokan koulukeskuksen uljaasta julkisivusta.

Koulusta kyläyhteisön
kokoontumispaikka
Palokan koulukeskus näyttää tällä hetkellä työmaalta, mutta ensi kesänä kaikki on toisin.
Seuraava lukuvuosi alkaa uutena hohtavissa tiloissa, joissa monta eri toimijaa palvelee
käyttäjiä saman katon alla. Yleistyvän monikäyttötrendin mukaisesti rakennetussa koulutilassa yhdistyvät koulun, kirjaston ja kansalaisopiston palvelut. Valmistuvan rakennuksen tilat ovat käytettävissä päivittäin, aamusta iltaan.

TEKSTI & HENKILÖKUVA
Hannele Haltia

Koulut rakennetaan yhä useammin edistämään yhtei-

muodostaa 550 oppilaan kohderyhmän. Koulu-

söllisyyttä. Palokassa uusi koulu muodostaa eräänlai-

keskuksen on tarkoitus palvella heitä kaikkia joka

sen pienen kyläyhteisön, joka konkreettisesti näkyy

päivä klo 7 - 22 välisenä aikana.

koulun keskikerroksessa. Siellä saman käytävän varrella yhdistyvät niin koulutilat ruokasaleineen, kuin

Välitilassa työskentely päättyy

myös kirjaston ja kansalaisopiston palvelut.

Koulun väki on elänyt väliaikaisissa ja tilapäisissä tiloissa vuodesta 2007 lähtien. Rehtori Tuija

– Projektissa on yhdistetty viiden toimijan toiveet ja

Hakkarainen on seurannut, miten koulukeskuk-

tarpeet. Uudessa rakennuksessa joudutaan luomaan

sen pihalle on ilmestynyt parakki toisensa perään,

aivan uusi toimintakulttuuri, jossa kaikki toimijat

joten vuoden 2012 lukukauden alku merkitsee väli-

joutuvat päivittämään entisiä toimintamallejaan, pro-

tilan päättymistä. – Näin läheltä seuraten huomaa,

jektipäällikkö Marjut Koivisto Tilapalvelusta kertoo.

miten pitkä ja monisyinen hanke näin iso rakennusprojekti on. Omalla kohdalla kaikki alkoi siitä,
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Palokka on nopeasti kasvanut yli 10 000 asuk-

kun kävimme tutustumassa erilaisiin kouluratkai-

kaan yhteisöksi, jolla on kova tarve saada yhtei-

suihin. Ne, joista pidimme eniten, oli suunnitellut

siä kokoontumistiloja, joissa tavata tuttuja, kulut-

sama arkkitehtitoimisto, joka vastaa nyt meidänkin

taa aikaa ja harrastaa. Palokassa asuu senioreiden

koulun suunnittelusta eli Arkkitehtitoimisto Perko

lisäksi paljon perheitä ja nuorisoa. Jo itse koulu

Oy, Tuija Hakkarainen kertoo.

Rehtori toivoo uuden koulun tuovan yhteistöllisyyttä, jota viipaleissa ei voi luoda. – Olemme toki
voineet toteuttaa opetussuunnitelmaa, mutta viihtyisyyttä ja yhteistiloja emme ole voineet tarjota.
Uusiin tiloihin toivoimme yhteistyötiloja, mutta
myös omaa rauhaa, sekä valoa ja avaruutta. Meitä
on kuunneltu hyvin, ja toiveemme toteutuvat, Hakkarainen kiittelee.

Kirjastosta kyläyhteisön viihtymispaikka
– Kirjaston uudet tilat on suunniteltu kyläläisten
kokoontumistiloiksi, sillä lähikirjaston tehtävä on
muuttunut kirjojen lainaamisesta viihdekäytön suuntaan. Tarvitaan tilat lehtien lukuun, musiikin kuunteluun, satutuntien ja kerhojen pitämiseen, tilat
surffailla netissä sekä kouluttaa sen käyttöä, kertoo
kirjastotoimen apulaisjohtaja Seija Laitinen-Kuisma.
Viihtymistä edistää koulun ja kirjaston väliin muodostuva ”tietotori”, joka on suunniteltu palokka-

kaisessa ruokasalissa. Sinne tulee myös näyttämö,

laisten kokoontumis- ja pistäytymistilaksi netinkäyt-

jota bändit ja ilmaisutaidon opiskelijat voivat hyö-

tömahdollisuuksineen. Se sopii myös näyttelytilaksi.

dyntää, Marjut Koivisto huomauttaa.

Lopulta arki ja käyttäjät itse muovaavat tilojen
käytön mieleisekseen.

Kansalaisopiston päiväluokkien ansiosta opisto voi
tarjota mm. senioreille päiväkursseja, joita ei aikai-

Kirjastossa hyödynnetään uusinta teknologiaa: äly-

Kuvassa vasemmalta:
Tuija Hakkarainen,
Seija Laitinen-Kuisma,
Marjut Koivisto sekä
Sini Louhivuori odottavat
innokkaina Palokan koulukeskuksen valmistumista
kesällä 2012.

semmin ole voitu tarjota.

kortilla lukusaliin pääsee kirjaston aukioloaikojen
ulkopuolella lukemaan vaikkapa päivän lehdet.

Keskuskeittiön tilat kaksinkertaistuvat

Asukkaiden toiveita kartoitettiin asiakastyytyväi-

Palokan vanha keskuskeittiö purettiin tammikuussa

syystutkimuksella.

2010, joten ateriat Palokan alueelle on toimitettu
monesta eri keittiöstä eri puolilta kaupunkia. Pal-

Kansalaisopisto saa omia tiloja

velupäällikkö Paula Puikkonen Kylän Kattauksesta

Uusista tiloista iloitaan myös kansalaisopistolla, jolla

kertoo, että uusi keskuskeittiö tulee palvelemaan

ei ole tällä hetkellä Palokassa omia tiloja ollenkaan.

palokkalaisia toimittamalla 3 000 kuumaa ateriaa

– Toimimme kouluilla ja parakeissa vain iltaisin ja vii-

noin 30 kohteeseen päivittäin. Samalla keittiö pal-

konloppuisin. Nyt saamme käyttöömme kaksi omaa

velee koululaisia ja koulun henkilökuntaa.

luokkaa, musiikki- ja kuvataideluokat myös päiväkäyttöön. Liikuntatiloista on kova pula, joten kou-

– Uusiin tiloihin saamme hyvän lähettämön ja las-

luun valmistuva 900 m2 liikuntasali tulee tarpeeseen,

taussillan, mikä helpottaa aterioiden pakkausta ja

kansalaisopiston rehtori Sini Louhivuori kertoo.

lähettämistä. Koululle meille tulee pieni kahviokin,
mutta sen toimintaperiaatteesta ei ole vielä päätetty,

– Palokan alueelle tulee lähiaikoina 1 500 m2 lisää

Puikkonen kertoo.

liikuntatiloja, joista Keski-Palokan koulun yhteyteen on jo valmistunut noin 600 m2 liikuntasali

Palokkaan valmistuu iso liikuntahalli, jossa järjeste-

ja Palokan koulukeskuksen yhteyteen tulee noin

tään myös isoja tapahtumia. Keskuskeittiössä suun-

900 m liikuntasali omalla katsomollaan. Koulu-

nitellaan yhteistyötä näiden tapahtumien ruokapal-

keskuksen liikuntasali voidaan jakaa kolmeen osaan

velun järjestämiseksi. – Tarkoitus on myös vuokrata

ja omistaa tilat yksinomaan liikunnalle, sillä yhtei-

keittiön tiloja ulkopuolisille, jotka voivat työsken-

siä tilaisuuksia voidaan järjestää koulun 250-paik-

nellä tiloissa myös ilta-aikaan, Puikkonen toteaa.
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”Saa nuoremmat nyt
ottaa vastuuta.”
Rakennuttamisen projektipäällikkö Kauko Ekonen jää eläkkeelle
hyvillä mielin. Pitkällä työuralla hän on nähnyt monenmoisia käänteitä, niin tekniikan tuoman tehokkuuden kuin muuttuneiden
rakentamistapojenkin myötä. Parasta ovat olleet hyvät työtoverit
ja yhteiset kahvihetket, jotka eivät unohdu koskaan.
Elettiin vuotta 1980, kun Kauko Ekonen

Samalla hän pyörittelee tottuneesti tie-

vaihdosta, joka ei syystä tai toisesta ole

aloitti työuransa kaupungin rakennusvi-

tokoneeltaan Rakennuttamistieto-ohjel-

tasapainossa tai toimi suunnitellulla

raston palveluksessa. Sitä edelsivät eri-

maa, jolla kaikkia projektinaikaisia yksi-

tavalla. Ihmiset myös altistuvat koto-

laiset työtehtävät niin yksityisellä kuin

tyiskohtia voidaan suunnitella, seurata

naan tai vaikkapa mökillään ja syyttä-

kuntatyönantajallakin. Ensimmäinen

ja hallita. Ajat ovat totisesti muuttuneet.

vät helposti oireistaan kunnan rakenta-

työpäivä kaupungin palkkalistoilla alkoi
kaupunginteatterin työmaalla, jossa nuori
mies aloitti rakennusinsinöörinä Reima
Rantasen alaisuudessa. Tuohon aikaan
rakennusvirasto oli suurimmillaan.

mista, Ekonen huomauttaa.

”Tietotekniikkaa
katseltiin aluksi
epäillen.”

– Rakennuttaminen ja urakointi olivat

Jyväskylän Tilapalvelussa on noudatettu Terve Talo -konseptia kymmenisen vuotta. – Tämä konsepti on muut-

tuolloin samassa. Meitä oli monta sataa,

Hyvä työnantaja

tanut rakentamista oikeaan suuntaan.

Ekonen muistelee. Kohteet seurasivat toi-

Vuonna 1993 aloitti Tilapalvelu, jonne

Rakennuksille asetetaan korkeat laatu-

siaan: Keljon vanhainkoti, Keskuskeit-

Kauko Ekonen siirtyi Jarmo Hulkon

vaatimukset eikä aikatauluissa kiireh-

tiö, Keltinmäen vesitorni ja kymmenet

alaisuuteen. Hänestä tuli Ekosen uran

ditä, Ekonen kiittelee.

muut. Ekonen naurahtaakin, että kau-

pitkäaikaisin esimies.

pungilla kulkiessaan huomaa olleensa

Oman haasteensa työhön on tuonut

aika monen kiinteistön kanssa tekemi-

– Kaupunki on ollut hyvä työnantaja.

EU, jonka myötä sana HILMA on tullut

sissä. Uran viimeiseksi työkohteeksi jää

Nuorena perheellisenä miehenä vakaata

tutuksi. – Tämä muutos on vaikeuttanut

uimahallin peruskorjaus, mutta se ei estä

työnantajaa osasi arvostaa. Hyvin on

työtä. Kilpailuttaminen laatu- ja hintakri-

uimahallireissuja.

kaupunki myös kouluttanut, kertoo

teereineen on oma maailmansa. Meillä

Ekonen ja näyttää pitkää mappirivis-

on ollut tähän ihan oma ammattilainen,

– Eniten harmittaa Huhtaharjun koulun

töä. Ekonen on tällä hetkellä Tilapalve-

Ekonen kertoo.

purkaminen, olin sentään sitä rakenta-

lun ainoa RAPS-pätevyyden omaava toi-

massa, Ekonen kertoo.

mihenkilö. – No, muut kyllä opiskelevat

Kiinteistöt täynnä tekniikkaa

parhaillaan ja tulevat perässä, Ekonen

Ekosen jäädessä eläkkeelle tilalle palka-

Tietotekniikka muutti kaiken

naurahtaa ja pohtii, pitäisikö mapit

taan energia-asiantuntija. Ekonen miet-

Muutama vuosi kului, ja Ekonen siirtyi

ottaa eläkepäiville muistoksi mukaan.

tii, että tällaista asiantuntijaa todella-

kustannuslaskijaksi, myöhemmin kustannussuunnittelijaksi.
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Terve Talo -malli tuottaa
hyvän lopputuloksen

kin tarvitaan. – Kaupungilla on yli 500

Yhteensopimisongelmia

kiinteistöä, joissa on aina jotakin kor-

Nykyisin rakentamisen yhteydessä ei

jattavaa. Nykyaikainen kiinteistöauto-

– Laskeminen oli tuohon aikaan työlästä:

voi välttyä sisäilmakeskustelulta. Aihe

maatio vaatii osaamista. Toivoisin, että

rakennusosa-arviota laski kaksi miestä

kismittää Ekosta, sillä hänen mielestään

kiinteistönhoitajat olisivat kohteissaan

kuukauden. Tietotekniikkaa katseltiin

syyttävä sormi osoittaa väärää tahoa.

nykyistä pidempään, jotta he oppisi-

epäillen, mutta nopeasti se osoitti päte-

– Rakentamiseen tulee uusia materiaa-

vat kohteen talotekniikan ja koneiden

vyytensä. Muistan, miten hieno työväline

leja, joita mm. VTT:n pitäisi tutkia. Esi-

käytön, Ekonen korostaa.

oli digipöytä. Sille mahtui jopa A6-kokoi-

merkiksi liimat reagoivat eri aineiden

nen paperi ja sen avulla saatiin tarkat

kanssa vaihtelevasti, ja sisäilma kärsii.

– Nyt olen työni tehnyt ja nuoremmat

pinta-alat ja massat, Ekonen muistaa.

Suuri osa ongelmista aiheutuu ilman-

saavat ottaa vastuun.

Positiivista jämäkkyyttä
Tilapalveluun
Tuija Lepistön uran uusin käänne tapahtui kesäkuussa 2011, kun hän
otti vastaan rakennuttajapäällikön tehtävän Jyväskylän Tilapalvelussa.
Lepistö jätti lopulta puntaroinnit sikseen, ja päätti tarttua haasteeseen,
jonka sisimmässään tunsi omakseen. Työ on lähtenyt niin hyvin vauhtiin, ettei hän enää muistakaan olevansa vielä suhteellisen uusi tulokas.
Tuija Lepistö valmistui rakennusinsi-

kiinnostavat mediaa, joten olen senkin

mista, ideointia, ratkaisujen etsimistä

nööriksi Kuopion Teknillisestä oppi-

kanssa saanut tehdä yhteistyötä,

ja kompromisseja, joten yhteistyötaidot

laitoksesta vuonna 1989. Seuraavat

Lepistö kertoo.

vain korostuvat, Lepistö pohtii.

kymmenen vuotta kuluivat yksityisessä
rakennusfirmassa, jonka nimi muuttui
Lujatalo Oy:ksi. Toinen kymmenvuotiskausi kului rakennuttamistehtävissä
ISS Proko Oy:ssä. Kokemuspakkiin on
ehtinyt kertyä monenlaisia työtehtäviä
työmaavalvonnasta ja konsultin tehtävistä kustannuslaskentaan.
– Monipuolinen kuvaa parhaiten
noita vuosia, mutta silti epäilin urau-

”Kuntaliitokset
ovat nyt hallituksen työlistalla
ja todennäköisesti niitä tullaan
toteuttamaan.”

tuvani. Ajattelin, että minulla olisi

– Yhteistyössä hallintokuntien kanssa
teemme pitkän tähtäimen suunnitelmia ja sovitamme tarpeitamme resursseihin, hän muistuttaa. Peruskorjaukset
puolestaan on tehtävä hankekohtaisten
tarpeiden mukaan, niiden sisällöstä ei
voida juurikaan tinkiä.
Lepistö näkee myös energiankulutukseen liittyvän osaamisen tärkeänä osaalueena. – Meidän on mietittävä miten

vielä paljon annettavaa, enkä vielä ole

Kiristyvä valtiontalous tulee leikkaa-

vaihtoehtoisia energiamuotoja voidaan

liian vanha isoihinkaan muutoksiin.

maan kunnille myönnettäviä valtion-

käyttää uusissa hankkeissa. Myös pas-

Ja toisaalta, näitä mahdollisuuksia

apuja roimasti. Muitakin vaikutuksia

siivitalot ovat lähivuosina todellisuutta,

ei tällä alalla usein eteen tule. Suurin

on nähtävissä. – Kuntaliitokset ovat nyt

kun energiatehokkuutta viedään äärim-

muutos entiseen työhöni verrattuna

hallituksen työlistalla ja todennäköisesti

milleen, Lepistö visioi.

on oikeastaan siinä, että nyt minua

niitä tullaan toteuttamaan. Meidän on

ei näe enää juurikaan työmailla, sillä

syytä valmistautua uusiin liitoksiin. Lähi-

Urheilusta vastapainoa työlle

minusta on tullut hallinnollinen, siis-

vuosina kaupunkimme koko tulee kasva-

Työpäivät kuluvat tehokkaasti, ja

teissä sisätiloissa työskentelevä virka-

maan, Lepistö ennustaa.

yleensä työhuolet jäävät työpaikalle.

mies, Lepistö naurahtaa.

Vaihtelevia työtehtäviä

Vapaa-aikana insinööristä sukeutuu

Jämpti ja tarkka insinööri

pikajuoksija, jonka löytää yleensä Jyväs-

Lepistö vitsailee omasta insinööriydes-

kylän Kenttäurheilijoiden harjoituksista.

Lepistö pääsi vauhdissa mukaan inves-

tään, joka näkyy monin tavoin. – Olen

tointiohjelman viimeistelyyn liittyviin

työssäni jämpti, tarkka ja järjestelmälli-

– Juoksisin enemmän, jos vain ehtisin.

tarkennuksiin ja muokkauksiin, jotka

nen. Tuntuu turvalliselta, kun asiat ovat

Nuorimmainen on vasta 5-vuotias,

budjettiraamituksen muuttuessa tuli-

hyvässä hoidossa ja mallissa, ja tiedän

joten hän tarvitsee vielä äitiä, Lepistö

vat tarpeellisiksi. Jatkossa talonra-

mitä tapahtuu. Olen sosiaalinen ja posi-

pohtii. Urheilu on perheen yhteinen

kennushankkeiden seuraaminen ja

tiivinen. Näistä ominaisuuksistani on

harrastus, sillä vanhin tytär harrastaa

tarkennus, projektien eteneminen,

toivottavasti apua jatkossa. Odotan jat-

7-ottelua ja nuorimmainenkin jo hin-

budjettiseuranta ja aikataulutus ovat

kossa yhteistoimintaa, niin Tilapalvelun

kuaa urheilukentille.

tärkeä osa työtä.

henkilöstön kuin eri hallintokuntienkin henkilöstön kanssa, Lepistö miettii.

– Minun pitää tietää, mitä hankkeissa

– Urheileminen on sopivaa vastapainoa
työlle. Kun pitää itsestään huolen, jaksaa

tapahtuu. Valmistelen ja esittelen hank-

– Pienenevien budjettien kanssa toi-

panostaa työhön täysillä eikä töitä tar-

keet johtokunnalle. Isot hankkeemme

miminen vaatii moninaista sumpli-

vitse kantaa kotiin, Lepistö sanoo.
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ERIKSSON ESKO
Kiinteistöjohtaja
014 266 8233
0500 641 621

REUNAMA JUHA
Projektipäällikkö
014 266 8249
0400 648 387

ARVE ANNELI
Kunnossapitopäällikkö
014 266 8231
0400 995 077

VIINIKKA TAIJA
Johdon sihteeri
014 266 8257
0400 839 434

TUONONEN VÄINÖ
Projektipäällikkö
014 266 8255
040 588 4283

ESKOLA PERTTI
Tekninen Isännöitsijä
014 266 8234
0500 540 251

KIINTEISTÖKEHITYS

VIITANEN ILMO
Projektipäällikkö
014 266 8258
0400 783 800

HAKALA ANU
Kiinteistömanageri
014 266 8235
050 581 3683

TARVE- JA
HANKESUUNNITTELU

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

KOIVISTO MARJUT
Projektipäällikkö
014 266 8238
0400 368 124

PARNI MERJA
Toimistosihteeri
014 266 8241

KORKALAINEN-HALMU EIJA
Projektipäällikkö
014 266 8239
050 552 3754

SUURONEN AIRA
Taloussuunnittelija
014 266 8253
040 355 0869

OKSANEN KIRSI
Suunnittelusihteeri
014 266 8244
0400 732 006

TERVO TIMO
Kustannussuunnittelija
014 266 8254
0400 738 616

RAKENNUTTAMINEN
LEPISTÖ TUIJA
Rakennuttajapäällikkö
(projektien ohjaus ja valvonta,
investointien budj., valtionavut)
014 266 8251
050 430 6454
REIN MAUNO
Projektipäällikkö
014 266 8248
050 343 1287

Tilaviesti
Talvi-kevät
2011-2012
Graafinen suunnittelu ja taitto:
Mainostoimisto
Mediataivas Oy,
mediataivas.com
Kannen kuvassa Keski-Palokan koulun
oppilaiden taidetta.
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RANNANHEIMO ULLA
Suunnittelupäällikkö
(tarve- ja hankeselvitykset,
palveluverkot)
014 266 8247
050 606 87

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

KIINTEISTÖ- JA TILAPALVELUT

VARAKAS MARKKU
LVI-asiantuntija
014 266 8256
0500 575 952

SALMELA OLLI
Kiinteistöpäällikkö
014 266 8250
0400 648 389

VILJAKAINEN ANNIKA
Siivouspäällikkö
014 266 8259
0500 788 913

ALTÉN SATU
Kiinteistömanageri
014 266 8230
0400 807 598

VÄYLIÖ SIRPA
Kiinteistömanageri
014 266 8260
050 599 6003

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 165, 00026 BASWARE
Puh. 014 266 0000
Faksi 014 266 8226
www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu

