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Sote-uudistuksesta vihdoin päätöksiä

Eskon terveiset

Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja

Maamme hallitus on nyt linjannut tulevan sote-uudistuksen 
periaatteet ja siihen liittyvien sote- ja itsehallintoalueiden 
määrän. Uudistusta ja sen tuomia haasteita mietitään nel-
jässätoista eri ministeriöistä ja asiantuntijoista koostuvassa 
työryhmässä. 

Monia isoja asioita pitää vielä ratkaista ennen sen voi-
maantuloa 1.1.2019. Yksi vaikeimmista asioista on ratkaista 
kiinteistöomaisuuden järjestäminen ja siihen liittyvät ra-
hoituskysymykset. Haastavaksi asian tekee myös se, että 
tällä hetkellä valtakunnassa on suunnitteilla yhteensä lähes 
neljän miljardin sairaalainvestoinnit ja lukuisia terveysase-
mahankkeita. 

Laajemman päivystyksen sairaaloiden määrää tullaan 
vastaavan ministerin mukaan vähentämään nykyisestä 
merkittävästi ja kuitenkin toisaalta näiden sairaalahank-
keiden suunnittelu ja osittain rakentaminenkin etenevät, 
kuin mitään muutosta ei olisi tapahtumassa. Onneksi meillä 
Jyväskylässä on varauduttu tulevaan integraatioon sijoitta-
malla perusterveyshuollon tiloja ja toimintatarpeita uuden 
sairaalan sisään.

Kiinteistöomaisuuden järjestelyissä on ollut esillä periaat-
teessa kaksi perusmallia, missä toisessa ns. sote-kiinteistöt 

jäisivät edelleen peruskuntien omistukseen, jolloin uudet 
sote-alueet vuokraisivat niitä palvelutuotannon käyttöön. 
Toinen perusvaihtoehto on, että sote-kiinteistöt siirretään 
kunnilta sote-alueelle perustettavaan kiinteistöyhtiöön. Haas-
teina ovat omaisuuden arvon ja vuokratason määrittely sekä 
rahoitusmalli.

Esimerkiksi Turussa on varauduttu molempiin vaihto-
ehtoihin. Siellä merkittävimmät sote-kiinteistöt myydään 
perustettavalle kaupungin 100 % omistamalle kiinteistöyh-
tiölle, joka vuokraa ne nykyisessä tilanteessa takaisin kau-
pungin palvelualueiden käyttöön. 

Järjestelyn tavoitteena on varmistaa kiinteistökohteiden 
arvostusten oikeellisuus kaikissa olosuhteissa. Ulkopuoliset 
arviokirjat on tilattu kahdelta eri toimijalta.

Meillä Jyväskylässä Tilapalvelun omistuksessa sote-kiin-
teistöjä on vajaa neljännes koko kaupungin omistamasta ja 
hallinnassa olevasta toimitilakannasta. Siihen sisältyy myös 
sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä olevia tiloja, jotka si-
jaitsevat ulkopuolisissa vuokratiloissa tai osakehuoneistoina 
kiinteistöyhtiöissä.

Asiakkaiden ja tilakäyttäjien kannalta omistussuhteella 
ei ole paljon merkitystä, jos vuokrataso on kohtuullinen ja 
managerointi asiakaslähtöisesti järjestetty.

Sote-uudistuksen edetessä haluamme olla mukana tar-
joamassa nykyistä ammattiosaamistamme ja asiakasläh-
töistä managerointiamme tulevassa uudessa tilanteessa 
ja kaikissa vaihtoehdoissa. Tavoitteena sote-uudistuksessa 
tulee olla kaikilla alueilla ja tasoilla hyvä hinta-laatusuhde 
sekä ennen kaikkea tyytyväinen asiakas. 

Tilapalvelu 2/2015Eskon terveiset        //
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Koululla on vieraillut lukuisten suoma-
laisten vieraiden lisäksi muun muassa 
Bangladeshin opetusministeri, kiinalai-
sia kasvatustieteen ammattilaisia sekä 
saksalaisia erityisopetuksen harjoitteli-
joita. Koulun rehtori Kirsi Ruoppila on 
saanut tehdä paljon esittelykierroksia. 
Ja mikä on ollut esitellessä uutta ai-
nutlaatuista koulukeskusta, jossa sau-
maton opinpolku ja opiskelijoiden tasa-
arvoisuus konkretisoituvat toimivalla ja 
innovatiivisella tavalla.  

   – Elokuussa alkaneen koulun toi-
minta on lähtenyt käyntiin sujuvasti ja 
erittäin iloisissa tunnelmissa. Lapset, 
nuoret ja opettajat ovat hurmaantunei-
ta uuteen moderniin kouluun. Tämä on 
ihan meidän näköinen koulu, juuri sel-
lainen kuin toivoimme, toteaa Ruoppila 
tyytyväisenä.

Elämää saman  
katon alla

Huhtasuon yhtenäiskoululla kaikki 
mahtuvat sopuisasti samaan yhteisöön: 
päiväkotilapset, koululaiset ja erityistä 
tukea tarvitsevat lapset. Lähes 1 000 
lasta kulkee sujuvasti omista sisään-
tulo-ovista tiloihinsa, mutta myös yh-
teistoimintaa on paljon.

– Olemme todella iloisia, että eri 
toimintojen integroiminen yhteen kou-
lukeskukseen mahdollistaa tiiviin yh-
teistyön. Nyt voimme yhdistellä ryhmiä 
helposti ja antaa erilaisia oppimisko-
kemuksia kaikille lapsille. Koulukes-
kuksen tilat ovat kaikkien käytettävissä, 
se tuo vaihtelevuutta ja parantaa tilojen 
käyttöastetta.

Käytettävyys ja esteettisyys  
näkyvät yksityiskohdissa

Toiminnallisuus, käytettävyys ja viihtyi-
syys ovat Huhtasuon yhtenäiskoulussa 
erittäin tärkeitä asioita. Rehtori Ruop-
pila ja opettajat ovat tilojen käyttäjinä 
saaneet vaikuttaa niin toiminnallisiin 
kuin esteettisiin ratkaisuihin. Esimer-
kiksi luokkatilojen toimivuuteen on 
kiinnitetty erityistä huomiota. Siirto-
seinäratkaisujen ansiosta luokkatiloja 
voidaan yhdistää joustavasti. Jokaisesta 
luokasta löytyy opettajan unelmaväli-
neet; modernit älytykit ja -taulut sekä 
dokumenttikamerat, joilla opetuksesta 
saadaan sujuvaa ja mielenkiintoista. 

– Ergonomia on ollut tärkeä asia 
suunnittelussa. Sekä lapsille että aikui-
sille on muun muassa korkeussäädet-

Teksti: Nina Lehtomäki  |  Kuvat: Jiri Halttunen, Nina Lehtomäki, Henri Pylväs

Kesällä valmistunut Huhtasuon yhtenäiskoulu on saanut tänä syksynä 
paljon huomiota. Eikä ihme. Päiväkodille sekä erityis- ja yleisopetukselle 
puitteet antava innovatiivinen koulu- ja päiväkotikeskus on ainutlaatuinen 
hanke jopa maailmanlaajuisesti. 

Huhtasuon koulu- ja 
päiväkotikeskus on nyt 
valmis

Upeat ja modernit tilat ovat täynnä elämää. Hienossa ruoka-
lassa seikkailevat ilmeikkäät huhtikset, jotka kuuluvat Jukka 
Silokunnaksen graffitityyliseen tilataideteokseen.
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Lapset, nuoret 
ja opettajat ovat 
hurmaantuneita 
uuteen moderniin 
kouluun.

täviä kalusteita. Ryhdit pysyvät hyvinä, 
eikä opettajankaan tarvitse kumartua 
huonoon asentoon neuvoessa oppilaita 
tehtävissä. 

Myös leveät käytävät oleskelutiloi-
neen, avara ruokasali ja oppilashuolto 
ovat saaneet paljon kiitosta toiminnal-
lisuudestaan. Erityisen ylpeitä koulussa 
ollaan ruokalasta, jota kutsutaan hie-
nosti oppilasravintolaksi. Linjastojen 
toiminta on suunniteltu tarkkaan, jot-
ta jonot eivät kasvaisi kohtuuttomiksi. 
Lisäksi ruokala kalustettiin ravintola-
maiseksi, millä haluttiin nostaa koulu-
ruokailun arvostusta. 

Energiatehokkuudesta  
palkitaan

Energiatehokkuus on mittavassa raken-
nuksessa tärkeää. Siihen vaikuttavat 
monet valinnat jo suunnitteluvaiheessa, 
mutta myös tilan käyttäjän toiminnalla 

on merkitystä. Reilut pari vuotta sitten 
valmistuneista ensimmäisistä tiloista 
on saatu jo hyvää käyttökokemusta. Ti-
lojen käytettävyydestä ja olosuhteista 
vastaava palveluntuottaja on seurannut 
yksityiskohtaisesti tärkeitä toimintoja ja 
korjannut pieniä puutteita. Ilmastointia, 
lämmitystä ja valaistusta ohjataan au-
tomaatiolla.

– Jos päästään budjetoitua pienem-
piin toteutumiin, niin säästöt jaetaan. 
Se kannustaa kaikkia osapuolia ener-
giatehokkuuteen, kertoo Huhtasuon 
elinkaarihankkeen projektipäällikkö 
Mikko Lepo Jyväskylän Tilapalvelusta.

Myös Ruoppila näkee käyttäjän roo-
lin tärkeänä energiatehokkuuteen liit-
tyvissä asioissa. 

   – Voimme vaikuttaa itse moneen 
asiaan. Ensinnäkin meillä on kengätön 
koulu, mikä pitää lattiat siisteinä pa-
remmin ja vaikuttaa positiivisesti sisäil-
maan. Luokissa on valaistuspaneelit, 
joilla valaistuksen tehoa voi säätää tar-
peen mukaan. Puhumme myös opiske-
lijoille energian säästämisestä ja mitä 
se tarkoittaa koulun tilojen käytössä. 

– Meidän näkökulmastamme tämä 
kokonaisuus toimii todella hyvin. Tämä 
on ihana, nykyaikainen koulu. Emme 
keksi mitä olisi voinut tehdä toisin.

Vihkiäisissä 
oli iloinen 
tunnelma
Huhtasuon uuden koulu- ja päivä-
kotikeskuksen vihkiäisiä vietettiin 
24.11. Tilaisuudessa oli suuren juh-
lan tuntua. Koulun väestä huokui 
iloisuus ja ylpeys. Kutsuvieraille 
tarjottiin puolentoista tunnin mit-
tainen ohjelma, joka oli maustettu 
lauluilla, runoilla, tanssiesityksillä 
ja koulun arjesta kertovilla video- ja 
kuvaesityksillä. 

– Arjessa on aina tarvetta juh-
lalle ja nämä vihkiäiset ovat to-
della juhlan arvoinen tapahtuma, 
totesi kaupunginjohtaja Timo 
Koivisto puheessaan. Koivisto toi 
esiin, kuinka Huhtasuon elinkaa-
rihankkeen mittava investointi on 
ollut erityisesti investointi lasten 
hyvinvointiin. Vaikka viime vuosia 
on leimannut talouden tasapainot-
taminen, opetuksen laadusta ei ole 
tingitty. 

– Tärkeänä tavoitteena on myös 
ollut luoda turvallinen ympäristö 
lapsille ja henkilökunnalle terveel-
linen työpaikka. 

Koivisto kiitti lapsia ja henkilö-
kuntaa kärsivällisyydestä ja jous-
tavuudesta, sekä kaikkia raken-
nushankkeessa mukana olleita 
osapuolia.

Tilapalvelu 2/2015Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskus on nyt valmis       //

Arttu Saikkonen, Aapo Koskela ja Vilho 
Hietala (edessä) ovat tyytyväisiä uuden 
koulun tarjoamiin liikuntamahdollisuuk-
siin. Välitunnit menevät frisbeen, sählyn, 
pingiksen ja jalkapallon merkeissä. 
– Minä viihdyn koulussa parhaiten lii-
kuntasalissa. Myös ulkona on kiva pelata 
jalkapalloa kavereiden kanssa, kertoo 

päiväkodin puolelta ekaluo-
kalle tullut Vilho.
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Tikkakosken vanhan terveysaseman 
rakennuksessa on alkanut uusi aika-
kausi. Remontoidussa rakennuksessa 
on toiminut lokakuun alusta lähtien 
monipalvelupiste, joka on Jyväsky-
lässä uudenlainen konsepti. Samassa 
rakennuksessa on alueen asukkaille 
tarjolla tärkeimmät lähipalvelut. Ra-
kennus antaa puitteet niin lähikirjas-
tolle, terveyspalveluille, nuorisotiloille, 
neuvolapalveluille kuin hammashuol-

lolle. Lisäksi tiloissa on neuvontaa 
tarjoava yhteispalvelupiste sekä etä-
palveluyhteys Kelaan, verohallintoon 
ja maistraattiin. 

Tilapalveluiden rakennuttajapääl-
likkö Tuija Lepistön mukaan tämä ei 
ole ollut ihan tavanomainen projekti. 
Hallinnollisten päätösten jälkeen ra-
kennuksen oletettiin valmistuvan hyvin-
kin nopeasti. Rakennuttajan kannalta 
haastavinta on ollut se, että osapuolia 

oli paljon ja suunnittelun sekä raken-
tamisen aikataulu oli lyhyt. Yhteiseen 
näkemykseen tilojen käytöstä päästiin 
kuitenkin hyvällä yhteistyöllä ja nopeal-
la aikataululla. 

– On ollut hieno nähdä, kuinka 
yhteistyö kehittyi hankkeen aikana. 
Iso kiitos kuuluu Päivi Haapajoelle, 
joka tilojen käyttäjien yhteyshenkilö-
nä koordinoi yhteistyötä hyvin, kertoo 
Lepistö.

Teksti: Nina Lehtomäki  |  Kuvat: Jiri Halttunen 

Tikkakosken 
monipalvelupiste –  
jotain uutta ja jotain vanhaa

Jyväskylän Tikkakosken uusi monipalvelupiste avattiin lokakuussa. Hyvällä 
yhteistyöllä syntyi nykyaikaiset ja modernit puitteet tarjoava lähipalve-
lupiste, jonka ansiosta tärkeät palvelut pysyvät asuinalueella. Kompakti 
lopputulos on Jyväskylässä ensimmäinen luokkaansa.
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Tavoitteena säästöt

Monipalvelupisteet ovat nykyaikaa ja 
niistä tulee tulevaisuudessa yhä suo-
situmpia kaikkialla Suomessa. Myös 
Jyväskylän kaupungin palvelulinjauk-
siin on kirjattu, että uudenlaisia moni-
palvelupisteitä muodostetaan alue- ja 
lähikeskuksiin. Monipalvelupisteiden 
tavoitteena on, että palveluja voidaan 
tarjota asukkaille asuinalueilla talou-
den kiristymisestä huolimatta. Samalla 
haetaan uudenlaisia palvelumalleja ja 
toimintatapoja.

Kustannustehokkuus ja säästöt oli-
vat keskeisiä tavoitteita Tikkakosken 
monipalvelupisteen suunnittelussa. 
Noin 900 000 euron budjetilla remon-
toitiin 900 neliön tilat. Jotain vanhaa 
on säilytetty, mutta pääosin kaikki on 
remontoitu täysin uusiksi.

– Tilojen käytössä on pyritty mah-
dollisimman tehokkaisiin ratkaisui-
hin. Tekee tietenkin aina aluksi ki-
peää, kun toimintoja tehostetaan ja 
ihmiset joutuvat pienempiin tiloihin. 
Tällä ratkaisulla saimme kuitenkin te-
hostettua toimintoja riittävästi. Myös 
eri sektoreiden yhteistyö on varmas-
ti hedelmällisempää kun eri alojen 
toimijat palvelevat asiakkaita saman 
katon alla. Toiminnallisia säästöjä tu-
lee muun muassa yhteisistä tiloista ja 
laitteista. 

Ripeä rakennusprojekti

Kaupungin lähtökohtana on sijoittaa 
monipalvelupisteet kaupungin omiin 
kiinteistöihin, joita Tilapalvelu hallin-
noi. Rivakassa aikataulussa toteutet-
tavissa projekteissa on tärkeää, että 
rakennuttajalla on luotettavat kump-
panit, jotka ottavat vastuuta.

– Talossa ei ollut etukäteen tiedos-
sa mitään suurempia ongelmia, joten 
meillä oli hyvät lähtökohdat muutos-
töille. Rakennus on remontoitu Terve 
talo -kriteerien mukaisesti, mikä var-
mistaa, että terveysseikat on otettu 
asianmukaisesti huomioon. Vanhois-
sa rakennuksissa paljastuu purku-
töiden jälkeen asioita, jotka tässäkin 
hankkeessa lisäsivät urakoitsijoiden 
ja suunnittelijoiden töitä, esimerkiksi 
puutteelliset rakenteiden tiivistykset 
ja suunnitelmista poikkeavalla tavalla 
tehdyt talotekniikka-asennukset. Ura-
koitsijalla oli tärkeä rooli ohjeistusten 
noudattamisessa ja projektin rivakas-
sa etenemisessä. Myös suunnittelijat 
toimivat vastuullisesti ja itsenäisesti, 
kiittelee Lepistö.

Tehokasta tilankäyttöä

Tikkakosken monipalvelupiste on toimi-
nut täydellä teholla nyt pari kuukautta. 
Vaikka monet ovat olleet aluksi luonnol-
lisesti huolissaan palvelujen tehostami-
sesta, alkaa käytön myötä uusi paikka 
tuntua pikkuhiljaa tutulta. Tikkakosken 
yhteispalvelupisteen palveluneuvoja 
Juha Järvelän mukaan ihmiset ovat 
pääosin tyytyväisiä uuteen monipalve-
lupisteeseen.

– Asiakkaiden kannalta on kätevää, 
että samalla kun käy kirjastossa tai 
lääkärissä, niin voi hoitaa vaikka Kela-
asioita. Tyytyväisiä ollaan myös siihen, 
että neuvolapalvelut pääsivät takaisin 
Tikkakoskelle ja nuorisollakin on jäl-
leen omat tilat.

Vaikka tilat ovat rajalliset, muo-
dostavat ne kompaktin ja käytännöl-
lisen kokonaisuuden. Tilojen joustava 
yhteiskäyttö puolestaan lisää tilojen 
käyttöastetta. 

– Esimerkiksi vanhan hammashoi-
don paikalle tullut nuorisotila on iltaisin 
ahkerassa käytössä. Päivisin tilaa voi 
sitten käyttää kirjasto omissa tapah-
tumissaan tai fysioterapeutti voi ohjata 
siellä asiakkaitaan, kuvaa Järvelä. 

Tilapalvelu 1/2015Tikkakosken monipalvelupiste – jotain uutta ja jotain vanhaa       //

Asiakkaiden 
kannalta on 
kätevää, että 
samalla kun käy 
kirjastossa tai 
lääkärissä, niin voi 
hoitaa vaikka Kela-
asioita. 

Suuret ikkunat 
tuovat luonnon-
valoa kirjastoon.

Vastaava kirjastonhoitaja 
Minna Myllylä palvelee 
Tikkakoskella.
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Jyväskylässä kiinteistöjohtaminen poh-
jautuu kaupungin palvelustrategiaan. 
Yhtenä strategisena päämääränä on 
tunnistaa asiakkaiden kiinteistöpalve-
lutarpeet ja varmistaa, että hankitut 
kiinteistöpalvelut ovat ammattimaisesti 
järjestettyjä, laadukkaita ja kilpailu- 
kykyisiä. 

Tilapalvelun tehtävänä on kilpailut-
taa kiinteistö- ja siivouspalvelut sään-
nöllisin väliajoin sekä hallinnoida koko 
hankintaprosessia. Vuosittain tehdään 
erillinen hankintasuunnitelma, jossa 
määritellään tulevat kilpailutukset. 
Tavoitteena on kustannustehokkuus 
ja hankintojen laadun parantaminen. 
Viimeisin suuri kilpailutus, jossa oli 
mukana noin puolet kaupungin lähes 

400 rakennuksen kiinteistökannasta, 
toteutettiin keväällä 2015. Sopimukset 
alkavat vuoden 2016 alussa.

–  Hankintaprosessiin kuuluu kilpai-
lutuksen lisäksi sopimusten suunnitte-
lu ja valmistelu sekä sopimusseuranta. 
Itse kilpailutusprosessiin menee ajalli-
sesti noin 8 kuukautta. Tehtävään kuu-
luu paljon vuoropuhelua palveluntuot-
tajien kanssa ennen kuin pääsemme 
sopimukseen asti, kuvaa Tilapalvelun 
kiinteistöpäällikkö Petteri Kontro.

Pitkäjänteinen kumppanuus  
tuo etuja

Tilapalvelu on kehittänyt ostopalvelu-
jaan viime vuosina määrätietoisesti. 

Kaikki lähtee kumppanuusajattelus-
ta, jossa on keskeistä tiivis yhteistyö 
palveluntuottajien kanssa, yhteisten 
toimintamallien rakentaminen ja ak-
tiivinen kehittäminen. Kiinteistöjen ja 
tilojen laadukas ylläpito on aina kolmen 
kauppa, joka toteutetaan yhteistyössä 
asiakkaan, Tilapalvelun ja palveluntuot-
tajan kanssa. 

Nykyiset sopimukset ovat 5 vuoden 
pituisia, mutta jatkossa on tavoite tehdä 
jopa 8 vuoden mittaisia sopimuksia. 

– Haemme pitkäaikaisia kumppa-
nuuksia, koska silloin voimme panostaa 
enemmän palvelutuotteiden kehittämi-
seen jatkuvan kilpailuttamisen sijasta. 
Palveluntuottajan on myös pidemmäl-
lä aikavälillä helpompi sitoutua toi-

Jyväskylän Tilapalvelu vastaa siitä, että kaupungin työntekijöillä on käy-
tössään turvalliset, tarkoituksenmukaiset ja kilpailukykyiset toimitilat sekä 
tilapalvelut. Kilpailutusten kautta haetuilla sopimuskumppaneilla on iso 
rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa. 
Teksti: Nina Lehtomäki |  Kuva yllä: Seppo Haimakainen, kuvat oikealla: Henri Pylväs

Tekninen huolto, lumityöt, siivous jne. – 

Tilapalvelu kilpailuttaa 
kiinteistönhoidon ja siivouksen
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mintaan sekä kehittää palvelujaan. Ja 
onhan se asiakkaankin näkökulmasta 
mukavampaa, että esimerkiksi siivooja 
ei vaihdu jatkuvasti, toteaa Tilapalvelun 
siivouspäällikkö Annika Viljakainen.

Asiakastyytyväisyys  
lähtee laadusta

Laadun merkitys on tärkeä osa kilpai-
luttamista. Sen painoarvo on vähintään 
50 prosenttia, kun valintaperusteena on 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. 
Sopimuksen synnyttyä säännöllinen 
laadunarviointi on keskeinen toimen-
pide palvelun laadun tarkkailussa ja 
kehittämisessä. Sitä kautta varmiste-
taan, että asiakkaalla on terveelliset 
ja turvalliset tilat käytössään. Siivous-
palvelun laadunarviointijärjestelmänä 

käytetään INSTA 800:2010-järjestelmää 
ja vuosittain tehdään noin 200 laadun-
arviointia.

– Kiinteistönhoidon puolella Tilapal-
velu määrittää itse laatuun vaikuttavat 
tekniset kriteerit, kertoo Tilapalvelun 
tekninen isännöitsijä Ari Hämäläinen.

Tilapalvelu seuraa laatua ja muita 
asiakkaan tyytyväisyyteen vaikuttavia 
tekijöitä vuosittain tehtävällä asiakas-
tyytyväisyyskyselyllä. Sen avulla on hyvä 

kartoittaa usean palveluntuottajan laa-
tua sekä kehittää omia toimintatapoja 
ja asiakaspalvelua. Viimeisimmässä 
kyselyssä tilojen käyttäjien kokonaistyy-
tyväisyys lähes kaikilla tarkasteltavilla 
osa-alueilla nousi. 

– Palautteet, niin hyvät kuin huonot, 
kertovat meille missä olemme onnis-
tuneet ja mihin meidän tulee jatkossa 
kiinnittää huomiota. Asiakastyytyväi-
syyskyselyiden palautteista saimme 
idean muun muassa mittavalle ir-
taimiston tyhjennys -kampanjalle, jon-
ka ansiosta Jyväskylän päiväkodeista 
hävitettiin reilut 500 kuutiota turhaa 
tavaraa. Tempauksella oli merkittävä 
vaikutus tilojen siivottavuuteen ja sitä 
kautta parempaan sisäilmaan, kertoo 
Tilapalvelun asiakkuuspäällikkö Jaana 
Lehtoranta-Makkonen.

Siivouspalveluiden 
osuus osto-
palveluista on 
noin 32% ja 
kiinteistönhoidon 
22%.  

Ansaitulle tunnustukselle kelpaa skoolata.  
Kuvassa vasemmalta Jaana Lehtoranta-Makkonen, Ari Hämäläinen,  
Petteri Kontro, Annika Viljakainen ja Esko Eriksson.

Puhtaustieto Oy ja Siivoustaito-lehti 
valitsivat Jyväskylän Tilapalvelun tänä 
vuonna Vuoden Puhtausalan Yhteisök-
si. Tilapalvelun kiinteistöjohtaja Esko 
Eriksson ja siivouspäällikkö Annika Vil-
jakainen vastaanottivat kiertopokaalin 
Taitaja-kilpailutapahtumassa 1.10.

Palkinnon myöntäjät pitävät Jyväs-
kylän Tilapalvelun toimintaa hyvänä 

esimerkkinä ostopalveluja aktiivisesti 
kehittävästä toimijasta, joka kilpailut-
taa ammattitaitoisesti ja vie toimintaa 
eteenpäin yhdessä sopimuskumppa-
nien kanssa. Osaaminen näkyy niin 
palvelujen laadussa kuin puhtauden 
tasossa. Tunnustus jaettiin nyt 19. 
kerran.

Jyväskylän Tilapalvelu on  
Vuoden Puhtausalan Yhteisö
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Tilapalvelu 2/2015 Kiinteistöpäällikön päivä      //

Petteri Kontro aloitti työt Jyväskylän 
kaupungilla 2,5 vuotta sitten sisäilma-
asiantuntijana. Rakennustyömaalla lä-
hes 35 vuotta sitten uransa aloittanut 
mies on nähnyt ja kokenut monenlais-
ta, josta on hyötyä uudessa kiinteistö-
päällikön roolissa. Petterin vastuulla 
on kaupungin omistamien kiinteistöjen 
ylläpito- ja kunnossapitotoimintojen 
johtaminen sekä sisäilmaongelmien 
käsittely. Kurkistetaanpa, miltä näyttää 
uuden kiinteistöpäällikön monipuoli-
nen tehtäväkenttä.

Aamu alkaa  
hallinnollisilla tehtävillä

Aamurutiinien – aamupalan ja Keski-
suomalaisen – jälkeen Petteri starttaa 
kotoaan Väinölästä töihin, jossa aamu 
alkaa noin kello 8 yleensä hallinnolli-
silla tehtävillä.  

– Aamulla minua odottaa koneella 
nippu sähköisiä laskuja, jotka tarkas-
tan ja hyväksyn. Niiden määrä vaihte-
lee kymmenistä satoihin päivässä. Sen 
jälkeen päiväni rakentuu kalenterin 

mukaan erilaisista tapaamisista. Viikot 
vierähtävät aika vauhdikkaasti, joten 
asioiden ennakointi on tärkeää, kuvaa 
Petteri.

Kohdekäynneillä  
ratkotaan ongelmia 

Palaverien lisäksi kohdekäynnit ovat 
merkittävä osa kiinteistöpäällikön toi-
menkuvaa. 

Kohdekäynnit voivat liittyä esimer-
kiksi kunnossapitoon tai sisäilmaan. 

Teksti: Nina Lehtomäki  |  Kuvat: Henri Pylväs

Tilapalvelun pitkäaikainen kiinteistöpäällikkö Olli Salmela jäi lokakuun 
alusta ansaitulle eläkkeelle. Petteri Kontro vastaanotti kapulan ja jatkaa 
työtään uudessa roolissa kiinteistöpäällikön monipuolisessa tehtävässä. 

Kiinteistöpäällikön päivä

klo 08:30 Hallinnollisia  

töitä toimistolla
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Tilapalvelu 2/2015Kiinteistöpäällikön päivä      //

Tilapalvelu kunnostaa Jyväskylän kau-
pungin kiinteistöjä kunnossapito-ohjel-
man ja määritellyn budjetin mukaisesti. 
– Kunnossapitotöihin liittyy säännöllinen 
seuranta kohteissa. Myös sisäilma-asiat 
vievät minut kohdekäynneille usean 
kerran kuukaudessa. On tärkeää käy-
dä tutustumassa henkilökohtaisesti 
kohteessa todettuihin ongelmiin ja ju-
tella ihmisten kanssa. Jos ongelma ei 
ratkea, niin sitten perustamme asian-
tuntijatiimin, jossa on mukana tarvit-
tavat ammattilaiset sisäilmaongelman 
selvittämiseksi. 

Kaupungin sisäilmastoryhmän pu-
heenjohtajana ja sisäilma-asiantuntija-
na Petterin tehtäviin kuuluu sisäilma-
asioiden vetovastuu, niihin liittyvien 
tilaisuuksien järjestäminen ja tiedotus. 

Kilpailutuksia ja  
kehittämistä

Tilapalvelun puitesopimusurakoitsijoi-
den säännöllinen kilpailuttaminen ja 
sopimushallinta ovat Petterin luotsaa-
man tiimin työsarkaa. 

– Me järjestämme kilpailutukset 
ja hallinnoimme toimintaa, mutta 
muutoin toimenpiteet 
toteutetaan tilaaja– 
tuottaja-mallilla, eli va-
litut palveluntuottajat 
tekevät sopimuksenmu-
kaiset työt. 

Myös kiinteistönhoidon 
laadunarvioinnin kehit-
täminen kuuluu Petterin 
tiimille. 

– Laatu on tärkeä tekijä 
toiminnassamme ja kehi-
tämme sitä jatkuvasti. Esi-
merkiksi siivoustoimintojen 
laatua on kehitetty viime vuo-
sina aktiivisesti. Siitä työstä 
tänä vuonna saatu valtakun-
nallinen palkinto konkretisoi 
kehitystyön tulokset, kertoo 
Petteri. 

Tilapalvelun toimintojen ja 
prosessien kehittämisen lisäksi 
Petterillä on esimiehenä vastuu 
tiimiläisten toimenkuvien kehittymisestä. 

– Meillä on mukava tiimi, johon kuu-
luu minun lisäkseni 11 henkilöä. Vuo-
rovaikutuksen rooli on merkittävä ja vie 
asioita eteenpäin. Meillä on tiimipalave-
reita, henkilökohtaisia kehityskeskuste-
luja, päivittäisiä käytäväkeskusteluja, 
yhteisiä kahvituokioita jne. – paljon 
mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. 

Oveni on aina auki, joten jokainen saa 
mielellään tulla keskustelemaan ja ker-
tomaan ideoita. 

Entä mikä on parasta työssä?
– Olen aina viihtynyt ongelman ää-

ressä, siellä missä tapahtuu. Parasta on 
kun työ on monipuolista ja vauhdikas-
ta, silloin pysyy mielenkiinto korkealla. 
Jalkaudun mielelläni ihmisten 
pariin tekemään yhteistyötä ja 
ratkomaan haasteita. Tapaan 
työssäni paljon erilaisia per-
soonia, joiden kanssa täytyy 
pystyä hyvään yhteistyöhön. 
Tämä on asiakastyötä, joka 
vaatii hyviä keskustelu- ja 
neuvottelutaitoja. Sitä koros-
tamme myös yhteistyökump-
paneillemme. 

Ja siellä missä Petterin 
päivä alkoi, siellä se myös 
yleensä päättyy. Työpisteel-
lä sähköpostien ja laskujen 
parissa. Sen jälkeen kiin-
teistöpäälliköllä on aikaa 
rentoutua lenkkeilyn ja las-
ten harrastusten parissa. 

klo 13:15 

Kohdekäynnillä

klo 09.00 Sisäilma-asioiden  tiedotustilaisuudessa

klo 15:20 Toimistolla jälleen

Meillä on mukava 
tiimi, johon kuuluu 
minun lisäkseni 
11 henkilöä. 
Vuorovaikutuksen 
rooli on merkittävä 
ja vie asioita 
eteenpäin.
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ERIKSSON ESKO
Kiinteistöjohtaja
014 266 8233
0500 641 621

VIINIKKA TAIJA
Johdon sihteeri
014 266 8257
0400 839 434

Kiinteistökehitys

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

Energiatehokkuus

HIRVELÄ TERO
Energia-asiantuntija
014 266 8232
050 408 4660

Talous ja hallinto

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

PARNI MERJA
Toimistosihteeri
014 266 8241

SUURONEN AIRA
Taloussuunnittelija
014 266 8253
040 355 0869

TERVO TIMO
Kustannussuunnittelija
014 266 8254
0400 738 616

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

REUNAMA JUHA
Projektipäällikkö
014 266 8249
0400 648 387

TUONONEN VÄINÖ
Projektipäällikkö
014 266 8255
040 588 4283

VIITANEN ILMO
Projektipäällikkö
014 266 8258
0400 783 800

Tarve- ja 
 hankesuunnittelu

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

KORKALAINEN-HALMU EIJA
Projektipäällikkö
014 266 8239
050 552 3754

OKSANEN KIRSI
Suunnittelusihteeri
014 266 8244
0400 732 006

Kiinteistö- ja 
 tilapalvelut

KONTRO PETTERI
Kiinteistöpäällikkö
014 266 0976
050 374 8533

ALTÉN SATU
Kiinteistömanageri
014 266 8230
0400 807 598

ARVE ANNELI
Kunnossapitopäällikkö
014 266 8231
0400 995 077

ESKOLA PERTTI
Tekninen Isännöitsijä
014 266 8234
0500 540 251

HASSINEN HANNA
Kiinteistömanageri
014 266 8246
050 311 8704

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

LEHTORANTA-MAKKONEN
JAANA
Asiakkuuspäällikkö
014 266 8242
040 830 6378

TAHVANAINEN MIKKO
Kiinteistömanageri
014 266 1850
050 564 7427

VILJAKAINEN ANNIKA
Siivouspäällikkö
014 266 8259
0500 788 913

VÄYLIÖ SIRPA
Kiinteistömanageri
014 266 8260
050 599 6003

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

Huom! Vastaanotamme vain  
 verkkolaskuja 1.9.2015 alkaen.

Verkkolaskutusosoite:  
 Laskun saaja: Jyväskylän kaupunki/ 
 Jyväskylän Tilapalvelu

Verkkolaskujen välittäjä: BasWare Oyj
Välittäjätunnus: BAWCFI22 

 OVT-tunnus: 003701746664920

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

Kaupungin Intran pääsivu  >  käynnistysalusta  >  Kiinteistöjen Helpdesk

TAI

Soita p. 010 501 6897

TEE VIKAILMOITUS ENSISIJAISESTI VERKOSSA:

24/7

Kiinteistöpäällikkö
Olli Salmela
on jäänyt eläkkeelle 
1.10.2015

Kiinteistömanageri
Maritta Lahti
on jäänyt eläkkeelle 
1.11.2015

Lämmin kiitos vuosien
hyvästä yhteistyöstä.


