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Kiinteistöjen käyttäjien turvallisuus ja 
viihtyisyys ovat kiinteistöpalvelujen 
tärkeimmät tavoitteet. Jyväskylän 
Tilapalvelu on kehittänyt toimintamallin, 
joka varmistaa, että käyttäjät saavat 
ammattimaista ja laadukasta palvelua 
nopeasti ja kustannustehokkaasti.
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V
uosi 2016 alkaa olla loppusuoralla ja on tilinpää-

töksien aika. Samaan aikaan suunnitellaan jo ensi 

vuotta täyttä päätä ja talousarviokin on enää vii-

meisiä päätöksiä vaille valmis.

Tilapalvelussa henkilöstöresurssit ovat viime vuosina su-

pistuneet poikkeuksellisen suuren eläkepoistuman vuoksi. 

Kuluneen vuoden aikana kolme Tilapalvelun avainhenkilöä 

on jäänyt ansaituille eläkepäiville. Tämän vuoksi olemme 

joutuneet miettimään Tilapalvelun henkilöstön tehtävä- ja 

vastuujakoa uudelleen. 

Henkilöstöresurssien mitoitustavoitteena on ollut, että kah-

deksan muutaman vuoden sisään vahvuudesta poistuneen 

henkilön tilalle palkataan vain neljä, eli puolet vähemmän. 

Tehtäväkuvien muutoksilla ja toiminnan tehostamisella 

pyritään vastaamaan tuleviin haasteisiin, palvelualueiden 

tilatarpeisiin ja niihin liittyviin kiinteistönhoitopalveluihin. 

Suurimmat haasteet liittyvät kiinteistöjen ylläpitotehtäviin, 

kaupungin palveluverkkoihin sekä ennen kaikkea tuleviin 

uusiin toimintamalleihin ja työtapoihin. Tämä koskee lähes 

koko kaupungin palvelutuotantoa.

Opetus- ja koulupuolella uutta opetussuunnitelmaa ja sitä 

tukevia monitilaympäristöjä suunnitellaan koko valtakunnas-

sa. Esimerkiksi Vantaa ja Oulu ovat ensimmäisinä lähteneet 

voimakkaasti liikkeelle. Siellä valmistuneissa ja peruskorja-

tuissa kouluissa ovat tilatehokkuudet pudonneet puoleen, 

noin 12–13 neliöstä 5–6 neliöön oppilasta kohden.

Koulutiloissa tämä tarkoittaa käytännössä perinteisten 

luokkatilojen ja pulpettien poistumista ja toisaalta sekä 

aula-, käytävä- ja ruokalatilojen hyödyntämistä paremmin 

ryhmätyöskentelyyn. Se tarkoittaa myös uudenlaisia ka-

lusteita, etätyöskentelyä, digitaalisuuden hyödyntämistä 

sekä tiloilta muuntojoustavuutta – asioita, jotka tukevat 

uutta opetussuunnitelmaa.

Samat muutostarpeet ja haasteet koskevat myös Jyväs-

kylän kaupungin omistamia hallinto- ja toimistotiloja. 

Perinteinen koppikulttuuri tulee muuttumaan jatkossa 

monikäyttökulttuuriksi ja -tiloiksi, mikä tulee 

parantamaan paitsi tilatehokkuutta, myös 

avointa ja tehokkaampaa työkulttuuria.

Oleellista tässä kulttuurimuutoksessa on, 

että se toteutetaan hyvällä johtamisella 

henkilöstöä motivoiden työtehtävät edel-

lä. Erilaisilla avoimilla ja monikäyttöi-

sillä tilaratkaisuilla sekä kalusteilla 

tuetaan uusia tehokkaampia toi-

mintamalleja ja työskentelyta-

poja. Tilapalvelulla on tärkeä 

rooli näissä uudistuvissa pro-

sesseissa. 

Uusia toimintamalleja tuetaan  
joustavilla ja monikäyttöisillä tilaratkaisuilla

Esko Eriksson,  

kiinteistöjohtaja

Jyväskylän Tilapalvelu on Jyväskylän kaupungin omistama liikelaitos. 

Vastaamme hallinnassamme olevien julkisten kiinteistöjen ja huoneistojen 

arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme Jyväskylän 

kaupungin palvelutuotannolle turvalliset, tarkoituksenmukaiset ja 

kilpailukykyiset toimitilat sekä tilapalvelut.

PÄÄKIRJOITUS
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Huhtavelho
kannustaa resurssiviisauteen 
Huhtasuon yhtenäiskoululla on erittäin resurssiviisaita 
oppilaita, jotka haluavat huolehtia omalta osaltaan 
maailman luonnonvaroista. Koululla tehtiin 
tänä vuonna tempaus, jonka tavoitteena 
oli jalkauttaa resurssiviisaus koulun 
arkeen konkreettisilla energiaa ja 
vettä säästävillä toimenpiteillä.

  Keväällä oppilaat palkittiin resurs-
siviisauden palkintopäivällä koko luku-
vuoden kestäneestä resurssiviisaasta 
toiminnasta
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H
uhtasuon yhtenäiskoululla on oma 

velho nimeltään Huhtavelho. Vel-

ho – oppilas itsekin – on ottanut  

asiakseen innostaa lapsia resurssiviisau-

teen ja pohtimaan, mitä se tarkoittaa käy-

tännössä. Ja hyviä ideoita on syntynyt 

tänä vuonna koululla roppakaupalla. 

Lapset oppivat  
resurssiviisauteen 
Resurssiviisaustempaus lähti pienes-

tä ideasta, joka kasvoi matkan varrella. 

Huhtasuon koululla projektin käytännön 

toteutuksesta vastaavilla puuhamiehillä, 

lehtori Joni Puusaarella ja luokanopettaja 

Janne Mustosella oli haasteena miettiä, 

miten resurssiviisaus saataisiin viestittyä 

eri ikäisille oppilaille mahdollisimman ym-

märrettävällä ja mielenkiintoisella tavalla.

– Teimme oppilaille ensin kyselyn, josta 

saimme tietoa, kuinka eri ikäiset lapset 

ymmärtävät resurssiviisauden. Sen poh-

jilta lähdimme miettimään, mitä asioita 

nostetaan esiin ja kuinka teemoja käydään 

läpi oppitunneilla. Näin syntyi lasten kans-

sa hyvin arkisia resurssiviisausajatuksia, 

kuten ”Säästetään vettä”, ”Syödään lauta-

nen tyhjäksi” ja ”Muistetaan sulkea vessan 

ovi, jotta vähennetään valojen turhaa syt-

tymistä”,  kuvaa Mustonen. Huhtavelhosta 

tuli resurssiviisauden lähettiläs, joka on 

opastanut ja kannustanut lapsia resurs-

siviisauteen muun muassa keskusradion 

ja käytävien infotelkkarien välityksellä. 

Lisäksi lapsia innostettiin ja osallistettiin 

videoiden ja pelien avulla.

Resurssiviisautta oppineet lapset ovat 

vieneet energiansäästövinkkejä, jätteiden 

lajittelutietoja ja joukkoliikennemyöntei-

syyttä myös koteihin. 

Tavoitteena pienempi  
hiilijalanjälki
Vuonna 2015 koko laajuudessaan käyt-

töönotettu Huhtasuon koulu on talotek-

niikaltaan mahdollisimman energiateho-

kas ja automaattisesti toimiva kiinteistö. 

Koululla on huomioitu resurssiviisaan 

toiminnan mahdollistaminen jo suunnit-

teluvaiheessa. Kantavana ajatuksena on, 

että kaikki osapuolet – niin kiinteistön 

käyttäjä, omistaja kuin palveluntuottaja  

– kiinnittävät huomiota energian ja veden 

säästöön. 

Huhtasuon yhtenäiskoulun resurssivii-

saushanke aloitettiin kaupungin strategi-

an innoittamana. Kaupungin tavoitteena 

on, että vuonna 2050 Jyväskylässä ei 

enää käytetä energiantuotannossa hiiltä 

tai uusiutumattomia polttoaineita. Kun 

opimme kuluttamaan vähemmän, riittä-

vät uusiutuvat polttoainevarat paremmin 

käyttöömme.

– Resurssiviisaustempaus on osoit-

tautunut todella mielenkiintoiseksi ja se 

edistää omalta osaltaan tämän Suomessa 

ainutlaatuisen elinkaarihankkeen perus-

ideaa. Tavoitteena on saavuttaa koululla 

mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Pal-

velusopimukseen on kirjattu energian- ja 

vedenkulutuksen tavoitteet. Jos ne alit-

tuvat niin säästynyt summa jaetaan toi-

mijoiden kesken. Haluamme kannustaa 

myös käyttäjiä ajattelemaan ja toimimaan 

resurssiviisaasti, kuvaa Tilapalvelun energia-

asiantuntija Tero Hirvelä.

Energiamääräykset  
kiristyvät

Ympäristöministeriö on laatinut, parhail-

laan lausuntokierroksella olevan, asetuk-

sen uuden rakennuksen energiatehokkuu-

desta. Asetus astuu voimaan 1.1.2018. 

Tämän jälkeen uudisrakennuskohteen 

rakennuslupaa haettaessa on osoitetta-

va laskelmin, että rakennus tulee täyt-

tämään lähes nollaenergiarakennuksen 

vaatimukset.

– Jyväskylän Tilapalvelussa on valmis-

tauduttu tulevien asetusten käyttöön-

ottamiseen jo aikaisempien rakennus-

hankkeiden yhteydessä vertailemalla, 

millaisin toimenpitein energiankulutus-

ta voidaan laskennallisesti parantaa. 

Yhtään lähes nollaenergiarakennusta 

ei ole meillä vielä rakennettu. Uusien 

asetusten käyttöönottoon valmistaudu-

taan hyvällä ennakkosuunnittelulla ja 

toimintamallien kehittämisellä. Raken-

tamishankkeista saatavat kokemukset 

opettavat sitten aikanaan, millaiset toi-

mintatavat osoittautuvat käytännöllisim-

miksi, kertoo Hirvelä. 

Huhtasuon yhtenäiskoulu on jo vas-

tannut tulevaisuuden haasteisiin ja toimii 

hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka resurs-

siviisauskasvatuksella voidaan vaikuttaa 

viemällä resurssiviisausajattelu opetus-

suunnitelmaan ja koulun arkitoimintoi-

hin. Huhtavelho on tehnyt loistavaa työtä 

ja saanut aikaan lapsissa kipinän elää 

jatkossakin resurssiviisaasti. On muis-

tettava, että jokainen seuraava, pienikin 

askel, on askel tulevaisuuteen. 

  Nina Lehtomäki | kuvat: Seppo Haimakainen ja Resurssiviisas Huhtasuon yhtenäiskoulu -esitys
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Pilottihanke
Jyväskylän Tilapalvelun ja koulun organisoima hanke on ensimmäinen 

laatuaan. Hanke toteutettiin yhteistyössä koulun henkilökunnan ja op-

pilaiden, Jyväskylän Tilapalvelun sekä rakennuksen kiinteistöpalveluista 

ja energiankäytön ohjauksesta vastaavan Caverion Suomi Oy:n kanssa.
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  Nina Lehtomäki | kuva: Jiri Halttunen

Tavaraa oli 
tasopinnoilla -  
keskimääräinen 
prosenttiluku 
76,4 % 

T
urhaa tavaraa kertyy vuosien 

varrella niin kodeissa kuin työ-

paikoilla. Paperipinot pöydillä, 

vanhoja arkistokansioita notkuvat hyl-

lyt ja tasoja kuormittavat tavarat ai-

heuttavat ongelmia, joita emme tule 

välttämättä ajatelleeksi. Epäjärjestys 

tekee siivoamisen hankalaksi, jolloin 

pöly ei pysy kurissa ja sisäilman laatu 

heikkenee. Kaupungin päiväkodeissa ja 

kouluilla on viime vuosina hankkiudut-

tu eroon tuhansista kuutioista turhaa 

tavaraa erinomaisin tuloksin. Nyt on 

terveyskeskusten vuoro.

Siivous ja sisäilma  
-projekti
Kaupungin kiinteistöjä hallinnoiva Jy-

väskylän Tilapalvelu ja kiinteistöjen 

elinkaaripalveluiden ammattilainen 

TPA Andersson tekevät pitkäjänteistä 

siivouksen laadunarviointia yhdessä 

kehitetyn toimintamallin mukaan. 

Terveyskeskusten laadunarvioinneis-

sa ollaan huomattu olevan tarvetta 

toimenpiteille, jotka mahdollistavat 

paremman siivouksen. Työn alla on 

parhaillaan Siivous ja sisäilma -pro-

jekti, jonka tavoitteina on kehittää 

terveyskeskusten yleistä siisteyttä ja 

järjestystä, sekä luoda siivousta ja 

tilojen käytettävyyttä parantavia toi-

mintamalleja yhdessä tilojen käyttäjien 

kanssa. Projektista vastaa Tilapalvelun 

siivouspäällikkö Annika Viljakainen.

– Olemme kiertäneet tämä vuoden 

aikana kaikki terveyskeskukset ja kar-

toittaneet lähes 340 tilaa. Havaintojen 

ja pintapölyisyysnäytteiden perusteel-

la parannettavaa oli yleisesti kaikissa 

terveyskeskuksissa. Suurimmat epä-

kohdat olivat tilojen yleinen järjestys 

ja siivousta haittaava tavarapaljous, 

toteaa TPA Anderssonin projektipääl-

likkö Satu Lahtinen.

– Kun saamme korjattua nämä 

asiat, niin tilojen käytettävyys para-

nee, säästyy työaikaa ja hygieniavaa-

timukset toteutuvat paremmin, lisää 

Viljakainen.

Yhdessä tehden
Terveyskeskusten siivoussaneeraus 

etenee vaiheittain. Työhön kuuluvat sii-

vouksen arviointi, toimenpidesuunnit-

Terveyskeskuksissa alkoi  
siivoussaneeraus

Jokainen meistä voi vaikuttaa työpaikalla positiivisesti sisäilmaan ja tilojen fiksuun 
käyttöön. Hyvä järjestys ja siivoojan työn mahdollistaminen edistävät kiinteistön 
kunnossapitoa ja tilojen käyttäjien viihtyvyyttä. Terveyskeskusten siivoussanee-
rauksessa etsitään yhteisvoimin uusia toimintamalleja järjestyksen ylläpitämiseksi 
tilojen käytettävyyden parantamiseksi. 
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Näin helpotat 
siivoojan  
työtä

J
okainen meistä arvostaa 

työympäristöä, jossa näkyy 

siivoojan käden jälki. Siistit 

ja edustavat tilat vaikuttavat mer-

kittävästi myös asiakkaan viihty-

vyyteen ja mielikuvaan palvelun 

laadusta. 

Siivooja tekee siivoustoimenpi-

teet, jotka on määritelty tarkasti 

palvelusopimuksessa. Yleisenä 

periaatteena on, että siivoja puh-

distaa ja siistii vapaat tasopinnat 

ja lattiat. Seuraavia ohjeita noudat-

tamalla helpotat huomattavasti sii-

voojan työtä.

• Yleinen järjestys kuntoon

• Kaikille tavaroille oma paikka

• Kaappitilan tehokas hyödyntä-

minen

• Tasopinnoilla mahdollisimman 

vähän tavaraa

• Avohyllyillä ja hyllyjen päällä 

vain useasti käytettävät tavarat

• Turhat paperit ja esitteet pois 

pöydiltä 

• Seinä- ja pöytätelineiden käyttö

• Välineiden yhteiskäyttö

• Harvemmin tarvittavat välineet 

omiin tiloihin tai varastoon 

Terveyskeskuksissa alkoi  
siivoussaneeraus

telu, toimenpiteet ja seuranta-arviointi. 

Tähän mennessä on saatu aikaan jo pal-

jon hyviä uudistuksia ja lisää on luvassa.

– Teemme lähiesimiesten kanssa 

tarkan aikataulun siivoustoimenpi-

teille. Tämän vuoden aikana tavoit-

teemme on siivota tekniset tilat. Ensi 

vuoden toukokuun loppuun mennessä 

koko projekti on valmis, kertoo Jyväs-

kylän kaupungin terveyskeskussairaa-

lan siivoustyöt ja ruokapalvelut -yksi-

kön palvelupäällikkö Merja Hokkanen. 

Toimintamallia kehitetään, pilotoi-

daan ja jalkautetaan järjestelmällises-

ti. Käytännön esimerkkinä on Palokan 

avosairaanhoito, johon rakennetaan 

uudet vastaanottohuoneet käyttöopas-

teineen. Ne tulevat toimimaan malli-

huoneina muille kaupungin yksiköille. 

Näin saadaan rakennettua selkeät 

toimintamallit ja vastuunjaot, joiden 

avulla  ylläpidetään siivottavuutta ja 

parannetaan tilojen käyttöastetta.

Resurssiviisasta  
toimintaa
Jyväskylän kaupungin strategiaan kuu-

luu resurssiviisausajattelu, mikä kitey-

tyy myös terveyskeskusten siivoussa-

neerauksessa. Työpisteistä on tulossa 

koko ajan enemmän yhteisiä, jolloin on 

ensiarvoisen tärkeää, että tavaroilla on 

sovitut paikat ja ylimääräistä tavaraa 

on mahdollisimman vähän. Terveys-

keskuksissa järjestys näkyy esimerkik-

si hoitotarvikekustannuksissa. Turhat 

tilaukset vähenevät, kun työntekijöillä 

on selkeä käsitys siitä mitä varastossa 

on ja mitä ei ole.

Merja Hokkasen mukaan kierrättä-

mistä tulisi nostaa entistä laajemmin 

esiin ja etsiä erilaisia toimintatapoja 

sen mahdollistamiseksi. Kaupungin 

palveluyksiköissä toteutuu sama pe-

riaate kuin muuallakin: se mikä on 

yhdelle turhaa voi olla jollekin toiselle 

käyttökelpoista ja tervetullutta. Myös 

tavaroiden ja laitteiden yhteiskäyttöä 

voi lisätä.

Siivoussaneerauskampanjalla ha-

luttiin lisätä tilojen käyttäjien tietoi-

suutta siivottavuusasioista. Tavoittee-

na on myös ohjata ja opastaa tilojen 

käyttäjiä toteutustyössä. 

– On ollut ilo huomata, että asiaa 

pidetään tärkeänä ja ihmiset oikein 

odottavat milloin pääsevät kehittä-

mään omaa työpaikkaansa, kiteyttää 

Hokkanen. 

Siivous ja sisäilma -projekti jatkuu 

ensi keväänä toimistorakennuksissa, 

päiväkodeissa ja kouluissa. Loppujen 

lopuksi kyse on pienistä teoista. Myös 

sinä voit parantaa siivottavuutta tar-

kastelemalla omaa työympäristöäsi.  

Siivous ja sisäilma -projekti: 
Tilojen käytettävyyden ja siivottavuuden vaikutukset
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K
iinteistöjen käyttäjien turvallisuus 

ja viihtyisyys ovat kiinteistöpalve-

lujen tärkeimmät tavoitteet. Jyväs-

kylän Tilapalvelu on kehittänyt toimin-

tamallin, joka varmistaa, että käyttäjät 

saavat ammattimaista ja laadukasta 

palvelua nopeasti ja kustannustehok-

kaasti. Mallia sanotaan puitesopimus-

järjestelmäksi ja sen keskeisenä ideana 

on kumppanuusajattelu.

Yli 10 vuotta  
kumppanuutta
Rakennusliike Pekka Hämäläinen Oy on 

yksi Jyväskylän Tilapalvelun kymmenistä 

puitesopimuskumppaneista. Yhteistyö 

on jatkunut saumatta jo yli 10 vuotta. 

Kuten hyvään kumppanuuteen kuuluu, 

se on syventynyt ja vahvistunut vuosien 

varrella. Pitkäjänteinen yhteistyö ja jat-

kuva kehittäminen johtavat parempiin 

tuloksiin ja siihen, että hommat toimivat 

mutkattomasti.

– Olemme tehneet vuosien varrella 

paljon erilaisia töitä Tilapalvelulle. Työ-

maitamme ovat muun muassa koulut, 

päiväkodit ja liikuntapaikat. Tällä het-

kellä teemme esimerkiksi  Jyväskylän 

kaupunginkirjaston kattoremonttia, 

kertoo yrityksen työnjohtaja Eeropekka 

Hämäläinen.

Rakennusurakoitsijan näkökulmasta 

yhteistyö on sujunut hyvin ja toiminta 

on selkeää. 

– Olemme vuosien varrella oppineet 

tuntemaan Tilapalvelun henkilökuntaa, 

kiinteistönhoitajia sekä käyttäjiä ja kiin-

teistöjä. Pitkä yhteistyö on tuonut jousta-

vuutta ja vahvistanut luottamusta.

Tiedotus  
vaikuttaa laatuun
Puitesopimuskumppaneille järjestetään 

vuosittain erilaisia tilaisuuksia ja koulu-

tuksia. Puolin ja toisin on mukava tavata 

kasvotusten, vaihtaa kuulumisia ja tutus-

Jyväskylän Tilapalvelu palvelee tilojen käyttäjiä yhden luukun periaatteella. Taustalla 
on kuitenkin laaja joukko palveluntuottajia, joilla on tärkeä rooli laadukkaan 
palvelukokemuksen toteuttamisessa. Kaikki palveluntuottajat on valittu kilpailutuksen 
kautta kiinteistönhoidon, siivouksen ja kunnossapitorakentamisen luottokumppaneiksi. 

  Nina Lehtomäki | kuvat: Jiri Halttunen ja Nina Lehtomäki
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Kiinteistöpalvelujen taustalla on
huolella viritetty järjestelmä
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tua. Samalla käydään läpi taustoineen 

tärkeät asiat, jotta ne saadaan jalkau-

tettua kentälle arjen toimintaan. Myös 

Hämäläinen osallistui viimeisimpään 

tiedotustilaisuuteen Tietotalolla.

– Mielestäni nämä tilaisuudet ovat 

tarpeellisia, koska niissä on tärkeitä 

ajankohtaisia asioita, samalla tulee 

myös kerrattua vanhoja juttuja. Tällä 

kertaa tärkeänä teemana jäi mieleen 

erityisesti tiedottaminen. Meidän toi-

minnassamme se tarkoittaa esimerkik-

si yhteisiä palavereja, joissa sovitaan 

käyttäjien kanssa toimintatavoista. Ne 

voivat koskea vaikkapa korjaustenai-

kaisia kulkureittejä. Tiedottamisen ja 

vuorovaikutuksen kautta asiat saadaan 

sujumaan jouhevasti kaikkien kannalta, 

kuvaa Hämäläinen.

Palvelua  
yhdeltä luukulta
Siivouksen, kiinteistönhoidon ja kunnos-

sapitorakentamisen työt ovat moninaisia. 

Kunnossapidon 

tarve lähtee joko 

ennakoivan kun-

nossapidon kautta 

tai esimerkiksi äkilli-

sestä vahingosta. Toi-

saalta se voi tulla myös 

viranomaisen aloitteesta 

tai liittyä sisäilmaongelmiin. 

Tavoitteena on joka tapauksessa 

tehdä asiat mahdollisimman helpoksi 

kiinteistön käyttäjille. Sen mahdollista-

vat kiinteistömanagerit, jotka toimivat 

nimettyinä yhteyshenkilöinä ja välittävät 

käyttäjän palvelutarpeet eteenpäin pal-

veluntarjoajille. 

– Jokaisella kiinteistöllä on omat vas-

tuuhenkilöt, managerit, jotka huolehtivat 

siitä, että asiakas saa palveluntuottajilta 

sovittua palvelua. Ilman tätä mallia toi-

mintaa olisi haastava hallinnoida, kos-

ka meillä on kymmeniä kumppaneita 

ja satoja kiinteistöjä, toteaa Jyväskylän 

Tilapalvelun kiinteistöpäällikkö Petteri 

Kontro.

Tilapalvelu on kehittänyt puitesopi-

musjärjestelmää edelläkävijänä jo useita 

vuosia. Tämä niin sanottu kolmikanta-

malli toimii Kontron mukaan käytännös-

sä erittäin joustavasti. 

Pitkäaikaiset 3–5 vuoden kump-

panuudet palveluntuottajien kanssa 

mahdollistavat yhteistyön virittämisen 

mahdollisimman tehokkaaksi ja laa-

dukkaaksi. Vakiintuneen ja jatkuvas-

ti kehittyvän kumppanuuden kautta 

saamme palveluntuottajilta korkealaa-

tuista työpanosta, josta asiakkaamme 

hyötyvät. 

 Rakennusliike Pekka 
Hämäläinen Oy on ollut 
Tilapalvelun puitesopi-
muskumppani jo yli 10 
vuotta. Kuvassa työn-
johtajat Eeropekka 
Hämäläinen ja Olli 
Matikainen (vasem-
malla).

Tiedottaminen  
vaikuttaa laatuun
Laatu on yksi tärkeimmistä tekijöistä 

Tilapalvelun toiminnassa ja se perustuu 

hyviin kumppanuuksiin. Tilapalvelu jär-

jestää sopimuskumppaneille vuosittain 

tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, joissa 

käydään läpi asiakaspalautteita, toimin-

tamalleja ja muita asioita, jotta kaikilla 

olisi yhteinen ymmärrys siitä, kuinka 

laatu syntyy. 

Tämän vuoden tiedotustilaisuudessa 

esiteltiin asiakastyytyväisyyskyselyn tu-

loksia, dokumenttien hallintaa, asbesti-

lain muutoksia sekä puhtaudenhallinnan 

työkalu.

 Jyväskylän kaupunginkirjaston katto-
remontti.
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  Nina Lehtomäki | Kuvat: Seppo Haimakainen, Jiri Halttunen

M
e kaupunkilaiset olemme tottu-

neet julkisiin palveluihin. Yksi 

arvostaa hyviä kirjastopalvelu-

ja, jollekin toiselle voi olla vanhustenpal-

velujen toimivuus tärkeä asia. Jokainen 

meistä käyttää erilaista palvelutarjonnan 

kokonaisuutta. Jos siihen tulee muutok-

sia, aiheuttaa se yleensä harmistusta, 

koska emme halua luopua saavutetuista 

eduista. Maailma kuitenkin muuttuu ja 

sen myötä myös palveluja kehitetään uu-

teen suuntaan.

Mikä on palveluverkko?
Palveluverkot ovat yhden tai useamman 

palvelualan muodostamia verkkoja. Kau-

punkilaisille ne näkyvät palvelumalleina, 

joilla meille tarjotaan julkisia palveluja 

– kuten kirjastopalveluja tai vanhusten-

palveluja. Jokaisella palvelualalla on stra-

tegia, joka kertoo kuinka palveluja tullaan 

kehittämään. Palveluverkkouudistusten 

taustalla on tarve kehittää palveluverk-

koja vastaamaan muuttuvia tarpeita sekä 

taloudelliset tavoitteet.

Jyväskylässä palveluverkkojen kehit-

täminen perustuu kaupungin strategisiin 

palvelulinjauksiin. Kehittäminen on pitkä-

jänteistä työtä. Palveluverkkoselvityksiä 

on tehty lähes 10 vuoden ajan, esimer-

kiksi opetus-, museo-, kirjasto- ja terveys-

palveluista. Selvitysten yleisenä tavoittee-

na on kartoittaa Jyväskylän kaupungin 

palvelujen tilanne ja ratkaista, kuinka 

kaupungin asukkaille turvataan tulevai-

suudessa laadukkaat palvelut järkevällä 

tavalla. Kaupunkilaisen näkökulmasta 

kiinnostavaa on se, kuinka huomion 

keskipisteenä olevat lähipalvelut tulevat 

säilymään.

Tilapalvelun rooli selvityksissä
Tilapalvelu toimii palveluverkkoselvityk-

sissä toimitila-asiantuntijana, joka tuo 

ajantasaista tietoa ja kehittämisnäkemyk-

siä suunnittelun avuksi. 

– Haluamme tuoda oman asiantuntija-

panoksemme kaupungin toimitilaresurs-

sin johtamisen näkökulmasta. Esimer-

kiksi päiväkoti- ja kouluverkkoselvitysten 

pohjalta on Jyväskylässä uudistettu 

perusopetuksen palveluverkkoa muun  

muassa isoilla kouluhankkeilla, joita 

olemme olleet aluksi selvittämässä ja 

myöhemmin toteuttamassa, kuvaa Jy-

väskylän Tilapalvelun kiinteistökehitys-

päällikkö Mikko Lepo.

Seuraavina vuosina kaupungin inves-

tointiohjelma koostuu lähinnä toimitilo-

jen peruskorjauksista ja laajennuksista, 

mutta myös joitakin uudisrakennuksia on 

luvassa. Uudisrakennuksina toteutetaan 

Savulahden ja Kangasvuoren päiväkoti-

koulut sekä joitakin päiväkoteja. Kaikilla 

uudistuksilla pyritään turvaamaan var-

haiskasvatukseen ja opetukseen tarkoi-

tuksenmukaiset ja joustavat tilaratkaisut 

kasvavalle lapsimäärälle kustannustehok-

kaasti.

Tiedolla johtamista
Ajantasainen tieto on tärkeässä roolis-

sa, jotta palveluverkkokehityksessä ja 

toimitilajohtamisessa voidaan tehdä 

oikeita ratkaisuja ja mitoittaa palveluja 

järkevästi. 

– Tavoitteemme on, että tilojen johta-

minen perustuisi yhä laadukkaampaan 

tietoon. Voimme tarjota palvelualoille työ-

kalut ja informaatiota, joka helpottaa tilo-

jen käytön johtamista. Tällä hetkellä meil-

lä on esimerkiksi rakenteilla tietokanta, 

joka kokoaa kaiken tärkeän informaation 

päiväkotien ja koulujen toiminnasta, ka-

pasiteetista, olosuhteista ja haasteista. 

Selvitys sisältää myös kuntoluokituksen, 

jonka määrittelemme kiinteistölle. Sen 

jälkeen asiakaspalvelualojemme johtajilla 

on entistä laadukkaampi tieto johtaa ja 

kehittää omaa varhaiskasvatus- ja ope-

tuspalveluaan, kuvaa Lepo.

Kyse on pitkälti siitä, että tiedetään 

mitä asioita muuttamalla saadaan aikaan 

tehokkaampaa toimintaa ja hyvät olosuh-

teet kiinteistöjen käyttäjille. Tilapalvelu 

on asiakkaille strateginen kumppani, joka 

pystyy pureutumaan tarkasti kiinteistö-

jen todelliseen kapasiteettiin, auttamaan 

resurssien optimoinnissa lyhyellä aikavä-

lillä ja tuomaan tiedot pitkän tähtäimen 

palveluverkkokehitykseen.

– Me tunnemme eri palvelualojen 

toimintatavat ja voimme auttaa kehittä-

mään niiden fyysistä ympäristöä. Olem-

me lähellä asiakkaitamme ja meillä on 

paljon tietoa, näkemystä ja taitoa viedä 

muutostarpeita käytäntöön. Järkevillä toi-

mintatavoilla rahat eivät mene hukkaan 

kiinteistöjen turhiin menoihin, kuten 

tehottomien tilojen lämmittämiseen ja 

ylläpitoon, kiteyttää Lepo. 

Palveluverkkojen uudistaminen on  
pitkäjänteistä työtä
Palveluilla on iso merkitys meille kaupunkilaisille. Olet varmasti huomannut, että kau-
pungin tarjoamia palveluja on uudistettu aktiivisesti viime vuosina. Muutoksen taustalla 
oleva palveluverkkokehitys varmistaa, että kaikki kaupunkilaiset saavat laadukasta palve-
lua tulevaisuudessa
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ilapalvelun suunnittelupäällikkö 

Ulla Rannanheimo jäi eläkkeelle 

syksyllä . Tilapalvelussa palvelu-

verkkoselvityksistä vastanneen Ullan 

työtä jatkaa kiinteistökehityspäällikkö 

Mikko Lepo tiimeineen. Mikon lisäksi 

tiimiin kuuluvat hankearkkitehdit Eija 

Korkalainen-Halmu sekä keväällä  

Tilapalvelussa aloittanut Kaisa Jokinen. 

Tiimin työsarkaan kuuluvat hanke- ja 

kiiinteistökehitystehtävät sekä palvelu-

verkkoselvitykset. 

Kaisan tehtäviä ovat Tilapalvelun 

asiakkaiden auttaminen kaikissa toimi-

tiloihin liittyvissä asioissa. Hänen työ-

tänsä ovat muun muassa palveluverk-

koselvitykset, hankesuunnittelun ohjaus 

sekä erilaiset toimitilaselvitykset. 

– Olen asunut Jyväskylässä 10 

vuotta ja tehnyt arkkitehtisuunnittelua 

kaupungille konsultin roolissa. Minul-

la on pitkä kokemus julkisten palve-

lukiinteistöjen suunnittelutehtävistä. 

Sitä ammattitaitoa voin varmasti hyö-

dyntää myös uudessa työssäni, toteaa 

Kaisa. 

PALVELUVERKOT

Palveluverkkosuunnitelma 
määrittää kaupungin 

ratkaisumallin 
kuntalaispalveluiden 

tarjonnalle.
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Ulla jäi eläkkeelle, uudistunut tiimi jatkaa työtä

 Kaisa Jokinen



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

Jyväskylän kaupunki 
Jyväskylän Tilapalvelu
Katuosoite:  
Kilpisenkatu 1, 4. krs
Postiosoite: PL 124, 
40101 Jyväskylä
Puh. 014 266 0000
www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu

Laskutusosoite  
(verkkolasku):
Laskun saaja:  
Jyväskylän kaupunki/ 
Jyväskylän Tilapalvelu
Välittäjä: BasWare Oyj, 
BAWCFI22
OVT-tunnus: 
003701746664920

  Johto
ERIKSSON ESKO
kiinteistöjohtaja
014 266 8233
0500 641 621

VIINIKKA TAIJA
johdon sihteeri
014 266 8257
0400 839 434

  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

  Hanke- ja
kiinteistökehitys

LEPO MIKKO
kiinteistökehityspäällikkö
(palveluverkot, hankeselvi-
tykset, kiinteistöjen salkutus 
ja omistusjärjestelyt)
014 266 8243
040 830 6379

JOKINEN KAISA
hankearkkitehti
014 266 8687
050 341 0292

KORKALAINEN-HALMU EIJA
hankearkkitehti
014 266 8239
050 552 3754

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

HIRVELÄ TERO
energia-asiantuntija
014 266 8232
050 408 4660

REIN MAUNO
projektipäällikkö
014 266 8248
050 343 1287

TUONONEN VÄINÖ
projektipäällikkö
014 266 8255
040 588 4283

  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

KIISKI TUOMO
kunnossapidon rakennuttaja
014 266 8628
050 302 0337

LEHTORANTA-MAKKONEN 
JAANA
asiakkuuspäällikkö
014 266 8242
040 830 6378

OKSANEN KIRSI
suunnittelusihteeri
014 266 8244
0400 732 006

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

  Henkilöstö-
      muutokset

projektipäällikkö
Ilmo Viitanen
eläkkeelle 1.10.2016

Eläkkeelle siirtyvät:


