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Tilapalvelun toimintaorganisaatio

Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvos-
ta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotan-
nolle turvalliset, tarkoituksenmukaiset ja kilpailukykyiset toimitilat sekä 
tilapalvelut.

TILAPALVELUN JOHTOKUNTA
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Tilapalvelun toimintavuosi meni toiminnallisesti ja taloudellisesti olosuhteisiin ja tavoitteisiin nähden 
kohtuullisesti. Kylmä ja luminen talvi vaikutti toimintakatetavoitteeseen, mistä jäätiin 0,5 M€.

Jyväskylän kaupungin yhtenä tärkeänä tavoitteena on koko valtuustokauden aikana varmistaa tilojen 
käyttäjille turvalliset ja terveelliset toimitilat. Tämä tarkoittaa yhteensä yli 200 M€:n mittavaa talon-
rakennuksen investointiohjelmaa neljän vuoden aikana.

Tämän investointiohjelman sekä taloudellisesta että teknisestä toteuttamisesta iso vastuu on Jyväskylän 
Tilapalvelulla. Toimintakauden aikana tarkennettiin jo tehtyjä palveluverkkoselvityksiä sekä alueelli-
sesti että kustannusten osalta. Tehtyjen palveluverkkoselvitysten ja niiden tarkennusten pohjalta talonra-
kennuksen investointiohjelman toteutus on käynnistetty ripeällä tahdilla. Säynätsalon päiväkoti-koulu 
ja Päivärinteen päiväkoti-koulu valmistuivat aikataulun mukaisesti, samoin valmistuivat Lohikosken 
ja Keltinmäen koulujen erittäin haasteelliset peruskorjaukset.

Vaajakosken, Palokan ja Keski-Palokan koulujen sekä Kaupungintalon yhteensä 56 M€:n perus- 
korjaukset käynnistyivät kuluneen toimintavuoden aikana ja valmistuvat ohjelman mukaisesti  
vuosina 2011-2012.

Huhtasuon päiväkoti-kouluhankkeen valmistelu, suunnittelu ja kilpailuttaminen elinkaarihankkee-
na toteutettiin loppuvuoden aikana. Valmistelutyö tehtiin huolella ja siihen osallistui jossakin muodos-
sa lähes koko Tilapalvelun henkilöstö. Saatujen tarjousten pohjalta hankkeesta ja toteutusmallista pääte-
tään lopullisesti kuluvan vuoden keväällä.

Kaupungin omasta käytöstä vapautunutta kiinteistöomaisuutta myytiin 
yhteensä 5,1 M€:lla, joista päätökset tehtiin Tilapalvelun johtokunnassa.

Sisäilmaongelmat ja väistötilat työllistivät henkilöstöä aikaisempia vuosia 
enemmän. Cygnaeuksen koulukeskuskiinteistö päätettiin kunnostaa pysyvämpään 
väistötilakäyttöön. Tästä ratkaisusta ja toteutuksesta luovutettiin Tilapalvelulle 
valtakunnallisen RIL-palkintokilpailun toinen sija.

Vaikka talonrakennuksen investointiohjelma käynnistettiin ripeästi, talous-
arviojaksotus eri vuosille epäonnistui, koska se oli liian etupainotteinen. 
Tämä tarkoittaa mittavaa uudelleenbudjetointia kuluvalle vuodelle.

Esko Eriksson
kiinteistöjohtaja

Kiinteistöjohtajan katsaus
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Jyväskylän Tilapalvelu hallinoi  
Jyväskylän kaupungin 494 720 
htm2:n tilaomaisuutta, mistä omia 
rakennuksia oli 459 100 htm2 ja osa-
kehuoneistoja 35 620 htm2. Lisäk-
si markkinoilta oli kaupungin toi-
mintayksiköiden käyttöön vuokrat-
tuja tiloja 68 840 m2 hallinnassa ole-
van tilakannan määrän ollessa näin 
yhteensä noin 563 560 m2.

Tilaomaisuus pieneni edellisvuodes-
ta nettomääräisesti noin 31 160 m2. 
Tilojen määrän pieneneminen joh-
tui kiinteistöjen myynneistä, 21 500 
m2 ja puretuista rakennuksista, noin 
17 000 m2. Omien tilojen mää-
rää kasvatti valmistuneet rakennuk-
set, noin 7 000 m2. Ns. markkinoil-
ta sisään vuokrattujen tilojen mää-
rä pieneni edellisvuodesta nettomää-
räisesti noin 4 300 m2, missä merkit-
tävin tekijä oli lukiokoulutuksen siir-

rosta Jyväskylän Koulutuskuntayh-
tymälle aiheutunut Cygnaeuksen ja 
Sepän lukioiden vuokrasopimusten 
päättyminen.

Tilojen käyttö

Tilojen käyttöä seurataan jaottelulla 
sisäinen ja ulkoinen käyttö, väistöti-
lat sekä tyhjät tilat. 

Sisäisellä vuokrauksella tarkoitetaan 
vuokraustoimintaa, jonka asiakkai-
na ovat Jyväskylän kaupungin omat 
palvelualueet ja -yksiköt. Sisäisen 
vuokraustoiminnan piirissä oli tilo-
ja noin 444 900 m2. Nettomääräi-
sesti vähennystä edellisvuoteen noin 
8 000 htm2, missä merkittävin teki-
jä oli edellä kuvattu lukiokoulutuk-
sen siirto.
Ulkoista vuokraustoimintaa harjoite-
taan markkinaehtoisesti niiden tilo-

jen osalta, joita kaupungin omat 
yksiköt eivät tarvitse, tai niiden käyt-
tö omassa toiminnassa ei ole talou-
dellisesti perusteltua. Ulkoisen vuok-
raustoiminnan piirissä tiloja oli noin 
63 200 m2, missä vähennystä edel-
lisvuoteen noin 10 000 m2 ja vuok-
rauksen liikevaihto oli noin 4,5 milj. 
euroa. Ulkoisen vuokrauksen volyy-
min lasku aiheutuu muun muas-
sa aiemmin ulosvuokrattujen Kel-
jon tallien, Voionmaan koulun ja 
Kolun Impilinnan myynnistä. Ulkoi-
sen vuokraustoiminnan piirissä oleva 
tilakanta on pääosin vanhentunutta 
ja näistä tiloista pyritäänkin suurelta 
osin hankkiutumaan eroon.

Väistötiloja vuoden 2010 lopussa oli 
20  500 m2, joka muodostuu pääosin 
Palokan, Vaajakosken ja Keski-Palo-
kan koulujen sekä Kyllön terveysase-
man väistötiloista. 

Kiinteistö- ja tilaomaisuus

Opiskelua ja ulkoilua
Jokelan koulussa
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Kiinteistömyynnit vuonna 2010 
    
	 	 		 kauppahinta	  

Jylhän ent. koulu 180 000,00 
Patajärven/Tikkalan vanha koulu 112 000,00 
Mlk:n ent. kunnantalo 1 900 000,00 
Cygnaeuksenkatu 2 50 000,00 
Kolu, henkilökunnan asunto 168 120,00 
Voionmaan koulu 1 460 000,00 
Lyseon lukio 1 139 000,00 
Horkan ent. koulu 128 000,00 
Horkan kylätupa (talousrak.) 3 360,00 
Kaisla, Korpilahden satama-alue 5 000,00 
Keljon autotalli ja tukikohta/halli 3 201,60 
Purettava rakennus, Korpilahti 500,00 
Yhteensä (toimintatuotot) 5 149 181,60 

Tyhjiä tiloja vuoden 2010 lopussa oli 
35 000 m2, eli 7,1 % tilaomaisuu-
desta. Tyhjien tilojen määrä väheni 
vuoden aikana noin 10 000 m2, joka 
selittyy olennaisesti Palokan ja Vaaja-
kosken koulujen purkamisella.

Vauhdikas vuosi kiinteistö-
kehitysrintamalla

Toimintavuosi 2010 sisälsi runsaasti 
kiinteistökehitystoimenpiteitä. Kiin-
teistö- ja rakennusten kauppoja oli 
10 kappaletta kokonaispinta-alal-
taan 21 500 m2 ja myyntiarvoltaan 
noin 5,1 M€. Merkittävimpiä myyn-
tikohteita olivat Lyseon ja Voion-

maan lukiorakennusten myynti Kou-
lutuskuntayhtymälle sekä vanhan 
Maalaiskunnan kunnantalon myynti 
Education Facilities Oy:lle. Eksoot-
tisin kauppa oli Jyväskylän ainoan 
1800-luvun vanhan puutalokortte-
lin Cygnaeuksenkatu 2, rakennus-
ten kauppa, mikä käsitti lisäksi olen-
naisena osana yhteisen kehittämisso-
pimuksen.
Vuokratilahankkeista merkittä-
vimmät olivat sosiaaliasemien kes-
kittäminen uuteen vuokrakohtee-
seen Hannikaisenkadulle, Kortepoh-
jan seurakuntatalon kehittäminen ja 
vuokraaminen vammaisten toimin-
takeskukseksi sekä Kyllön terveysase-
man väistötilojen vuokraaminen Väi-

nönkadulta. Huhtasuon yhtenäis-
koulun, erityiskoulun ja päiväkodin 
elinkaarihankkeen kilpailuttaminen 
työllisti toimintavuonna merkittäväs-
ti, mutta päätöksenteko ajoittuu vuo-
delle 2011.

Palokan, Vaajakosken ja Keski-Palo-
kan kouluhankkeiden vuoksi purku-
kohteita olivat Palokan vanha koulu-
keskus ja kirjasto, Vaajakosken koulu 
sekä Keski-Palokan koulun asuntola 
ja viipalekoulu.
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     31.12.2010 1.1.2010 Muutos % 

Omat rakennukset (hum2) 459 097 488 826 -29 729 -6,08
Osakehuoneistot (hum2) 35 626 37 110 -1 484 -4,00
Ulkoa vuokratut tilat (hum2) 68 836 70 870 -2 034 -2,87
 Yhteensä 563	559	 596	806	 -33	247	 -5,57
Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2) 444 891 458 362 -13 471 -2,94
Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2) 63 195 71 586 -8 391 -11,72
Vapaat tilat (hum2) 35 018 44 524 -9 506 -21,35
Väistötilat (hum2) 20 455 22 334 -1 879 -8,41
Huoneala (hum2)/asukas 4,31 4,61 -0,3 -6,51
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Suunnitelmat etenevät  
palveluverkkojen mukaisesti
Tilapalvelun suunnittelun ja rakenta-
misen lähtökohtana ovat laaditut pal-
veluverkot. Investointiohjelmat laadi-
taan palveluverkkojen pohjalta. Päi-
väkotiverkko ja kouluverkko valmis-
tuivat 2008 ja niiden päivitys käyn-
nistettiin syksyllä 2010. Selvitys val-
mistuu keväällä 2011 ja siinä tutki-
taan molemmat palveluverkot yhdes-
sä suuralueittain uusien väestöennus-
teiden ja kaavoitusohjelmien pohjal-
ta. Suurten kouluhankkeiden käyn-
nistyessä on laadittu suuraluekohtai-
sia selvityksiä kouluverkosta ja lisäk-
si laadittiin selvitys  tuottavuuden 
näkökulmasta syksyllä 2010. Lop-
puvuodesta 2009 valmistunut sosi-
aali- ja terveystoimen palveluverk-
ko on ollut  lähtökohtana sosiaali- 
ja terveystoimen tilamuutoksissa ja 
-hankkeissa. Syksyllä 2010 valmistui-
vat nuoriso- ja kirjastoverkkoselvityk-
set. Keväällä 2010 käynnistettiin lii-
kuntaverkkoselvitys ja se valmistuu 
alkuvuodesta 2011. Loppuvuodesta 
käynnistettiin museoverkkoselvitys ja 
se valmistuu keväällä 2011. 

Palveluverkot ovat sen jälkeen pää-
sääntöisesti kertaalleen laadittu ja ne 
tulevat ohjaamaan pitkäjänteisesti 
peruspalvelujen tilankäytön ja hank-
keiden suunnittelua 2020 saakka. 
Laajojen kouluhankesuunnitelmien 

valmistuttua käynnistyvät terveyspal-
velujen hankeselvitykset.

Hankesuunnitelmat käynnistetään 
kiireellisyysjärjestyksessä palveluverk-
koselvityksien pohjalta. Laajat kou-
luja koskevat hankesuunnitelmat 
on lähes laadittu ja uutena, laajana 
kokonaisuutena ovat käynnistymäs-
sä terveysasemien hankesuunnitel-
mat. Suunnitelmien pohjaksi käyn-
nistettiin terveyspalvelujen tarveselvi-
tys loppuvuodesta 2010.

Merkittävimmät hanke- 
suunnitelmat 

Merkittävimpiä hankesuunnitelmia 
olivat Kaupungintalon peruskorjauk-
sen, Palokan terveyskeskuksen vuo-
deosastojen peruskorjauksen ja laa-
jennuksen sekä Sairaalakoulun, Man-
nilan päiväkodin ja Hovilan nuori-
sokodin uudisrakennusten hanke-
suunnitelmat. Keljon vanhainkodista 
laadittiin hankesuunnitelma, jonka 
lopputulos oli,  että Keljon vanhain-
koti jatkaa nykyisellään toistaisek-
si. Kuokkalan yhtenäiskoulun laajen-
nuksen ja peruskorjauksen sekä Lää-
käritalon ja Aaltomuseon peruskorja-
uksen hankesuunnitelmat  käynnis-
tettiin loppuvuodesta.

Merkittävimmät vuokra- 
kohteiden suunnitelmat 

Jyväskylän nuorisopalvelujen kes-
kusta-alueen nuorisotilan ja keskite-
tyn kulttuurisen nuorisotyön tilois-
ta laadittiin tarveselvitys ja sen poh-
jalta hankesuunnitelma Veturitalliin 
pohjautuen nuorisopalveluverkkosel-
vitykseen. Sosiaali- ja terveyspalve-
luiden ylläpitämän nuorten taito- ja 
taidetyöpajan ja kansalaistoiminnan 
keskuksen tiloista Matarakatu 4:ään 
laadittiin hankesuunnitelma. Vam-
maisten toimintakeskukselle selvitet-
tiin eri vaihtoehtoja tilaratkaisuksi 
ja sen seurauksena laadittiin hanke-
suunnitelma Kortepohjaan rakennet-
tavaksi uudeksi toimintakeskukseksi, 
jonka yhteyteen tulee myös tuettua 
kehitysvammaisten asumista.  

Hankkeet investointi- 
ohjelmaan

Syksyllä pidettiin vuosittaiset palve-
lualuekohtaiset tilafoorumit, joissa 
linjattiin hankkeet investointiohjel-
maan vuosille 2011–2015. 
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Suunnitelmat etenevät  
palveluverkkojen mukaisesti

Pohjanlammen koulun laajennuksen hankesuunnittelun yhteydessä käynnistettiin koulun tontin asemakaa-
van muutos. Samassa yhteydessä kaavoitus selvitti koulun ympäristöön sijoittuvien kenttien ja tulevaisuuden 
visiona jäähallin sijoittumisen. Lisäksi kaupunkirakennepalveluiden toimesta on käynnistetty Pohjanlammen 
lähiympäristösuunnitelman laatiminen.
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Yhdistymisen jälkeen Jyväskylän 
koulu- ja päiväkoti-investoinnit pää-
sivät todelliseen vauhtiin vuoden 
2010 aikana. Talonrakennusinves-
tointeihin käytettiin noin 40 miljoo-
na euroa vuoden aikana.

Syyslukukauden alkuun lasten ja 
koululaisten käyttöön valmistuivat 
Päivärinteen päiväkoti ja Puistokou-
lun uudisrakennus, Säynätsalon päi-
väkoti-koulu, Haukkamäen ja Koti-
mäen päiväkotien laajennukset sekä 
peruskorjatut koulut Lohikoskella ja 
Keltinmäessä.

Suurten kouluhankkeiden peruskor-
jaus- ja maanrakennustyöt aloitet-

tiin kesällä Keski-Palokassa, Palokas-
sa ja Vaajakoskella. Näiden kolmen 
hankkeen yhteenlaskettu budjetti on 
43,7 miljoonaa euroa ja urakkakil-
pailutukset saatiin vietyä läpi pää-
osin edullisessa markkinasuhdantees-
sa, joka edesauttoi budjettiraameissa 
pysymisessä. Sairaalakoulun uudisra-
kennuksen maanrakennustyöt saatiin 
myös käyntiin loppuvuodesta tont-
tikaupan toteuduttua keskussairaala-
alueelle Kukkumäentien varteen.

Peruskorjaushankkeissa Kyllön ter-
veysaseman työt ovat edenneet 5. vai-
heeseen ja Kaupungintalon perustuk-
set vahvistettiin suihkupaalutuksella.

Talonrakennusinvestointien taso jat-
kuu korkeana tulevina vuosina ja 
toteutussuunnittelua vietiin eteen-
päin mm. Uimahallin ja Kyllön ter-
veysaseman peruskorjaushankkeissa 
sekä Liinalammen päiväkoti-koulun 
ja Mannilan päiväkodin uudisraken-
nushankkeissa. Kaupungintalon kor-
jaus- ja entisöintitöiden suunnitte-
lua tehtiin rinnan rakennushistorial-
lisen tutkimuksen, dokumentoinnin 
ja purkutöiden edetessä ja tavoittei-
den tarkentuessa. 

Koulu- ja päiväkoti-
investoinnit vauhdissa

Päivärinteen päiväkodin ja Puistokoulun 
laajennukset valmistuivat syksyllä
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TALONRAKENNUSINVESTOINNIT/TILAPALVELU     
     
1	000	euroa	 	 TA	 uud.budj.+ta-	 TAM		 TP
	 	 		 	 2010	 muut.	+	siirrot	 2010	 2010 

Kyllön terveysaseman peruskorjaus   3 300 725 4 025 2 660
Museoiden kokoelma- ja konservointikeskus   50 50 50
Säynätsalon koulu ja päiväkoti  3 000  3 000 2 870
Keltinmäen koulun peruskorjaus  1 900 -650 1 250 1 147
Lohikosken koulun IVS-pk ja julkisivujen kunn.  1 500 650 2 150 2 614
Päivärinteen pk. ja Puistokoulun laajennus  2 400 50 2 450 2 453
Hipposhallin/harjoitusjäähallin kosteusvauriok.  500  500 325
Kaupungintalon peruskorjaus  2 000  2 000 2 542
Keljon vanhainkodin B-osan peruskorjaus  500 100 600 82
Käsityöläistalojen siirto  0 150 150 160
Palokan urheilukentän huoltorak.laajennus  100  100 136
Kotimäen päiväkodin peruskorj. ja laajennus  1 600 850 2 450 2 027
Haukkamäen päiväkodin peruskorj. ja laajennus  1 200 500 1 700 2 202
Lahjaharjun päiväkodin peruskorjaus  800 -400 400 700
Pohjanlammen koulun viipale uudisrakennus  100 100 200 41
Vaajakosken koulu (yläaste) uudisrakennus  4 000 1 100 5 100 3 365
Vaajakosken koulun purku  0 200 200 218
Keski-Palokan koulun peruskorj ja laajennus  4 600 330 4 930 4 093
Keski-Palokan koulun purku   170 170 34
Liinalammin päiväkoti-koulu uudisrakennus  400 550 950 245
Palokan koulukeskus uudisrakennus  6 800 -330 6 470 4 534
Palokan koulukeskuksen purku   180 180 149
KOY Palokan palvelukeskuksen purku  0 100 100 93
Uimahallin pk. (-75 valm osa)  600  600 156
Kuohun päiväkoti-koulun viipaleen perustus  200  200 137
Käsityöläistalojen korttelin kehittäminen  200  200 193
Pääkirjaston muutos- ja korjaustyöt  600  600 747
Sairaalakoulun uudisrakennus  1 500  1 500 270
Hannikaisenkatu 11-13 suuterv.huolto  300  300 39
Hannikaisenkatu 11-13 työterveys  100  100 13
Nuorisokodin uudisrakennus (Hovila)  200  200 44
Kaupungin johtokeskus  100  100 86
Mannilan päiväkoti uudisrakennus  300  300 44
Palokan terv.aseman vuodeos 1 pk. ja laaj.  200  200 60
Vammaisten työkeskus uudisrakennus  100  100 8
Huhtasuon koulukampus (PPP-as.tunt)  500  500 281
Kanavuoren vanhan koulun purku   200 200 2
Kihun toimitilojen laajennus   10 10 21
Sovatekin muutostyöt (päihdehuolto)   75 75 52
sosiaali- ja terv.-palv.verkon muutostyöt  500 -150 350 178
Liikuntarakennusten korjaukset  250  250 238
Kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaukset  2 000 650 2 650 2 836
Tekniset ja toiminnalliset korj.- ja muutostyöt  1 000 90 1 090 1 347

Yhteensä	 	 43	350	 5	300	 48	650	 39	492		
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Koulujen ja päiväkotien henkilökun-
nalle tehtiin Örebro-sisäilmastoky-
sely keväällä 2010. Kysely on teh-
ty aiemmin vuosina 2001 ja 2005. 
Kyselyn tulokset antavat hyvän 
kuvan henkilökunnan kokemis-
ta sisäilmastohaitoista ja niiden laa-
juudesta sekä toteutettujen korjaus-
töiden onnistumisesta. Kysely auttaa 
myös tulevien investointien kiireelli-
syysjärjestyksen arvioinnissa.

Kohderyhmänä vuonna 2010 oli 31 
koulua, 34 päiväkotia ja 7 koulupäi-
väkotia. Vastausprosentti vaihteli  
40–100 välillä, jääden joissakin koh-
teessa liian alhaiseksi, jolloin arvioin-
tia ei voitu tehdä. Alhainen vastaus-
prosentti viittaa yleensä siihen, että 
kohteen sisäilmasto on tyydyttä- 
vällä tasolla.

Tutkimustulokset analysoi erikoislää-
käri Markku Seuri huomioiden myös 
avovastaukset.
Yhteenvedossa todettiin varsinkin 
koulujen sisäilmaston parantuneen 
viime vuosina selvästi. Raja-arvot 
ylittyivät vain melun kohdalla ja päi-
väkodeissa myös ilmanvaihdon puut- 
teet tulivat esille. Kyselyn paras anti 

oli, että tehdyt korjaustyöt 
ovat henkilökunnan mielestä pääosin 
onnistuneet ja olleet oikeansuuntai-
sia. Örebro-kyselyn tulokset esiteltiin 
kouluille ja päiväkodeille syyskuussa.

Kaupungin sisäilmastoryhmä 
kokoontui yleiskokoukseen 9 ker-
taa ja kiinteistöissä tehtiin n. 50 tar-
kastusryhmän kohdekäyntiä. Koh-
dekäynneillä käsiteltiin asiakkaiden 
kokemia sisäilmaston liittyviä ongel-
mia ja päätettiin tarvittavista korjaus-
toimenpiteistä, joilla varmistettiin 
turvalliset toimitilat käyttäjille. Kor-
jaustöiden ajaksi käyttäjille järjestet-
tiin tyydyttävät väistötilat ja korjaus-
alueet osastoitiin suojaseinillä, alipai-
neistettiin ja työt suoritettiin raken-
nesuunnittelijan antamien ohjeiden 
ja rakentamismääräysten mukaisesti. 

Siivous- ja kiinteistönhoitopal-
velujen kilpailuttaminen jatkui 

Siivous- ja kiinteistönhoitopalvelujen 
kilpailuttaminen jatkui tavoitteiden 
mukaisesti. Vuorossa oli ns. vanhan 
Jyväskylän viimeinen alue, joka koos-
tui etupäässä keskusta-alueen isoista 
rakennuksista.

Siivouspalveluja kilpailutet-
tiin kahdessa osassa. Ensim-
mäisessä osassa kilpailutettiin 
25 kohdetta (39.611 m²) ja 
toisessa osassa kilpailutettiin 
yhdessä sosiaalipalveluiden 
kanssa 10 palvelutalon koko-
naisuus (20 000 m²). Palvelu-
talojen kilpailutukseen otet-
tiin mukaan uutena palveluna 
palveluasuntojen siivoukset. 
Tilaajina toimivat Tilapalvelu 
sekä Vanhuspalvelut, Tilapal-
velu vastaa kiinteistöjen yleis-
ten tilojen siivouksista ja Van-
huspalvelut vastaavat palvelu-
asunnoista. Yhteistyö kilpai-
lutuksessa oli hyvä ja osapuo-
let tyytyväisiä toimintatapaan. 
Palveluntuottajaksi valittiin 
palvelutalojen kilpailutukses-
sa Total Kiinteistöpalvelut Oy 
ja toisessa kilpailutuksessa ISS 
Palvelut Oy.
Kiinteistönhoitopalvelut kil-
pailutettiin 24 kohteessa (74 

569 m2) ja palveluntuottajaksi valit-
tiin Total Kiinteistöpalvelut Oy.  

Kilpailutuksissa painotettiin hankin-
tojen laatua hinta-laatusuhteen olles-
sa 30/70. Halutun laatutason saa-
vuttamiseen pyritään entistä tehok-
kaammalla yhteistyöllä asiakkaan ja 
palvelutuottajien välillä sekä sopi-
musten kannustinjärjestelmillä. 

Energiatehokkuus- 
sopimuksella säästöihin 

Jyväskylän kaupunki on liittynyt 
kuntien energiatehokkuussopimuk-
seen vuonna 2009 ja oli mukana 
myös nykyistä sopimusta edeltävässä 
kuntien energiansäästösopimuksessa.
Kaupungin energiatehokkuussopi-
muksessa energiansäästöllä tarkoite-
taan nykyisen kulutuksen vähentä-
mistä tai sellaisen tulevan kulutuksen 
estämistä, joka aiheutuisi ilman toi-
menpiteitä.

Sisäilman laatu parantunut
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Jyväskylän Tilapalvelun asiakkaiden 
tyytyväisyyttä mitattiin jälleen syk-
syllä 2010 vuosittain toteutettavalla 
asiakastyytyväisyyskyselyllä. Asiakas-
tyytyväisyyskyselyn avulla saamme 
arvokasta tietoa asiakkaidemme tyy-
tyväisyydestä tiloihin ja tilojen hal-
linnointiin, Tilapalvelun järjestämiin 
palveluihin sekä investointi- ja vuo-
sikorjaushankkeisiin. Kyselyn kohde-
ryhmä koostuu sisäisistä vuokralaisis-
ta eli toimitilojen loppukäyttäjistä. 

Vuoden 2010 asiakastyytyväisyys-
kyselyä voitiin taas verrata edellis-
vuoteen, jolloin entinen Jyväskylän 
maalaiskunta ja Korpilahti liitettiin 
ensimmäisen kerran mukaan kyse-
lyyn. Vuoden 2010 kokonaistuloksis-
ta (4,43) voitiin havaita lähes kaikilla 
osa-alueilla lievää laskua edellisvuo-
den (4,56) tuloksiin nähden.

Kaupunkien väliseen  
vertailuun joka toinen vuosi 

Asiakastyytyväisyyskyselyssä mukana 
olleet muut kunnat Helsinki, Van-
taa, Tampere, Oulu, Vaasa ja Mik-
keli siirtyivät tekemään asiakastyyty-
väisyyskyselyt tammikuussa joka toi-
nen vuosi. Näin emme voineet tehdä 
vielä vertailua muihin kuntiin. Jyväs-
kylän Tilapalvelu tulee teettämään 
kyselyt joka vuosi. Näin voimme seu-
rata asiakastyytyväisyyden kehitys-
tä ja reagoida nopeasti mahdollisiin 
epäkohtiin.  

Korkeimmat pisteet tulivat 
tilojen hallinnoinnista

Tänä vuona parhaat pisteet tulivat 
tilojen hallinnoinnista (3,58). Asia-
kaspalvelumanagerijärjestelmä koe-
taan hyväksi toimintatavaksi hoitaa 
kiinteistöön liittyviä asioita yhden 
managerin kautta. Sanallisissa palaut-
teissa managerit saivat kiitosta, mut-
ta sijaisuudet toivottiin hoidetta-
van paremmin. Asiakkaista tyytyväi-
simpiä olivat sosiaali- ja terveystoi-
mi (3,53). Selkein lasku viime vuo-
teen nähden tapahtui sivistystoimen 
ja erityisesti kulttuuripalveluiden alu-
eella (3,16). 

Tärkeää saada palautetta 
myös epäkohdista 

Vaikka kaiken kaikkiaan tiloihin, 
tilojen hallinnointiin, tiloihin koh-
distuviin palveluihin sekä investoin-
ti- ja vuosikorjaushankkeisiin, ollaan 
tyytyväisiä, löytyy jokaiselta osa-alu-
eelta myös tyytymättömyyttä. Vasta-
uksista n. 16 % oli tyytymättömiä. 
Kriittistä palautetta tulee mm. sisäil-
man laadusta, toimitilojen muunnel-
tavuudesta ja yleiskunnosta, tieto-
tekniikkamahdollisuudesta, siivouk-
sesta, kiinteistönhoidosta ja vartioin-
nista sekä peruskorjauksen- ja vuosi-
korjaustoimenpiteiden vastaavuudes-
ta tarpeisiin. Näihin haasteisiin on 
haluttu puuttua tänäkin vuonna. 

Suurimmat vastaajaryhmät 
tulevat kouluilta ja päivä-
kodeilta

Eniten vastaajia yksittäisistä kiinteis-
töryhmistä tuli tänäkin vuonna luon-
nollisesti kouluilta ja päiväkodeilta. 
Päiväkodit olivat viimevuoteen ver-
raten hieman tyytyväisempiä (3,47) 
kuin koulut (3,37), mutta tänä vuon-
na ero kapeni tuntuvasti.  

Asiakastyytyväisyys yhtenä 
laadun mittarina 

Jyväskylän Tilapalvelu on tutkinut ja 
mitannut asiakkaidensa tyytyväisyyt-
tä aina vuodesta 1993 lähtien. Asia-
kastyytyväisyyskyselyn tekijänä on 
toiminut alusta alkaen KTI Kiinteis-
tötalouden instituutti ry. Vuosittain 
tehtävän kyselyn sisältö on pidetty 
pääosin samana, jotta uudet tulokset 
olisivat aina mahdollisimman hyvin 
vertailukelpoisia edellisvuosien tulos-
ten kanssa. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn kaut-
ta saatu palaute on Jyväskylän Tila-
palvelulle tärkeä työväline toiminnan 
ja palvelutarjonnan kehittämisek-
si. Lisäksi palautetta käytetään myös 
yhtenä laadunmittarina arvioides-
sa sitä, kuinka palvelupalveluntuotta-
jamme ovat työssään onnistuneet. 

Tänä vuonna vastausprosentti oli  
61 %. Tämän toivoisimme jatkossa 
nousevan. Jokaisen toimitilan loppu-
käyttäjän mielipide on meille tärkeä. 
Kaikkien vastaajien kesken arvoimme 
joka vuosi mukavia pikkupalkintoja. 

Tilapalvelun asiakkaiden tyytyväi-
syyttä mitattiin jälleen
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Tilan ominaisuudet

Asiakastyytyväisyys v. 2010

Asiakas-
suuntautuneisuus

Tilapalvelun hankkimat
kiinteistöpalvelut

Kiinteistöjen investointi-
ja kunnossapitohankkeet
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Liikevaihto    70 774 687,07  69 588 932,96
Liiketoiminnan muut tuotot    404 712,46  53 131,33
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   
  Ostot tilikauden aikana  -8 654 871,15   -7 307 105,74 
 Palvelujen ostot  -19 640 189,12  -28 295 060,27        -18 771 740,28 -26 078 846,02
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot  -1 334 823,01   -1 198 110,41 
 Henkilösivukulut   
  Eläkekulut  -289 220,69 
  Muut henkilösivukulut  -80 337,44  -1 714 381,14 -80 963,72 -1 545 976,97
Poistot ja arvonalentumiset    
 Suunnitelmanmukaiset poistot  -16 364 582,52   -12 749 388,43 
 Arvonalentumiset  0,00  -16 364 582,52 0,00 -12 749 388,43
Vuokrakulut    -11 668 447,47  -10 066 036,80
Liiketoiminnan muut kulut    -44 127,68  -433 681,99
Liikeylijäämä (-alijäämä)    13 092 800,45  18 768 134,08
Rahoitustuotot ja -kulut    
 Muut rahoitustuotot  221 576,91   14 243,99 
 Korvaus peruspääomasta  -15 678 999,96   -19 500 000,00 
 Muut rahoituskulut  -780,90  -15 458 203,95 -1 288,09 -19 487 044,10
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä    -2 365 403,50  -718 910,02
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia    -2 365 403,50  -718 910,02
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)    -2 365 403,50  -718 910,02

Liikelaitoksen tunnusluvut     
     
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,78 %  5,59 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto 3,78 %  5,59 %
Voitto, % -3,34 %  -1,04 %

Tilapalvelun vuosi 2010 oli taloudel-
lisesti erittäin haastava johtuen sisäi-
sen vuokratason jäädyttämisestä vuo-
den 2009 tasolle kiinteistöjen yllä-
pitokustannusten noustessa kuiten-
kin 3,9 %. Tätä taustaa vasten vuosi 
onnistui taloudellisesti kohtuullisesti. 

Tilapalvelun liikevaihto vuonna 
2010 oli 70,8 M€, minkä lisäksi kir-
jattiin myyntivoittoja 0,4 M€.

Toimintakatteen tavoitteesta jäi saa-
vuttamatta 0,5 M€, mikä johtui pää-
osin kylmästä ja runsaslumisesta tal-
vesta.
Toiminnan kokonaistulos jäi alijää-
mäiseksi 2,4 M€. Poikkeuksellisen 
suuri negatiivinen tulos johtui yhdes-

sä emokaupungin kanssa tehdyis-
tä lisäpoistoista mm. entisen maalais-
kunnan rakennusten osalta. 
Toimintamenot olivat 41,7 M€, jos-
ta suurin erä oli asiakaspalveluiden 
ostot 19,6 M€. Tästä valtaosa eli 
15,4 M€ käytettiin siivouspalvelui-
hin, kiinteistöjen hoitopalveluihin, 
kunnossapitoon sekä piha-alueiden 
hoitoon. Energiakustannukset oli-
vat 8,3 M€ ja ulkoiset vuokrakustan-
nukset ja osaketilojen vastikevuokrat 
11,4 M€. 
Toimintakate oli 29,5 M€, jolla 
katettiin poistot 16,4 M€ sekä omis-
tajalle maksettava tuotto 15,7 M€, 
joka oli 4,4 % peruspääomasta.

Talonrakennusinvestointeihin käy-

tettiin toimintavuoden aikana 39,5 
M€. Suurimmat investointihankkeet 
olivat Vaajakosken ja Palokan kou-
lun uudisrakennukset ja Kyllön ter-
veysaseman,  Keski-Palokan koulun 
ja Kaupungintalon peruskorjaukset. 
Investointibudjetista jäi käyttämättä 
9,2 M€, joka johtui pääosin käynnis-
sä olevien suurten kouluhankkeiden 
arvioidun rahoituksen etupainottei-
suudesta kuntien yhdistämisvuodes-
ta 2009 lähtien. Lisäksi sairaalakou-
lun hanke siirtyi 8 kuukautta tontti-
kaupan viivästyessä ja Kyllön perus-
korjaustöiden aloitus siirtyi 4 kuu-
kautta terveysaseman väistötilajärjes-
telyjen vuoksi.

Haastava vuosi taloudessa

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2010
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     31.12.2010  31.12.2009  
     
VASTAAVAA     
     
PYSYVÄT VASTAAVAT     
Aineettomat hyödykkeet     
 Aineettomat oikeudet    
 Muut pitkävaikutteiset menot  7 584 927,54  8 228 682,94 
Aineelliset hyödykkeet     
 Rakennukset  287 123 058,83  277 634 784,17 
 Kiinteät rakenteet ja laitteet  50 545,83  54 433,97 
 Muut aineelliset hyödykkeet  -854 704,40  -495 000,00 
 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  21 825 374,09  16 070 695,09 
     308 144 274,35  293 264 913,23 
Sijoitukset      
 Osakkeet ja osuudet  16 826 314,85  17 000 845,45 
 Muut saamiset  159 276,90  71 700,90 
     16 985 591,75  17 072 546,35 
VAIHTUVAT VASTAAVAT     
     
Saamiset     
Pitkäaikaiset saamiset     
 Myyntisaamiset  37 774,75   
 Muut saamiset  1 306 802,00  1 636 944,00 
Lyhytaikaiset saamiset     
 Myyntisaamiset  264 545,02  186 464,90 
 Muut saamiset  26 270 470,97  21 715 694,86 
     27 879 592,74  23 539 103,76 
     
VASTAAVAA YHTEENSÄ  360 594 386,38  342 105 246,28 
     
VASTATTAVAA     
     
OMA PÄÄOMA     
Peruspääoma  353 541 697,13  334 856 223,87 
Edellisten tilikausien alijäämä  1 061 104,47  1 780 014,49 
Tilikauden ylijäämä  -2 365 403,50  -718 909,82 
     
VIERAS PÄÄOMA     
Pitkäaikainen     
 Muut velat / Liittymismaksut ja muut velat  22 482,55  19 755,05 
     
Lyhytaikainen     
 Ostovelat  8 041 764,08  5 931 399,09 
 Muut velat  31 968,65  29 398,54 
 Siirtovelat  260 773,00  207 365,06 
     8 334 505,73  6 168 162,69 
     
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  360 594 386,38  342 105 246,28 
     
Liikelaitoksen tunnusluvut     
     
Omavaraisuusaste, %  97,7 %  98,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %  11,7 %  8,9 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa  -1 304,3  1 061,1

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2010

Tase 31.12.2010
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Toiminnan rahavirta  
 Liikeylijäämä (-alijäämä)    13 092 800,45
 Poistot ja arvonalentumiset    16 364 582,52
 Rahoitustuotot ja -kulut    -15 458 203,95
 Tulorahoituksen korjauserät    -394 568,65
       13 604 610,37
Investointien rahavirta  
 Investointimenot    -39 491 758,90
 Rahoitusosuudet investointimenoihin    434 704,40
 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot    9 025 965,51
Toiminnan ja investointien rahavirta    -16 426 478,62
  
Rahoituksen rahavirta  
Antolainauksen muutokset  
 Antolainasaamisten lisäykset muilta    -87 576,00
Lainakannan muutokset  
Oman pääoman muutokset    18 685 569,31
Muut maksuvalmiuden muutokset  
 Saamisten muutos kunnalta    -3 801 544,88
 Saamisten muutos muilta    -538 944,30
 Korottomien velkojen muutos kunnalta    2 169 070,54
Rahoituksen rahavirta    16 426 478,62
  
Rahavarojen muutos    0,00
  
Rahavarojen muutos  
 Rahavarat 31.12.    0,00
 Rahavarat 1.1.    0,00
       0,00
Liikelaitoksen tunnusluvut  
  
Investointien tulorahoitus, %    35,84%
Pääomamenojen tulorahoitus, %    35,84%

Rahoituslaskelma 31.12.2010

Keskeiset volyymitiedot
     31.12.2010 1.1.2010 Muutos % 

Omat rakennukset (hum2) 459 097 488 826 -29 729 -6,08
Osakehuoneistot (hum2) 35 626 37 110 -1 484 -4,00
Ulkoa vuokratut tilat (hum2) 68 836 70 870 -2 034 -2,87
 Yhteensä 563	559	 596	806	 -33	247	 -5,57
Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2) 444 891 458 362 -13 471 -2,94
Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2) 63 195 71 586 -8 391 -11,72
Vapaat tilat (hum2) 35 018 44 524 -9 506 -21,35
Väistötilat (hum2) 20 455 22 334 -1 879 -8,41
Huoneala (hum2)/asukas 4,31 4,61 -0,3 -6,51
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Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC)   

Taloudellinen näkökulma: TOT TOT  Muutos   
    2010 2009  %
Tulos-% 19 27 -8,0 -42,11
Toimintakate-% 41 45 -4,00 -9,76
Pääoman tuotto-% (tekninen arvo) 5,8 6,6 -0,80 -13,79
Tekninen arvo / jälleenhankinta-arvo, % 70 68 2,00 2,86
Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus,% 7,3 8,2 -0,90 -12,33
Tila- ja kiinteistöpalvelut, €/hum2/v. 4,26 43,64 0,62 14,55
         
Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma:       
Asiakastyytyväisyyskysely, 1-5 p. 3,43 3,56 -0,13 -3,79
         
Prosessinäkökulma:      
Palvelutuotannon käytössä olevat tilat, hum2/as 3,41 3,50 -0,09 -2,64
Korjausvelka, % (tavoite 75 % jälleenhankintahinnasta) 6,9 6,9 0,00 0,00
Ohjelmoidun kunnossapidon toteutuminen,% 94 83 -11,00 11,70
Huoltokirja käytössä, % 99 100 0,00 0,00
Vajaakäyttöaste, % 6,02 7,47 -1,45 -24,09
         
Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma:       
Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö 5 5 0,0 0,00
Sairauspoissaolot/hlö 4,97 6,76 -1,79 -36,02
Työtyytyväisyys, piste 3,07 3,08 -0,01 -0,33

1. Hallinnassa olevan kiinteis-
töomaisuuden lisätarpeen kas-
vu optimoidaan valtuuston hyväk-
symien palveluverkkoselvitysten 
mukaisesti.

Palveluverkkojen vaikutukset näkyvät 
yleensä useamman vuoden viiveellä. 
Laajimmat palveluverkkoselvitykset 
on tehty sivistys- sekä sosiaali- ja ter-
veyspalvelualueille.

Vuonna 2010 kaupungin omas-
sa käytössä olevat tilat väheni-
vät yhteensä 15.350 m2. Sosiaali- 
ja terveyspalveluiden tilat kasvoivat 
yhteensä 3.100 m2 johtuen Hauk-
kamäen, Päivärinteen ja Säynätsa-
lon päiväkotien laajennuksista sekä 
vanhus- ja vammaispalveluiden tila-
muutoksista. Sivistyspalveluiden tilat 

vähenivät yhteensä 16.900 m2, mikä 
paljolti johtui lukiorakennusten siir-
tymisestä Koulutuskuntayhtymälle. 

2. Talonrakennuksen investointi-
hankkeista Huhtasuon koulukam-
pus toteutetaan vaihtoehtoisella 
rahoitusmallilla.

Huhtasuon koulun, erityiskoulun ja 
päiväkodin elinkaarihanke on kilpai-
lutettu ja tarjoukset on saatu tammi-
kuussa 2011. Päätöksentekoon han-
ke tuodaan kevään 2011 aikana, jol-
loin hankinta- ja rahoitusmalli lopul-
lisesti päätetään.

3. Saavutetaan energiatehokkuus-
sopimuksen mukainen 3 %:n sääs-
tötavoite kokonaisenergian kulu-
tuksessa.

Tilapalvelu on toimintavuoden aika-
na muuttanut 16 rakennuksen 
ilmanvaihtotekniikan ohjausta ja toi-
mintaa tavoitteena uuden IV-teknii-
kan hyödyntäminen. Näillä toimil-
la on ilmanvaihdon sähkötehon tarve 
pienentynyt 24 %.  
Kokonaisenergian kulutuksen sääs-
tötavoitteen toteutuminen pystytään 
laskemaan huhtikuun loppuun men-
nessä, mutta alustavien arvioiden 
mukaan säästötavoite tullaan saavut-
tamaan.

4. Käyttäjien tyytyväisyys tiloihin 
ja palveluihin säilyy 3,5 pisteessä.

Kokonaistyytyväisyys oli vuonna 
2010 3,43 pistettä ja vuonna 2009 
3,56.

Toiminnallisten tavoitteiden 
toteutuminen

Keskeiset toiminnan tunnusluvut

     31.12.2010 1.1.2010 Muutos % 

Omat rakennukset (hum2) 459 097 488 826 -29 729 -6,08
Osakehuoneistot (hum2) 35 626 37 110 -1 484 -4,00
Ulkoa vuokratut tilat (hum2) 68 836 70 870 -2 034 -2,87
 Yhteensä 563	559	 596	806	 -33	247	 -5,57
Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2) 444 891 458 362 -13 471 -2,94
Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2) 63 195 71 586 -8 391 -11,72
Vapaat tilat (hum2) 35 018 44 524 -9 506 -21,35
Väistötilat (hum2) 20 455 22 334 -1 879 -8,41
Huoneala (hum2)/asukas 4,31 4,61 -0,3 -6,51
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ERIKSSON ESKO
Kiinteistöjohtaja
(014) 266 8233
0500 641 621
(68233) 

VIINIKKA TAIJA
Johdon sihteeri
(014) 266 8257
0400 839 434
(68257)

KIINTEISTÖKEHITYS

LEPO MIKKO
Kiinteistökehityspäällikkö
(ulkoinen vuokraus, kiinteistöjen 
ostot ja myynnit)
(014) 266 8243
040 830 6379
(68243)

TALOUS JA HALLINTO

KINOS SOILE
Talous- ja 
hallintopäällikkö
(talous, rahoitus, hallinto)
(014) 266 8237
0400 455 015
(68237)

PARNI MERJA
Toimistosihteeri
(014) 266 8241
(68241)

SUURONEN AIRA
Taloussuunnittelija
(014) 266 8253
040 355 0869
(68253)

TERVO TIMO
Kustannussuunnittelija
(rakennus- ja tilarekisterit)
(014) 266 8254
0400 738 616
(68254)

RAKENNUTTAMINEN

LEPISTÖ TUIJA
Rakennuttajapäällikkö
(projektien ohjaus ja valvonta, 
investointien budj., valtionavut)
(014) 266 8251
050 430 6454
(68251)

EKONEN KAUKO
Projektipäällikkö
(014) 266 8232
040 773 2596
(68232)

REIN MAUNO
Projektipäällikkö
(014) 266 8248
050 343 1287
(68248)

REUNAMA JUHA
Projektipäällikkö
(014) 266 8249
0400 648 387
(68249)

TUONONEN VÄINÖ
projektipäällikkö
(014) 266 8255
040 588 4283
(68255)

VIITANEN ILMO
Projektipäällikkö
(014) 266 8258
0400 783 800
(68258)

TARVE- JA 
HANKESUUNNITTELU

RANNANHEIMO ULLA
Suunnittelupäällikkö
(tarve- ja hankeselvitykset, 
palveluverkot)
(014) 266 8247
050 606 87
(68247)

KOIVISTO MARJUT
Projektipäällikkö
(014) 266 8238
0400 368 124
(68238)

KORKALAINEN-HALMU EIJA
Projektipäällikkö
(014) 266 8239
050 552 3754
(68239)

OKSANEN KIRSI
Suunnittelusihteeri
(014) 266 8244
0400 732 006
(68244)

KIINTEISTÖ- JA 
TILAPALVELUT

SALMELA OLLI
Kiinteistöpäällikkö
(014) 266 8250
0400 648 389
(68250)

ALTÉN SATU
Kiinteistömanageri
(kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso-
palvelut, toimistorakennukset)
(014) 266 8230
0400 807 598
(68230)

ARVE ANNELI
Kunnossapitopäällikkö
(014) 266 8231
0400 995 077
(68231)

ESKOLA PERTTI
Tekninen Isännöitsijä
(014) 266 8234
0500 540 251
(68234)

HAKALA ANU
Kiinteistömanageri
(päivähoitopalvelut, sosiaali-
ja perhepalvelut)
(014) 266 8235
050 581 3683
(68235)

HÄMÄLÄINEN ARI
Tekninen isännöitsijä
(kiinteistönhoidon ja– huollon 
ohjelmointi)
(014) 266 8236
0400 544 333
(68236)

LAHTI MARITTA
Kiinteistömanageri
(terveydenhuollonpalvelut,
vanhus- ja vammaispalvelut)
(014) 266 8240
0400 648 386
(68240)

LEHTORANTA-MAKKONEN JAANA
Asiakkuuspäällikkö
(014) 266 8242
040 830 6378
(68242)

MASTOLA PASI
Tekninen isännöitsijä
(Korpilahti)
(014) 266 8245
040 545 7105
(68245)

VARAKAS MARKKU
LVI-asiantuntija
(014) 266 8256
0500 575 952
(68256)

VILJAKAINEN ANNIKA
Siivouspäällikkö
(014) 266 8259
0500 788 913
(68259)

VÄYLIÖ SIRPA
Kiinteistömanageri
(opetustoimi)
(014) 266 8260
050 599 6003
(68260)
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