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Tilapalvelun toimintavuosi meni toiminnallisesti ja taloudel-
lisesti tavoitteisiin nähden erittäin hyvin. Toimintakatteen 
talousarviotavoite ylitettiin 1,4 M€, mikä johtui pääosin 
toteutuneista kiinteistöjen myyntivoitoista sekä normaalia 
lämpimämmästä loppuvuodesta. Toiminnan tulos poistojen 
ja rahoituskulujen jälkeen oli n. 0,6 M€ positiivinen.

Talonrakennushankkeet etenivät ja valmistuivat aikatauluta-
voitteiden mukaisesti. Liinalammin päiväkoti-koulu valmistui 
vuoden lopulla. Myös Korpilahtitalon muutostyöt terveys-
aseman käyttöön saatiin valmiiksi marraskuussa.  
Keltinmäen päiväkodin rakentaminen sekä Puistokoulun 
peruskorjaus aloitettiin kesällä. Molemmat hankkeet val-
mistuvat syyslukukaudeksi 2014.  Uusien hankkeiden osalta 
aloitettiin Vaajakosken terveysaseman, Palokan terveysase-
man osasto 1:n peruskorjauksen sekä Palokan nuorisokodin 
laajennuksen suunnittelu. 

Toimintavuoden aikana käynnistettiin päiväkoti- ja koulu-
verkkoselvityksen päivitys, joka valmistuu helmikuussa 2014. 
Monipalvelupisteiden suunnittelu käynnistettiin loppuvuo-
desta. Elokuussa pidettiin vuosittaiset palvelualuekohtaiset 
tilafoorumit, joissa linjattiin hankkeet investointiohjelmaan 
vuosille 2014–2018. 

Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskuksen elinkaarihankkeen 
1. vaihe, eli päiväkoti ja erityiskoulu, valmistui. Loppuvuoden 
käyttökokemukset olivat hyviä. 2. vaiheen, eli yhtenäis-
koulun rakentaminen käynnistyi. Hankkeen investointiarvo 
on 35,5 M€ ja elinkaarisopimuksen kokonaisarvo on 55,0 
M€. Elinkaarihanke on Keski-Suomen yksi merkittävimmis-
tä julkisista talonrakennusinvestoinneista sekä Suomessa 
ensimmäisten elinkaarihankkeiden joukossa. 

Uusista vuokrakohteista merkittävimmät olivat Mankolan 
yhtenäiskoulu, joka otettiin käyttöön elokuussa 2014 sekä 
60-paikkainen vanhusten palvelutalo Kinkomaalla.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä teki lukioverkkoon liittyvän 
päätöksen lopettaa lukiokoulutus vuoden lopussa Lyseo-
rakennuksessa. Sopimuksen mukaan kaupunki osti Lyseon 
samassa yhteydessä takaisin itselleen ja käynnistää hankkeen 
koko korttelin kehittämiseksi. Lyseo on rakennettu v. 1902 ja 
edustaa jyväskyläläistä historiaperimää opetuksen historian, 
historiallisen opetuskokoelman ja arkkitehtuurin osalta. Lisäk-
si kaupunki osti Vaajakoskelta niin sanotun Vaajalan kiinteis-
tön Vaajakosken uuden terveysaseman tontiksi.

Vuoden aikana myytiin kiinteistöjä ja huoneistoja 18.800 m2 
ja kauppahinnaltaan noin 2,1 M€. Eniten julkista kiinnostusta 
herättäneet myyntikohteet olivat ns. Harmoonitehtaan kiin-

teistö, Schaumannin vanhan konttorirakennuksen kiinteistö 
sekä Survon kartanoalueen rakennukset.

Tilapalvelu on panostanut rakennusten sisäilmaongelmien 
ratkaisumallien kehittämiseen. Vuosien määrätietoinen työ on 
tuottanut tulosta ja ongelmat ovatkin selvästi vähentyneet.

Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja

Kiinteistöjohtajan katsaus
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Kiinteistö- ja tilaomaisuus

Jyväskylän Tilapalvelu hallinnoi Jyväskylän kaupungin 
490.065 m2 tilaomaisuutta, mistä omia rakennuksia on 
449.565 m2 ja osakehuoneistoja 40.500 m2. Tasearvo on yh-
teensä 346,3 M€. Lisäksi markkinoilta oli kaupungin toimin-
tayksiköiden käyttöön vuokrattuja tiloja 86.235 m2, joiden 
vuosivuokra on noin 13,0 M€. Hallinnassa olevia tiloja oli 
kaikkiaan yhteensä 576.300 m2.

Tilaomaisuus pieneni vuoden aikana 3.005 m2, mutta hallin-
nassa olevien tilojen määrä kasvoi 2.850 m2. Uusia rakennuk-
sia valmistui 8.500 m2 (Huhtasuon päiväkoti ja erityiskoulu 
sekä Liinalammin päiväkoti-koulu), ostettuja rakennuksia oli 
8.450 m2 (Lyseo ja S-market Vaajala), myytyjä rakennuksia oli 
yhteensä 18.816 m2, purettuja 1.260 m2 ja nettomääräisesti 
uusia sisäänvuokrattuja 5.846 m2.

Tilojen käyttö

Kaupungin omassa käytössä oli tiloja 496.100 m2, missä on 
lisäystä edellisvuoteen 2.700 m2. Merkittävimmät muutokset 
olivat Mankolan yhtenäiskoulun, Huhtasuon erityiskoulun ja 
päiväkodin sekä Hannalan uuden palvelutalon käyttöönotto 
sekä vastaavasti poistuneina tiloina Kyllön terveysaseman 
väistötilasta ja Hannalan vanhoista hoivatiloista luopuminen.

Ulos vuokrattuja tiloja oli 36.100 m2, missä on kasvua 6.000 
m2. Kasvu on tilapäinen ja aiheutui Lyseo-rakennuksen osta-
misesta ja sen tilapäisestä vuokrauksesta Koulutuskuntayhty-
män lukiokäyttöön.

Väistökäytössä tiloja oli 4.900 m2, missä on vähennystä edel-
lisvuoteen 2.100 m2. Vähennys johtui Kyllön ja Korpilahden 
terveysasemien väistötarpeen päättymisestä. Uutta väistöti-
laa hankittiin Puistokoulun peruskorjauksen ajaksi Rajakadul-
ta 1.100 m2.

Tyhjiä tiloja 39.200 m2, missä on vähennystä edellisvuoteen 
3.750 m2. Tyhjiä tiloja on paljon odottamassa kaavoitus- ja kiin-
teistökehityshankkeiden etenemistä sekä muutoin myynnissä.

Kiinteistökehitystoimenpiteet

Kaupungin vuoden 2013 talousarvio sisälsi viisi toimitilojen 
vuokra-/kehityshanketta. Huhtasuon elinkaarihankkeen 1. 
vaihe (erityiskoulu ja päiväkoti) valmistui tavoitteen mukai-
sesti ja otettiin käyttöön elokuussa 2013. Elinkaarihankkeen 
2. vaiheen eli yhtenäiskoulun rakentaminen käynnistyi syk-
syllä. Hankkeen rakennuttaa kaupungin omistama KOy Jy-
väskylän Huhtasuon koulukeskus.

Mankolan yhtenäiskoulu otettiin käyttöön elokuussa 2013. Ra-
kennuttajana toimi kaupungin omistama Education Facilities Oy.

Kinkomaalle valmistui uusi 60 –paikkainen vanhusten pal-
velutalo Vitapolis Asunnot Oy:n rakennuttamana. Sen sijaan 
Huhtasuon palvelutalohanke viivästyy, koska rakennuttajana 
toimiva YH Kodit Oy esitti hankkeen siirtämistä toiselle raken-
nuttajalle. Myös Työterveys Aallon toimitilahanke peruuntui 
Työterveyshuollon uudelleen järjestelyistä johtuvista syistä.

Keskusarkiston uudesta päätearkistotilasta syntyi päätös. Ti-
lat vuokrataan Savelaan toteutettavasta uudisrakennuksesta.

Vuoden aikana myytiin kiinteistöjä, rakennuksia ja huoneis-
toja 18.816 m2, 2,1 M€. Pinta-alaltaan suurin kauppa oli 
Huhtaharjun koulun myynti Huhtasuon elinkaarihankkeen 
järjestelyistä johtuvista syistä. Osa kaupoista oli kaupungin 
sisäisiä maankäytön kehittämishankkeita varten. Paikallisesti 
merkittävät Schaumannin päärakennuksen ja vanhan Har-
moonitehtaan kiinteistöt sekä Survon kartanon rakennukset 
myytiin yksityisille.

Huhtasuon erityskoulu ja päiväkoti otettiin käyttöön elokuussa.



Alkuvuodesta käynnistettiin palveluverkkojen pohjalta val-
tuuston linjaama selvitystyö, jonka tavoitteena oli -5% tilakus-
tannus- ja tehostamistavoite valtuustokauden 2013-16 aikana. 
Tilasäästösuunnitelma laadittiin tiiviissä yhteistyössä Tilapalve-
lun ja vastuualuejohtajien kanssa ja se valmistui toukokuussa. 

Valtuuston hyväksymien palvelulinjausten ja talouden tasa-
painottamisohjelman pohjalta käynnistettiin syksyllä moni-
palvelupisteiden selvitys sekä verkkoselvityksien päivitys.

Syksyllä tilafoorumeissa päivitettiin yhteistyössä sivistyspal-
velujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa investoin-
tiohjelmaan tulevien hankkeiden kiireellisyysjärjestys sekä 
linjattiin osa hankkeista vuokrahankkeena toteutettavaksi. 
Tilapalvelun investointiohjelma valmistellaan vuosittain pal-
veluverkoihin pohjautuvana. 

Palveluverkot ja monipalvelupisteet

Syksyllä käynnistettiin päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen 
päivitys 2014-2025 sekä monipalvelupisteiden selvitys tavoit-
teena tilankäytön tehostaminen ja toimintojen synergiaedut. 
Molemmat selvitykset valmistuivat alkuvuodesta 2014. 

Palveluverkkoselvitysten päivityksien tavoitteena on linjata 
tilankäytön kokonaisnäkemys vuoteen 2025 saakka. Selvityk-
sissä huomioidaan vastuualueiden palvelulinjausten lisäksi 
päivitetyt väestöennusteet ja kaavoitusohjelmat. 

Merkittävimmät hankesuunnitelmat 

Alkuvuodesta jatkettiin Wesmanninmäen päiväkodin uudis-
rakennuksen hankesuunnitelmaa sekä käynnistettiin useiden 
päiväkotien hankesuunnitelmia, mm. Neulaskankaan päivä-
kodin laajennuksen, Honkaharjun ja Tikan päiväkotien sekä 
keskustan väistöpäiväkodin hankesuunnitelmat. Osa päivä-
kotien peruskorjauksista muuttui hankesuunnitteluvaiheessa 
uudisrakennukseksi rakennuksen korkeasta korjausasteesta 
johtuen. 

Palvelulinjauksiin liittyen laadittiin Keski-Suomen museon 
hankesuunnitelma ja Lyseon hankesuunnitelma. Molemmis-
sa hankesuunnitelmissa tarkasteltiin taidemuseon ja Suomen 
käsityön museon sijoitusvaihtoehtoja.

Kirjastoverkkoselvitykseen liittyen jatkettiin Vaajakosken kir-
jasto- ja kansalaisopistorakennuksen hankesuunnitelmaa ta-
voitteena sijoittaa alueen nuorisotilat kirjastorakennukseen.  
Kesällä käynnistettiin uuden Vaajakosken terveysaseman 
hankesuunnittelu.

Kehityshankkeena tutkittiin 3D-tuotemallinnuksen käyttöön-
ottoa. Mallinnus otettiin pilottihankkeena mukaan  Vaajakos-
ken terveysaseman suunnitteluun. 

Alkuvuodesta jatkettiin Wesmanninmäen päiväkodin 
uudisrakennuksen hankesuunnitelmaa

Palveluverkkojen päivitys ja  
monipalvelupisteiden selvitys käynnistyi  
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TA 2013 TA/M 2013 TP 2013

Liinalammin päiväkoti-koulu uudisrakennus 4 046 4 046 5 055

Kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaukset 3 000 3 000 2 849

Puistokoulun peruskorjaus 2 500 2 500 1 801

Keltinmäen päiväkoti uudisrakennus 1 950 1 950 2 118

Palokan terveysaseman korjaus- ja muutostyöt 1 500 1 400 572

Korpilahden terveysaseman peruskorjaus 1 300 1 300 2 113

Uimahallin vuonna 1975 valmistuneen osan peruskorjaus 1 000 1 000 328

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 1 000 1 000 118

Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt 1 000 1 000 934

Lyseon rakennusten osto  928 928

Kaupungintalon peruskorjaus 900 900 416

Kuohun päiväkodin keittiö ym. muutostyöt 600 600 920

Sosiaali- ja terveyspalveluverkon muutostyöt 500 500 586

Palokan koulukeskuksen uudisrakennus 500 500 478

K-S Museon arkisto (pääkirjastoon) 500 500 500

Keskustan väistöpäiväkodin perustaminen 420 420 13

Vesangan koulun lisätilat 400 400 446

Puuppolan päiväkodin muutostyöt kouluksi 300 300 209

Vaajakosken terveysaseman uudisrakennus 300 300 81

Tietohallinnon konesali 300 300 181

Neulaskankaan päiväkodin peruskorjaus 200 200 47

Honkaharjun päiväkoti 200 200 47

Palokan nuorisokodin laajennus 200 200 20

Kyllön päiväsairaalan muutostyöt 100 288

Savelan keittiörakennuksen purku 80 80 55

Uimahallin kylpyläosaston LVI-korjaus (ESCO) 75 75 22

KS-Museon Salmirannan tilat 26 26

Korpilahden terveysaseman väistötilat 3

Yhteensä 22 771 23 725 21 154

Talonrakennusinvestoinnit 2013



Tilapalvelun talonrakennusinvestointeihin käytettiin vuonna 
2013 noin 21 miljoonaa euroa. Kustannus sisältää myös Lyseon 
rakennusten oston (928 000 euroa). Kaupungin taloudellisen 
tilanteen takia talonrakennusinvestoinnit supistuivat puoleen 
edelliseen vuoteen verrattuna. Hankkeiden määrä on vähenty-
nyt sekä myös hankekoot ovat euromääräisesti pienentyneet.  

Usean vuoden ja monen suunnitteluvaiheen jälkeen val-
mistui marraskuussa Tikkakoskelle Tilapalvelun vuoden suu-
rimpana hankkeena Liinalammin päiväkoti-koulu. Kouluun 
tulivat tilat  1-4 luokille 1-sarjaisena ,eli noin 90 oppilaalle. 
Päiväkodin puolella tilaa on noin 100 lapselle eli 5-ryhmälle. 
Päiväkodissa toimii myös vuorohoito. Hankkeen kokonais-
kustannukset olivat 7,4 miljoonaa euroa.

Vajaakäytössä olleeseen Korpilahtitaloon siirrettiin viereisen 
terveysaseman toiminta. Talo palvelee kuntalaisia nyt Moni-
palvelupisteenä. Rakennuksen pohjakerrokseen sijoitettiin 
suun terveydenhuolto ja terveysasema lääkärien vastaan-
ottotiloineen. Muut terveyspalvelut kuten neuvola, fysiote-
rapia, erikoisvastaanotot ja laboratorio muuttivat toiseen 
kerrokseen. Kirjasto jatkaa toimintaansa entisissä tiloissa ra-
kennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Vuoden 2014 aikana 
puretaan vielä vanha terveysasema sekä viimeistellään piha-
alue. Koko hankkeen kustannukset ovat 2,7 miljoonaa euroa. 

Palokan terveysasemalla aloitettiin sairaalaosastojen 2 ja 3 
sisäilmakorjaukset. Lattiapinnoitteet vaihdetaan kauttaal-
taan, alakatot uusitaan ja niiden yläpuoliset osat puhdiste-
taan. Samalla tarkastetaan ja tiivistetään kaikki läpimenot. 
Myös wc-tiloja korjataan. Sisäilmakorjaus valmistuu kesällä 
2014. Entinen sairaalaosasto 1 peruskorjataan ja tilat muute-
taan neuvolan toimintaan sopiviksi. Suunnittelutyö valmistui 
vuonna 2013 ja peruskorjaus tehdään vuoden 2014 aikana. 
Kokonaiskustannukset tulevat olemaan hankesuunnitelman 
mukaisesti noin 4 miljoonaa euroa.

Keltinmäen uuden päiväkodin mittavat maanrakennustyöt 
aloitettiin kesäkuussa. Varsinainen rakentaminen päästiin 
aloittamaan elokuun lopussa. Päiväkoti rakennetaan viidelle 
ryhmälle. Uudet tilat tulevat korvaamaan Kotalammen päi-
väkodin. Rakennustyöt valmistuvat kesällä 2014. Hankkeen 
kustannusarvio on 4,2 miljoonaa euroa.

Päivärinteen päiväkodin rakentamisen yhteydessä tehtiin 
Puistokoululle luokkatiloja ja mm. ruokailutilat. Uudisraken-
nus liitettiin vanhaan kouluun yhdyskäytävällä. Sisäilmaon-
gelmista kärsineen Puistokoulun peruskorjaus aloitettiin 
kesäkuussa. Osa koulun toiminnasta siirrettiin korjaustöiden 
ajaksi väistötiloihin Rajakadulle. Mittavat purkutyöt kestivät 
useita kuukausia ja toivat esille vuosikymmenien aikana tul-
leita vaurioita. Haasteellista peruskorjausta ohjeistaa myös 
osaltaan Keski-Suomen Museo. Liikuntasali, luokat ja eteis-

tilat palautetaan entisille paikoilleen. Piha-alueen töihin on 
haettu myös lähiliikuntapaikka-avustusta. Hankkeen koko-
naiskustannukset ovat 5,3 miljoonaa euroa.

Palokan nuorisokodin laajennuksen hankesuunnitelma hy-
väksyttiin keväällä. Nykyisissä tiloissa on yksi osasto, joka on 
mitoitettu 7 nuorelle. Lisäksi rakennuksessa on 1 paikka kii-
reellisiä tilanteita varten. Nuorisokotia laajennetaan 7 paikal-
la. Suunnittelu valmistuu keväällä 2014 ja laajennus saadaan 
käyttöön loppuvuodesta 2014. Hankkeen kokonaiskustan-
nukset ovat 1,2 miljoonaa euroa. 

Sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin käytettiin talonraken-
nusinvestoinneista noin 3,0 miljoonaa euroa. Suurimpia 
hankkeita olivat Tikkakosken koulun välipohjien korjaustyöt, 
Kuokkalan Graniitin pesutilojen korjaukset, Hipposhallin ta-
sakaton vesikattokorjaus sekä Vaajakosken terveysaseman 
sisäilmakorjaukset. 

Jyväskylän kaupungin taloustilanne  
heijastuu myös talonrakennuksen  
investointeihin

Korpilahti-talon pihassa sijaitsee taiteilija Kari Alosen 
tekemä taideteos ”Kantava voima”
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Tilapalveluun palkattiin 1.6.2013 alkaen sisäilma-asiantuntija, 
jonka tehtäviin kuuluvat julkisten rakennusten sisäilmaon-
gelmien selvitykset, tutkimusten ja korjaussuunnitelmien ti-
laus ja koordinointi sekä rakennuttaminen. Lisäksi tehtäviin 
kuuluu yhteistyö kaupungin sisäilmastoryhmän kanssa, si-
säilmastoprosessin kehittäminen ja tiedotusvastuu.

Sisäilmastoryhmän  
toiminta vakiintunut

Tilapalvelun johdolla toimiva kaupungin sisäilmastoryhmä 
kokoontui yleiskokoukseen 5 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 
pääasiassa rakennusten sisäilmaston hoitoon liittyviä kehitys-
hankkeita. Kehityskohteina olivat mm. päiväkotien siivouk-
sen hygieniatason nosto, terveyden ja hyvinvoinnin ryhmän 
perustaminen, homekoiran käytön kokeilu sekä ohjeistus 
viherseinien käytölle. Kokouksissa päätettiin myös tiedotus-
tilaisuuksien järjestämisestä kaupungin vastuualuejohtajille 
ja lasten vanhemmille. Vanhemmille suunnattuja tilaisuuksia 
järjestettiin kaksi kappaletta.

Sisäilmaston projektiryhmät pitivät n. 45 kiinteistökohtaista 
sisäilmapalaveria ryhmän jäsenille tulleiden yhteydenottojen 

johdosta. Palavereiden ja kohteissa tehtyjen oirekyselyjen ja 
tutkimusten perusteella suoritettiin välittömiä korjaustoimen-
piteitä, joilla varmistettiin terveelliset ja turvalliset toimitilat 
käyttäjille.

Tilapalvelu oli mukana Terve Tila- hankkeessa yhdessä mui-
den suurempien julkisten kiinteistönomistajien ja johtavien 
suunnittelutoimistojen kanssa. Hanke loppui vuoden lopussa 
ja tuloksena saatiin yhteiset menettelytavat sisäilmaongelmi-
en ratkaisemiseksi ja suunnitelmien ja muiden tarvittavien 
asiakirjojen laatimiseen.

Energianseuranta

Jyväskylän kaupungin energiatehokkuussopimuksen (KETS) 
mukainen energiaryhmä kokoontui kolme kertaa. Energia-
ryhmä huolehtii sopimuksen toimeenpanosta. Kuluneen 
vuoden aikana tarkistettiin 54-kohtainen toimenpidesuunni-
telma. Tilapalvelun toimenpiteinä ovat energiakatselmukset, 
energiansäästöhankkeet, uusiutuvien energialähteiden käy-
tön lisääminen, rakennussuunnittelun ohjeistaminen ener-
giataloudelliseksi sekä kulutusseurannan lisääminen. Lisäksi 
yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on, että kiinteistönhoidon 
kanssa huolehditaan kulutuspoikkeamien tarkastelusta.

Sisäilma-asiantuntija tuo lisäosaamista 
sisäilmaongelmien ratkaisuun

Jyväskylän Lyseo siirtyi Tilapalvelun omistukseen Jyväskylän koulutuskuntayhtymältä
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Päiväkotien vedenkulutus 2013 (l/brm2) 

Energian ja veden kulutusta seurataan rakennuskohtaisesti

Energiansäästöhankkeista valmistui Jyväskylän uimahallin 
Aalto Alvarin kylpylän ilmanvaihdon saneeraus ja pesuvesien 
lämmöntalteenottojärjestelmä. Kolmelle kyläkoululle raken-
nettiin maalämmitysjärjestelmä öljylämmityksen tilalle. Ener-
giakatselmusten perusteella toteutettiin 13 rakennukseen 
66 energiansäästötoimenpidettä. Uusille rakennushankkeille 
asetettiin kohdekohtaiset energiankulutustavoitteet ja ta-
voitteiden toteutumista seurattiin suunnittelun sekä raken-
tamisen edetessä.

Enerkey-ohjelmiston tietokannasta laadittiin energia-analyy-
seja, joilla tavoiteltiin uusien energiansäästöhankkeiden perus-
tamista. Laskennallisen analyysimenetelmän toimivuus tarkas-
teltiin kohdekatsastuksilla. Katsastusten perusteella todettiin, 
että menetelmän avulla on mahdollista löytää uusia energiaa 
säästäviä hankkeita.

Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen  
kilpailuttaminen jatkui

Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen kilpailuttaminen jatkui 
tavoitteiden mukaisesti. Ostopalvelut toteutetaan 31.8.2016 
saakka voimassa olevan puitejärjestelyn perusteella. 

Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen puitejärjestely kilpailu-
tettiin keväällä.  Kiinteistöpalveluiden puitesopimuskumppa-
neiksi valittiin ISS Palvelut Oy, Total Kiinteistöpalvelut Oy ja 
RTK- Palvelut Oy. Siivouspalveluiden puitesopimuskumppa-
neiksi valittiin ISS Palvelut Oy, SOL Palvelut Oy ja Total Kiin-
teistöpalvelut. 

Puitesopimuskumppaneiden kesken järjestetään jatkossa ns. 
kevennetty kilpailutus. Arviointiperusteet ovat laatu ja hin-
ta, joiden painoarvot saattavat vaihdella eri kilpailutuksissa 
(mm. koulutus, resurssit, perehdytys, varahenkilöjärjestelmä) 
Halutun laatutason saavuttamiseen pyritään entistä tehok-
kaammalla yhteistyöllä asiakkaan ja palvelutuottajien välillä 
sekä sopimusten kannustinjärjestelmillä.

Siivouspalveluita kilpailutettiin keväällä ja syksyllä. Kevään 
kilpailutuksessa olleet 38 kohdetta jaettiin kolmeen eri osa-
kokonaisuuteen.  Kilpailutuksessa painotettiin hankintojen 
laatua hinta-laatusuhteen ollessa 30/70. Ensimmäisessä 
osakokonaisuudessa oli 13 kohdetta ja palveluntuottajaksi 
valittiin ISS Palvelut Oy. Toisessa osakokonaisuudessa oli 13 
kohdetta palveluntuottajaksi valittiin SOL Palvelut Oy. Kol-
mannessa osakokonaisuudessa oli 12 kohdetta ja palvelun-
tuottajaksi valittiin ISS Palvelut Oy. 

Syksyn kilpailutus järjestettiin puitejärjestelyn mukaisesti 
ns. kevennetyllä kilpailutuksella hinta-laatusuhteen ollessa 
50–50.  Kilpailutuksessa olleet 48 kohdetta jaettiin neljään 
osakokonaisuuteen. Osakokonaisuuksiin 1-3 yhteensä 45 
kohteeseen, valittiin palveluntuottajaksi Total Kiinteistöpal-
velut Oy. Neljännessä osakokonaisuudessa oli 3 kohdetta ja 
palveluntuottajaksi valittiin SOL Palvelut Oy.

Kiinteistöpalveluja kilpailutettiin keväällä 37:ssä, mm. Palo-
kassa sijaitsevissa kohteissa. Palveluntuottajaksi valittiin ISS 
Palvelut Oy.
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Jyväskylän Tilapalvelu teettää vuosittain Kiinteistötieto Oy:llä 
internet–pohjaisen asiakastyytyväisyyskyselyn. Kysymykset 
kohdistuvat neljään osa-alueeseen, joissa tarkastellaan asi-
akkaiden tyytyväisyyttä tiloihin, tilojen hallinnointiin, tilapal-
veluiden hankintoihin sekä peruskorjaus- ja uudisrakennus-
hankkeisiin.

Toiminnan kehittämisen kannalta asiakastyytyväisyyskyselyä 
pidetään tärkeänä työkaluna ja siksi internet-kyselyn lisäksi 
kehotetaan asiakkaita vastaamaan kyselyyn ylimääräisellä 
soittokierroksella.  

Tänäkin vuonna asiakastyytyväisyyskyselyn 2013 vastauksia 
verrattiin erityisen tarkasti edellisvuoteen 2012. Ehkä jopa 
pienoisena yllätyksenä voitiin todeta, että positiivista nousua 
oli kaikilla osa-alueilla, vaikka merkittävien peruskorjaus- ja 
uudisrakentamisten jälkeen osattiinkin odottaa, erityisesti 
koulupuolella tyytyväisyyden nousua.  

Koko aineiston osalta tyytyväisyys oli noussut 3,55 pistee-
seen, edellisvuonna kokonaispisteiden ollessa 3.45. Pisteet ja-
kaantuvat 1–5 pisteeseen, jossa heikoin arvosana 1 tarkoittaa 
erittäin tyytymätön ja paras arvosana 5 erittäin tyytyväinen. 

Jyväskylä tekee asiakastyytyväisyys- 
kyselyt vuosittain

Tänä vuonna asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia ei päästy 
vertailemaan muihin kuntiin. Viimevuonna kyselyssä mukana 
olleista kunnista Helsinki, Kotka, Mikkeli, Riihimäki Tampere, 
Vaasa ja Vantaa tekevät asiakastyytyväisyyskyselyt joka toi-
nen vuosi. Ainoastaan Oulu teki vuoden 2013 asiakastyyty-
väisyyskyselyn Jyväskylän lisäksi. 

Jyväskylä haluaa tehdä kyselyn vuosittain, koska asiakastyy-
tyväisyystuloksilla seurataan usean palvelutuottajan laatua, 
kehitetään omia toimintatapoja ja asiakaspalvelua. 

Tänäkin vuonna palvelut saivat korkeimmat  
pisteet, mutta peruskorjausinvestoinnit  
näkyivät tuloksessa 

Tänä vuona parhaat pisteet tulivat jälleen tiloihin kohdistu-
vista palveluista (3,60), tyytyväisyys vuokranantajaan ja tilo-
jen hallinnointiin sai hienosti toiseksi parhaat pisteet (3,57). 
Tyytyväisyys palveluihin jatkoi edelleen hienoista nousua. 
Tämän voisi tulkita niin, että tiukennetut palvelusopimukset 
ja palveluntuottajien kanssa pidetyt säännölliset palautetilai-

Asiakastyytyväisyys kehittyi positiiviseen 
suuntaan kaikilla osa-alueilla

Tilapalvelun 20 v. juhlan kunniaksi Keljon koulun, Huhtasuon koulun 
ja Puistokoulun ”väistökoululaisille” pidettiin omat lasten juhlat.



suudet näkyvät tilojenkäyttäjien antamissa laatupisteissä. 
Tyytyväisyys vuokranantajaan, pienoisen notkahduksen jäl-
keen kertoo sen, että vuonna 2012 alkanut uusi manageri-
aluejako koetaan vihdoin hyväksi. Tuloksissa kuitenkin eniten 
parannusta edellisvuoteen verrattuna tuli peruskorjaus- ja 
uudisrakennushankkeista 3.50, edellisvuonna pisteiden olles-
sa 3.36. Varsinkin viimeaikaiset isojen koulujen peruskorjaus-
hankkeet näkyivät tyytyväisyyden nousuna investointeihin 
sekä itse tiloihin, saaden kokonaispisteiksi 3.52. 

Asiakkaiden sanalliset  
palautteet tärkeitä 

Vaikka kaikkien osa-alueiden pistemäärät nousivatkin, löytyy 
joukosta myös niitä, jotka antavat pisteitä 1 erittäin tyytymä-
tön ja 2 tyytymätön. Tämän vuoksi on tärkeää saada asiak-
kailta myös sanallista palautetta, jossa kerrotaan miksi ei olla 
tyytyväisiä. Näin Tilapalvelussa voidaan kehittää tiloihin tai 
tilapalveluihin liittyviä tekijöitä. 

Tyytymättömyyden tiloihin ymmärtää toki niissä kohteissa, 
joissa taloudellisista syistä peruskorjauksen alkamista on jou-
duttu siirtämään vuosilla eteenpäin.  

Tänä vuonna vähiten tyytyväisiä oltiin tilojen muunneltavuu-
teen (3,1) sekä tilan hinta-laatu suhteeseen (3.2) sekä sisäil-
man laatuun (3,2). Kuitenkin kaikki ed. mainitut kääntyivät jo 
myönteiseen suuntaan (3 = melko tyytyväinen), parantaen 
pisteitä edellisvuodesta. 

Suurimmat vastaajaryhmät tulevat  
kouluilta ja päiväkodeilta

Eniten vastaajia tänäkin vuonna saatiin kasvun ja oppimisen 
asiakasryhmältä. Kyselyyn vastasi 40 päiväkotia ja 23 koulua. 
Vastausprosentti 56 % jäi edellisestä vuodesta, joka tuolloin 
oli 64 %. Itse kohteita oli kuitenkin vastauksissa yhteensä 142, 
kun viime vuonna kohteita oli 141. Tämä selittyy sillä, että yksi 

henkilö voi vastata kerralla useammasta kohteesta. 
Asiakasryhmittäin parhaat pisteet tulivat Sosiaali- ja terveys-
palveluilta (3.87) ja vähiten pisteitä antoi Vanhus- ja vammais-
palvelut (3.12). Suurin asiakasryhmä Kasvu j a oppiminen 
antoivat pisteitä (3,53). Kulttuuri ja liikuntapalvelun pisteet 
olivat (3.62) sekä Konsernihallinto ja kilpailukyky (3.60). 

Vastaaminen kannattaa  
joka vuosi  

Jyväskylän Tilapalvelu on tutkinut ja mitannut asiakkaidensa 
tyytyväisyyttä vuodesta 1993 lähtien. Asiakastyytyväisyysky-
selyn tekijänä on toiminut alusta alkaen KTI Kiinteistötalou-
den instituutti ry, nykyisin KTI Kiinteistötieto Oy. 

Vaikka vastaaminen tuntuukin kesken muun kiireen työlääl-
tä, niin vastaaminen kannatta aina. Varsinkin tyytymättömik-
si koetut osa-alueet 1 ja 2 pisteet, ovat Tilapalvelun tiimeissä 
niitä asioita, joita yhdessä pohdimme ja kehitämme parem-
paan suuntaan. 

Tiukassa taloustilanteessa on toki toimittava määrärahojen 
puitteissa, mutta onneksi asioita voidaan kehittää muutoin-
kin kuin rahalla. Esimerkiksi tilojenkäyttäjä voi parantaa sii-
vouksen tasoa merkittävästi, järjestelemällä tilat siivottavaan 
kuntoon. Liika tavaramäärä on usein esteenä hyvälle siivouk-
selle. 

Palautteen antaminen omalle kiinteistömanagerille ja asia-
kastyytyväisyyskyselyissä, mahdollistaa sen, että epäkohtiin 
osataan puuttua. Onnistunut lopputulos syntyy usein silloin, 
kun kaikki osapuolet tekevät yhteistyötä. Positiivisen palaut-
teen saaminen tuntuu erittäin mukavalta ja kertoo silloin, 
että olemme tehneet oikeita asioita. 

Tänä vuonna palkitsemme jälleen ahkeria vastaajia arpomalla 
muutamia yllätyspalkintoja.

Asiakastyytyväisyyden kehitys vuosina 2005-2013.
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Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma 1.1.-31.12.2013 
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1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Liikevaihto 89 209 407,15 80 900 794,12
Liiketoiminnan muut tuotot 1 312 184,04 54 644,36

Materiaalit ja palvelut
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat
   Ostot tilikauden aikana -9 263 505,71 -9 420 408,03
          Palvelujen ostot -23 309 145,85 -32 572 651,56 -20 738 105,96 -30 158 513,99
Henkilöstökulut
   Palkat ja palkkiot -1 437 208,52 -1 377 727,46
  Henkilösivukulut
          Eläkekulut -326 850,07 -307 002,07
          Muut henkilösivukulut -86 570,29 -1 850 628,88 -83 542,10 -1 768 271,63
Poistot ja arvonalentumiset
   Suunnitelmanmukaiset poistot -43 640 508,02 -16 504 664,95
   Arvonalentumiset -753 861,86 -44 394 369,88 -66 297,83 -16 570 962,78
Vuokrakulut -16 982 384,54 -14 206 780,55
Liiketoiminnan muut kulut -284 176,27 -33 203,90
Liikeylijäämä (-alijäämä) -5 562 619,94 18 217 705,63
Rahoitustuotot ja -kulut
   Muut rahoitustuotot 47 235,37 29 617,72
   Korvaus peruspääomasta -18 199 999,56 -16 950 000,00
   Muut rahoituskulut -1 146,20 -18 153 910,39 -2 042,16 -16 922 424,44
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -23 716 530,33 1 295 281,19
Satunnaiset tuotot ja kulut
   Satunnaiset tuotot 24 335 000,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 618 469,67 1 295 281,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 618 469,67 1 295 281,19

Liikelaitoksen tunnusluvut

Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,85 % 4,44 %

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 4,85 % 4,44 %

Voitto, % 0,69 % 1,60 %

Tilapalvelun vuosi 2013 oli taloudellisesti erittäin onnistunut. 
Saavutimme kaikki meille asetetut taloudelliset tavoitteet.
 
Tilapalvelun liikevaihto vuonna 2013 oli 89,2 M€, minkä lisäk-
si kirjattiin myyntivoittoja 1,3 M€.

Toimintakatteen tavoite ylitettiin 1,4 M€, mikä johtui pääosin 
toteutuneista kiinteistöjen myyntivoitoista sekä normaalia 
lämpimämmästä loppuvuodesta. Toiminnan kokonaistulos 
oli 0,6 M€ ylijäämäinen.
 
Toimintamenot olivat 51,7 M€, josta suurin erä oli asiakaspal-
veluiden ostot 23,3 M€. Tästä valtaosa eli 17,5 M€ käytettiin 
siivouspalveluihin, kiinteistöjen hoitopalveluihin, kunnos-
sapitoon sekä piha-alueiden hoitoon. Energiakustannukset 

olivat 9,7 M€ ja ulkoiset vuokrakustannukset ja osaketilojen 
vastikevuokrat 16,7 M€.
 
Poistot olivat 44,4 M€, mikä sisältää normaalipoistojen li-
säksi poistosuunnitelman muutoksesta johtuvia lisäpoisto-
ja 24,3 M€ ja osakeomaisuuden arvonalennuksia 0,754 M€. 
Lisäpoistot rahoitettiin budjetoidulla satunnaisella tuotolla, 
24,3 M€. Omistajalle maksettava korvaus oli 18,2 M€, joka oli 
4,7 % peruspääomasta. 

Talonrakennushankkeiden budjetti puolittui edelliseen vuo-
teen verrattuna. Investointeihin käytettiin toimintavuoden 
aikana 21,2 M€. Suurimmat investointihankkeet olivat Liina-
lammin päiväkoti-koulu, Korpilahtitalon muutostyöt terveys-
aseman käyttöön ja Keltinmäen päiväkoti.  

Taloudellisesti onnistuttiin



   §

Kunnallisen liikelaitoksen tase 1.1.-31.12.2013 
VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
         Muut pitkävaikutteiset menot 4 021 122,51 4 381 166,25
Aineelliset hyödykkeet
         Rakennukset 332 686 802,70 334 997 620,19
         Kiinteät rakenteet ja laitteet 283 821,05 348 944,11
         Koneet ja kalusto 64 677,34 86 852,44
         Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 -955 000,00
         Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 8 676 400,65 30 262 705,47

341 711 701,74 364 741 122,21
Sijoitukset
         Osakkeet ja osuudet 13 608 983,63 14 409 255,82
         Muut saamiset 207 334,90 207 334,90

13 816 318,53 14 616 590,72
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
         Myyntisaamiset 17 774,75 27 774,75
         Muut saamiset 1 741 296,90 2 420 098,60
Lyhytaikaiset saamiset
         Myyntisaamiset 80 225,68 46 716,59
         Muut saamiset 34 012 740,96 32 810 686,61
         Siirtosaamiset 2 898,50 -1 404,20

35 854 936,79 35 303 872,35

VASTAAVAA YHTEENSÄ 395 404 079,57 419 042 751,53

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 387 383 349,54 410 622 880,78
Edellisten tilikausien alijäämä 274 962,44 -1 020 318,75
Tilikauden ylijäämä 618 469,67 1 295 281,19

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Huhtasuon elinkaarihankkeen korjausrahasto 12 123,85

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
         Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 29 572,55 36 413,55
Lyhytaikainen
         Ostovelat 6 692 704,06 7 548 733,33
         Muut velat 35 268,32 31 098,51
         Siirtovelat 357 629,14 528 662,92

7 085 601,52 8 108 494,76

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 395 404 079,57 419 042 751,53

Omavaraisuusaste, % 98,2 % 98,1 %

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 7,9 % 10,0 %

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa 893,4 € 275,0 €
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Kunnallisen liikelaitoksen rahoituslaskelma 2013 2012

Toiminnan rahavirta
          Liikeylijäämä (-alijäämä) -5 562 619,94 18 217 705,63
         Poistot ja arvonalentumiset 44 394 369,88 16 570 962,78
         Rahoitustuotot ja -kulut -18 153 910,39 -16 922 424,44
         Satunnaiset tuotot 24 335 000,00 0,00
         Tulorahoituksen korjauserät -1 066 245,61 -52 928,40

43 946 593,94 17 813 315,57
Investointien rahavirta
         Investointimenot -21 154 838,64 -45 798 010,59
         Rahoitusosuudet investointimenoihin 100 000,00 1 899 999,00
         Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 916 450,77 7 311 326,40
Toiminnan ja investointien rahavirta 24 808 206,07 -18 773 369,62

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
         Antolainasaamisten lisäykset muilta 0,00 0,00
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset -23 239 531,24 22 146 579,51
Muut maksuvalmiuden muutokset
         Saamisten muutos kunnalta -1 243 624,83 -7 562 368,91
         Saamisten muutos muilta 693 964,59 676 519,19
         Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 12 123,85
         Korottomien velkojen muutokset kunnalta -1 031 138,44 3 512 639,83
Rahoituksen rahavirta -24 808 206,07 18 773 369,62

Rahavarojen muutos 0,00 0,00

Rahavarojen muutos
         Rahavarat 31.12. 0,00 0,00
         Rahavarat 1.1. 0,00 0,00

0,00 0,00

Liikelaitoksen tunnusluvut

Investointien tulorahoitus, % 213,00 % 39,01

Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 v, 1 000 euroa -64,858 -89,680

Rahoituslaskelma 31.12.2013

Keskeiset volyymitiedot
VOLYYMITIETOJA 31.12.2013 31.12.2012 Muutos %

Omat rakennukset (hum2) 449 565 457 860 -8 295 -1,81

Osakehuoneistot (hum2) 40 500 35 210 5 290 15,02

Ulkoa vuokratut tilat (hum2) 86 235 80 380 5 855 7,28

Yhteensä 576 300 573 450 2 850 0,50

Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2) 496 100 493 400 2 700 0,55

Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2) 36 100 30 100 6 000 19,93

Vapaat tilat (hum2) 39 200 42 950 -3 750 -8,73

Väistötilat (hum2) 4 900 7 000 -2 100 -30,00

Huoneala (hum2)/asukas 4,28 4,30 0,0 -0,47



1. Investoinnit yhteen sovitetaan tarkistettuihin palve-
luverkkosuunnitelmiin ja valtuuston hyväksymään 
investointibudjettiin. 
Investointiohjelmassa olevat hankkeet perustuvat 
palveluverkkoselvityksiin. Vaajakosken päiväkodista ja 
Neulaskankaan päiväkodin laajennuksesta laadittiin 
hankesuunnitelmat ja toteutussuunnittelu on käyn-
nissä. Vaajakosken terveysaseman hankesuunnittelu 
ja monipalvelupisteiden suunnittelu käynnistettiin 
syksyllä 2013.  

2. Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukai-
nen 1.014 MWh:n vuotuinen säästötavoite kokonais-
energian kulutuksessa. 
Ennakkolaskelmien mukaan säästö on vähintään  
1.200 MWh, joten tavoite 1.014 MWh  saavutettiin. Tar-
kempi laskenta valmistuu kevään 2014 aikana. 

3. Käyttäjien tyytyväisyys tiloihin ja palveluihin säilyy 
3,5 pisteessä. 
Kokonaistyytyväisyys oli vuonna 2013 3,55 pistettä ja 
vuonna 2012 3,45 pistettä. 

4. Sisäilmaongelmien syntymistä ehkäistään Terve talo 
-kriteereitä noudattamalla sekä hyvällä kiinteistön-
hoidolla ja valvonnalla. 
Kaikissa Tilapalvelun isoimmissa talonrakennuksen in-
vestointihankkeissa on toteutettu Terve talo -kriteereitä. 
Kiinteistönhoidon sopimusten toteutusta valvottiin 
palvelutuottajien kanssa käydyissä laatupalavereissa. 
Lisäksi 30 kohteessa tehtiin kiinteistönhoitotöiden audi-
tointi ulkopuolisen asiantuntijan toimesta.

Valtuustoon nähden sitovien
tavoitteiden toteutuminen

Keskeiset toiminnan tunnusluvut

Taloudellinen näkökulma:
Toimintakate-% 43 43 0,00 0,00
Ohjelmoitu kunn.pito+peruskorj., €/hum2/kk 3,14 6,31 -3,17 -50,24
Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus,% 3,6 3,9 -0,30 -7,69
Tila- ja kiinteistöpalvelut, €/hum2/v. 5,04 4,62 0,42 9,09

Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma:
Asiakastyytyväisyyskysely, 1-5 p. 3,55 3,45 0,10 2,90

Prosessinäkökulma:
Palvelutuotannon käytössä olevat tilat, hum2/as 3,68 3,70 -0,02 -0,54
Kokonaisenergiankulutus, MWh 100 321 107 387 -7 066 -6,58
Ohjelmoidun kunnossapidon toteutuminen,% 100 100 0,00 0,00
Vajaakäyttöaste, % 6,81 7,49 -0,68 -9,08

Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma:
Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö 3,5 5 -1,50 -30,00
Sairauspoissaolot/hlö 2,33 3,20 -0,87 -27,19
Työtyytyväisyys, piste 3,15 3,07 0,08 2,61

TOT TOT Muutos %
2013 2012
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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

SALMELA OLLI
Kiinteistöpäällikkö
014 266 8250
0400 648 389

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

KONTRO PETTERI
Sisäilma-asiantuntija
014 266 0976
050 374 8533

LAHTI MARITTA
Kiinteistömanageri
014 266 8240
0400 648 386

LEHTORANTA-MAKKONEN
JAANA
Asiakkuuspäällikkö
014 266 8242
040 830 6378

TAHVANAINEN MIKKO
Kiinteistömanageri
014 266 1850
050 564 7427

VARAKAS MARKKU
LVI-asiantuntija
014 266 8256
0500 575 952

VILJAKAINEN ANNIKA
Siivouspäällikkö
014 266 8259
0500 788 913

VÄYLIÖ SIRPA
Kiinteistömanageri
014 266 8260
050 599 6003


