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Puhtaus kiinteistöjen elinkaaren osana
Puhtauspalvelu luokitellaan toimitilakiinteistöjen käyttäjäpalveluksi. Tottahan se
onkin. Puhtauspalvelusta nauttivat tilojen
käyttäjät ja tiloissa asioivat. Ne, jotka
toiminnallaan ja käyttäytymisellään ovat
vaikuttaneet tilojen likaantumiseen ja

siivouksesta huolimatta tila on riittävän siisti
toimistotyöhön. Alleviivaamatta on selvää,
että puhtaustasovaatimusten kasvu itsessään
ja erityisesti yhdessä tilojen runsaan käytön
kanssa nostavat yksikkökustannuksia. Toimistokiinteistöissä puhtaanapidon osuus ylläpitokustannuksista on noin 30 % ja koulutaloissa
selvästi korkeampi, noin 45 %.

siivoustarpeeseen.
Rakennusten sisäpuolisen puhtaanapidon yksikkökustannukset vaihtelevat paljon ja ovat
vajaasta kymmenestä eurosta kolmeenkymmeneen euroon neliöltä vuodessa. Vertailun vuoksi voidaan sanoa, että ulkoalueiden
puhtaanapito-, käyttö- ja huolto-, energia- ja
vesimaksut ovat viimeisimmän benchmarking -tutkimuksen mukaan yhteensä noin 2 €/
htm2/a. Kysymyksessä on toimistokiinteistöjen kulutusta mittaava tunnusluku. Summa on
vain muutaman euron enemmän kuin minkä
siivous tänä päivänä keskimäärin maksaa.
Yksikkökustannukset ovat monen tekijän summa. Kärjistäen voisi todeta, että jos ei ole likaa,
ei ole siivottavaa, eikä synny kustannuksia.
Tilat likaantuvat niissä tapahtuvan toiminnan
seurauksena. Terveysasemien lika on aivan erilaista kuin alakouluissa tai toimistoissa. Terveydenhuollon tiloissa lika voi olla asiakkaiden
terveydelle jopa vaarallista. Siksi pinnat on
puhdistettava päivittäin tai tarpeen vaatiessa
useamman kerran päivän mittaan. Hyvässä
muistissa on vielä pandeminen influenssa ja
rokotusasemien ruuhkat. Toisena ääripäänä
olkoon yhden henkilön toimistohuone, jonka tarkoituksenmukainen ja taloudellinen
puhtaustavoite on selvästi alhaisempi. Koska
toimistohuoneen likaantuminen on vähäistä
ja käyttäjäperäistä, riittää sinne kerran kahdessa viikossa tehty siivous. Harvennetusta
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Turun Tilaliikelaitos kantaa vastuunsa kaupungin tilojen kunnosta ja arvon säilymisestä myös siltä osin, mihin puhtaanapidolla voidaan vaikuttaa. Tilaliikelaitoksen ylläpitotiimissä on laadittu puhtauspalvelujen hankinnan
tueksi viisiportainen luokitus, jota modifioimalla tilojen käyttäjät voivat hahmottaa oman
toimintansa edellyttämän tarkoituksenmukaisen puhtaustason. Siivouspalvelujen kilpailutuksessa käytetään samaa puhtausluokitusta. Tilaliikelaitoksen palvelusuunnittelija
Raija Alajoen vankka tilojen tuntemus ja yksityiskohtainen työmäärämitoituspalvelu tarjoavat tilaaja- ja tuottaja-asiakkaille apuvälineen
puhtauspalvelun ostamiseen ja tuottamiseen.
Vaikka puhutaankin puhtausluokituksesta, siivousohjelma sisältää myös pintojen hoidon ja
suojaamisen. Mallin avulla turvataan se, että
tietyn tyyppisten tilojen puhtaustaso on samaa luokkaa kaikkialla kaupungin sisällä.
Puhtaanapidon kustannusten kurissa pitäminen on yhteistyötä ja kompromisseja ja lähtee
jo rakennusten suunnittelusta ja pintamateriaalien valinnasta. Aika ajoin kuulee vääristyneitä väitteitä, että siivouksen asiantuntijoille
kelpaisivat vain tummahkot lattiat tylsissä laatikkomaisissa rakennuksissa. Esimerkiksi Turun
Pääkirjasto on upea monumentaalinen rakennus, jollaisia me tarvitsemme ympärillemme.
Valtavan kävijämäärän vuoksi kirjaston lattiat
ja kalusteet likaantuvat nopeasti ja pysyäkseen

edustavina vaativat perusteellista puhdistusta
aivan erilaisella rytmillä kuin monet muut julkiset rakennukset. Suuret lasipinnat ja materiaalivalikoiman moninaisuus ovat myös haaste
puhtaanapidolle. Jokainen ymmärtää, että
erikoiskohteiden puhtaanapitokustannukset
kohoavat helposti korkeahkoiksi, mutta kun
se on tiedostettu jo suunnitteluvaiheessa, ei
ylläpidossa tule yllätyksiä ja siivouspalveluyritys saa tarvitsemansa työtunnit.
Käytettävissä olevien yleisten tunnuslukujen
mukaan lattioiden puhtaanapito ja hoito muodostavat vielä tänäkin päivänä siivouskustannuksista 40 – 60 %. Lattia on suuri yhtenäinen
pinta, johon asiakkaiden silmät helposti kohdistuvat ja jonka puhtaudesta ja kunnosta annetaan palautetta. Miksi siivooja ei tekisi sitä,
mistä saa positiivista palautetta. Kun hän huolehtii tasojen puhtaudesta ja poistaa yläpölyjä,
huoneilma pysyy puhtaana, mutta jälki ei tule
aina näkyväksi.
Merkittävä kustannustekijä on lattian materiaali ja sen ominaisuudet. Siivouksen koneellistumisen ansiosta lattioihin kohdistuva siivoustyö on tehostunut ja työnjälki parantunut. Eurooppalaiset, erityisesti pohjoismaalaiset suosivat mattapintoja ja ymmärtävät,
että lattia on puhdas, vaikkei siitä kuvajainen
heijastuisikaan. Tuotekehityksen ansiosta uudet lattiamateriaalit vaativat entistä vähemmän peruspesuja eli ammattitaitoinen siivooja
käyttää työssään todella vähän vettä. Fyysisesti raskaiden ja pintamateriaaleja rasittavien
pesu- ja vahauskäsittelyjen tilalle ovat tulleet
kulutuspintaa elvyttävät, säännölliset hoitokäsittelyt. Onnistuneiden materiaali-, kuosi- ja
värivalintojen ansiosta pinnat kestävät, ovat
helppohoitoiset ja näyttävät myös hyviltä.
Käyttäjät ja omistaja ovat tyytyväisiä.

Ammattisiivouksen näkökulmasta pintamateriaaleja enemmän haastetta voivat aiheuttaa
rakenteelliset ratkaisut. Yksityiskohdat ovat
kivoja katsella ja luovat yksilöllisyyttä tiloihin,
mutta jos on ratkaistava kahden upean vaihtoehdon välillä, niin valittakoon se, joka on helpommin puhtaana pidettävä. Siivooja kohtaa
ratkaisun keskimäärin pari kertaa viikossa 20
- 30 vuoden ajan, yli 2000 kertaa. Ei ole yhdentekevää, miten hän tehtävästään selviää.

silla ylläpitotoimilla kuten sisäänkäyntien ja
ulkoportaiden puhtaustasoa ja varusteiden
kuntoa kohottamalla vähentää siivousta ja
jopa pidentää lattioiden uusimisväliä? Televisiosta tuttua Sakari Pietilää mukaillen, missä
on kulminaatiopiste. Oikein valittujen tuulikaappimattojen tehokkuudesta lian pysäyttäjinä on olemassa tutkimustietoa. Miksi lian
annetaan kulkeutua tuulikaappiin asti, miksi
sitä ei pysäytettäisi jo aiemmin.

Tilojen käyttäjät voivat myös omalla käytöksellään vaikuttaa toimitilojensa puhtauteen
ja siivouskustannuksiin. Käyttämällä sisäjalkineita, lajittelemalla omat jätteet syntypaikallaan, siirtämällä ylimääräiset tavarat ja paperit kaappeihin ja jättämällä henkilökohtaiset
pikkuesineet, kukat ja matot kotiin siivoustyö
yksinkertaistuu ja vältytään siivouskustannuksia kasvattavilta ylimääräisiltä työvaiheilta. Tilojen käyttäjille nämä ovat pieniä asioita, joista on muutakin kuin rahallista etua; parempi
sisäilmasto.

Mistä tingitään, kun resurssit käyvät niukoiksi?
Harvassa lienevät ne käyttäjät, jotka niukkuuden vallitessa ajattelevat kiinteistön kunnon
tai arvon säilyttämistä. Käyttäjän näkökulmasta siivous on aputoiminto, josta on helppo
aloittaa karsiminen, joskus jopa terveellisyyden ja toimivuuden kustannuksella. Tällaisissa
tilanteissa kiinteistönomistajalla olisi oltava
keinot estää ei-toivottu kehityssuunta.

Mennyt talvi oli luminen ja kylmä. Pakkasten
ansiosta loskaa ja hiekoitussepeliä on kulkeutunut aika vähän sisätiloihin ja pintojen kuluminen on ollut vähäistä. Siivoustarve kasvaa
merkittävästi, jos ulkona on märkää, kulkuväylät ovat huonossa kunnossa tai ulkoalueiden hoito on muuten puutteellista. Ulkoalueiden hoidon kustannukset ovat euron luokkaa,
murto-osa lattioiden puhtaanapidon kustannuksista. Voidaanko rakennuksen ulkopuoli-

Omistajien ja käyttäjien tarpeet tilojen ylläpidossa ja ylläpidon osa-alueilla painottuvat
erilailla kiinteistöjen elinkaaren aikana. Oman
lisänsä tuovat uudet ympäristövaatimukset ja
kiinnostus kokonaisvaltaiseen, käyttäjät mukaan ottavaan ympäristövaikutusten arviointiin. Lähitulevaisuudessa ei riitä rakennusten
energiankulutukseen keskittyvä seuranta,
vaan lisäksi tulevat esimerkiksi rakennusten
sijoittelu ja maankäyttö, materiaalien valinta
ja käyttö, ulko- ja sisäpuolisen puhtaanapidon ympäristömyönteisyys ja sisäilman laatutekijät.
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Ideakilpailun tuloksia
Tilanne-lehden edellisessä numerossa julkaistiin ideakilpailu ja pyydettiin
keksimään Samppalinnan kaivolle uusia käyttötarkoituksia. Vastauksissa
pittoreskiin rakennukseen ehdotettiin mm.

Tilanne-lehden kesävinkit  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

1 Turku Touringin infopistettä, josta saisi
ajankohtaista tietoa vaikkapa Aurajoen rannan
tapahtumista ja käyntikohteista Turussa.
2

Luovien paikallisten käsityötaitajien designtuotteiden esittely- ja myyntipistettä. Kokoelman
lisäksi kaivolla markkinoitaisiin itse designputiikkeja, joita löytyy eri puolilla kaupunkia.

3 Aurajoen rantaan kaivattua vessaa, joka sopisi
ehdotuksen mukaan hyvin kaivolle.

Palkinnot parhaista ehdotuksista on toimitettu
vastaajille. Lämmin kiitos osallistumisesta!

Turun kaupungin Tilaliikelaitoksen asiakaslehti

Päätoimittaja
Toimitus ja ulkoasu
Painatus
Toimituksen osoite
		
puh.
fax
		

Tiina Aaltonen
Mainostoimisto Dimmi
Turun ammatti-instituutti
Turun kaupunki, Tilaliikelaitos 		
Linnankatu 34, 20100 Turku
02 330 000
02 262 4390
www.turku.fi/tilaliikelaitos
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TILALIIKELAITOS ARVIOI JÄLLEEN
PALVELUTASONSA
Turun kaupungin Tilaliikelaitos arvioi
toimintansa jo seitsemättä kertaa vuonna
2009. Arviointi suoritettiin kyselynä, jonka
kohderyhmänä olivat sisäiset ja ulkoiset
asiakkaat sekä Tilaliikelaitoksen yhteistyökumppanit.

Käytännön työ sujuu hyvin
Kysely jakautui kolmeen osaan: Yleiset Tilaliikelaitoksen toimintaa koskevat kysymykset,
Yksiköiden toimintaa koskevat kysymykset ja
Avoimet vastaukset.

Palvelutason arvioinnin tavoitteena oli selvittää asiakkaiden kokemuksia ja mielipiteitä toiminnasta Tilaliikelaitoksen kanssa sekä
kerätä tietoa ja ideoita laitoksen toiminnan
kehittämiseksi. Kyselyjä lähetettiin hieman
yli 200 kappaletta ja vastauksia näihin saatiin reilu 80 kappaletta. Vastausprosentiksi tuli
näin ollen kohtuullinen 40 %. Vastausten lisäksi kyselyyn saatiin parikymmentä vapaata
kommenttia, jotka antavat osaltaan käsitystä
Tilaliikelaitoksen palvelutilanteesta. Kysely toteutettiin nettikyselynä.

Yleiset Tilaliikelaitoksen toimintaa koskevat
kysymykset käsittelivät asiakaspalvelua, vuorovaikutusta, yrityskuvaa ym. yleisiä asioita.
Vastausten perusteella yhteydenpidon helppous, henkilöstön ammattitaito, ystävällisyys
ja yhteistyökyky sekä asiakkaan tarpeiden
ymmärtäminen olivat Tilaliikelaitoksen vahvuuksia. Kokonaisuutena ensimmäisen osan
tulokset laskivat hieman (2 %) viimekertaiseen
kyselyyn verrattuna. Eniten laskua oli viestinnässä ja markkinoinnissa ja näihin asioihin Tilaliikelaitolla tullaankin jatkossa kiinnittämään
entistä suurempaa huomiota.

TILALAITOKSEN KYKY TUOTTAA
HYVÄÄ PALVELUA

ASIAKKAAN KOKEMUKSET ERI
TOIMINNOISTA

2009

2007

2005

2009

2007

2005

Asiakkaan tarpeiden huomioiminen

Keskiarvo: Vuokraus ja myynti

Asiakaspalvelu

Keskiarvo: Kunnossapito

Vuorovaikutus

Keskiarvo: Rakennuttaminen

Luotettavuus

Keskiarvo: Kiinteistönhoito

Henkilöstön pätevyys

0,0 0,5

1,0

1,5

2,0

Viestintä ja markkinointi
Tilaliikelaitoksen yrityskuva

1,00–1,79
1,80–2,59
2,60–3,39
3,40–4,19
4,20–5,00

Yhteenveto

0,0 0,5

1,0

1,5

2,0
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2,5

3,0

3,5

Heikko
Välttävä
Tyydyttävä
Hyvä
Erinomainen

2,5

Toinen osio mittasi Tilaliikelaitoksen varsinaisia toimintoja eli tilojen rakennuttamista,
kunnossapitoa, vuokrausta ja myyntiä sekä
kiinteistöhoitoa. Tässä osiossa oli tapahtunut
myönteistä kehitystä ja arvosanat nousivat
kautta linjan 2–6 %.
Kolmannessa osiossa sana oli vapaa. Vastaajien omat kommentit olivat melko hyvin linjassa kyselyvastausten kanssa. Eniten Tilaliikelaitokselta kaivattiin kokonaisvaltaisempaa
ja aktiivisempaa otetta tilojen käyttöön sekä
kaupunkikonsernin kokonaisedun huomioimista. Vastaajat kaipasivat Tilaliikelaitokselta
myös selkeämpää viestintää ja proaktiivista
tiedotusta.

Parantamisen varaa jäi yhä
Kaiken kaikkiaan Turun kaupungin Tilaliikelaitos on suoriutunut konkreettisista tehtävistään erinomaisesti, mutta laitoksen mielikuvissa ja viestinnässä on vielä kehittämisen
varaa. Yksi osa sidosryhmäviestintää on myös
Tilanne-lehti, joten tästä on meidän kaikkien
hyvä aloittaa.
Lisätietoja: Tuomas Tarkka, Tilaliikelaitos
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SOILE VIIRI– YLLÄPITOINSINÖÖRI
JA SILTOJEN YSTÄVÄ
Tilanne-lehden henkilökuvassa on
tällä kertaa kiinteistöjen ylläpitoinsinööri Soile Viiri, joka on tullut
taloon ja kaupungille aivan erilaisesta työmaailmasta. Molemmissa
toimitaan kuitenkin kiinteistöasioiden parissa, joten muutos on
sujunut vaivatta.
Soile Viiri tuli Tilaliikelaitoksen palvelukseen
elokuussa. Aiemmin hän työskenteli Nokia
Oyj:ssa, jossa seurasi yhtiön tilankäyttöä Pohjoismaissa ja Venäjällä. Vaikka siirtyminen
globaalista suuryrityksestä julkiselle sektorille kuulostaa suurelta, vakuuttaa Soile sopeutuneensa Tilaliikelaitokselle hyvin.
– Töitä, kiirettä ja etenkin uuden oppimista
on uudessa paikassa riittänyt, Soile toteaa. Työympäristöt ovat kuitenkin hyvin erilaisia, vaikka
periaatteessa samojen asioiden parissa työskennelläänkin. Nykyisen ja entisen työpaikan
suurin ero löytyy ehkä työtavoissa. Nokian kaltaisessa globaalissa yrityksessä työ ja ihmisten
välinen kommunikaatio on teknologiaan painottunutta, kun taas kaupunki on ehkä hieman
ihmiskeskeisempi työympäristö, hän arvioi.

Kaupungin kiinteistöistä
huolehtimista
Tilaliikelaitoksen yhdeksänhenkinen ylläpitotiimi huolehtii kaupungin tiloista ja kiinteistöistä. Viirin vastuulle kuuluvat koulut ja
päiväkodit. Hän työskentelee tässä vaiheessa yhdessä vanhemman kollegan kanssa.
– Uutta opittavaa on tietenkin paljon,
mutta juuri haasteet tekevät työstä mielenkiintoisen, Soile toteaa.
Soilen käytännön työ on lähinnä käyttäjiltä tuleviin kunnostuspyyntöihin vastaamista, kohteiden tarkastamista ja ylläpitosuunnitelmien laadintaa. Toisinaan siihen
kuuluu myös suurempien korjausten ja korjausrakennuttamisen suunnittelua. Omia
haasteitaan työhön tuovat budjetointi ja
tehtävien kiireellisyyden määrittäminen.
Haasteet eivät kuitenkaan Viiriä pelota. Olihan ensimmäinen työtehtävä, johon hän
osallistui erittäin näkyvä – Kulttuuripääkaupunkihankkeen infopisteen Kulman toteutuksen valvonta. Tuloksen voitte tarkistaa
toisaalta tässä lehdessä.

Soile Viiri odottaa mielenkiinnolla uutta Myllysiltaa.

Mukava työyhteisö ja
vaihteleva työ
Soile on viihtynyt Tilaliikelaitoksella erittäin hyvin. Työn hyviksi puoliksi hän kirjaa sen vaihtelevuuden ja itsenäisyyden – sekä luonnollisesti hyvän työyhteisön. Soile on otettu vastaan erittäin
lämpimästi ja hän kehuukin työtovereitaan avuliaiksi ja ammattitaitoisiksi. Työssä tapaa myös
mielenkiintoisia ja erilaisia ihmisiä.
Soilen vapaa-aika kuluu ainakin talvisin pojan
jääkiekkoharrastuksen parissa, minkä lisäksi hän
pyrkii hiihtämään mahdollisimman paljon. Kesä
kuluu puolestaan pyörän selässä, minkä lisäksi
Soilen on päästävä vaellukselle ainakin kerran
kesässä. Luonnossa liikkuessa mieli rauhoittuu
ja työasiat jäävät taustalle.
Niin ne sillat. Soile tunnustaa olleensa aina
kiinnostunut silloista, vaikka ne eivät hänen nykyiseen työnkuvaan kuulukaan. Nytkin hänen
työpisteensä seinältä löytyy kaaviokuva surullisenkuuluisasta Myllysillasta ja onhan työpaikan
sijaintikin erinomainen – aivan Aurajoen rannassa. Sieltä on hyvä seurata millainen ratkaisu vanhan sillan paikalle aikanaan rakentuu.
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– kulttuuripääkaupungin
käyntikortti
Kristiinankatu 1 on tällä hetkellä kulttuuripääkaupunkivuoden keskipiste. Jugendlinnan komeisiin tiloihin avattiin 20.11.2009
kulttuuripääkaupunkivuoden näyteikkunaksi 2011 Kulma, jossa toimivat Turku 2011
-säätiön infopiste, Café 2011 -kahvila sekä
kausittain vaihtuvalla konseptilla toimiva
Design-myymälä.
Entinen kaupungin rahatoimisto laitettiin uuteen uskoon, kun tiloihin rakennettiin turkulaisia kulttuuripääkaupunkivuoden kysymyksissä
palveleva 2011 Kulma. Turku 2011 -säätiö saatiin vuokralaiseksi, kun juhlavuoden infopisteelle etsittiin sopivan keskeistä paikkaa ja toisaalta kaupunki halusi saada paraatipaikalla
olevan tilan arvoiseensa käyttöön. Kahvilatoimintaa pyörittävä Café 2011 puolestaan löytyi
tarjouskilpailun kautta.
Infopisteen ja kahvilan yhteiselo on osoittautunut mutkattomaksi ja synergiaetujakin
löytyy kehuvat säätiön projektipäällikkö Hanna Liski-Wallentowitz ja ravintolayrittäjä PerErik Silver yhteen ääneen.

Käyttäjiensä näköinen tila
Kulman sisustussuunnittelusta vastasivat Tilaliikelaitoksen toimeksiannosta turkulainen
arkkitehtitoimisto Ark’Aboa sekä Artek. Myös
tilan asiakkaat olivat mukana suunnittelussa
ja yhteistyössä Kulmasta onkin saatu toimiva
ja viihtyisä.
Nykyinen sisutus edustaa Alvar Aallon designia ja ympäri Turkua kerätyillä patinoitu-

.6

neilla Aallon kalusteilla on kaikilla oma historiansa ja tarinansa. Tulevaisuudessa Kulman
sisustus tulee alkuperäisen suunnitelman mukaan uudistumaan kulttuuripääkaupunkivuoden hengessä täysin erinäköiseksi.
Kulman iloinen ilme on Liskin ja Silverin
mukaan linjassa tilan käyttäjien kanssa. Kulttuuria ei Turussa tehdä kurttuotsaisesti, vaan
kaikessa materiaalissa näkyy pientä pilkettä
silmäkulmassa. Tätä silmälläpitäen myös infopisteestä on haluttu tehdä helposti lähestyttävä ja mutkaton ensikosketus kulttuuripääkaupunkiin.

Herkkusuiden rantakahvila
Kulman rennolla ilmeellä ja mutkattomalla
asenteella toimiva kahvila on erikoistunut herkullisiin erikoistuotteisiin, mutta tarjoilee myös
kevyitä keitto- ja salaattilounaita. Kesää silmälläpitäen jokirantaan on avattu myös terassi,
joka on säiden lämmettyä houkutellut ihmisiä
nauttimaan kulttuurista ja virvokkeista.
Turkulaiset ovat Silverin mielestä löytäneet
Kulman hyvin, vaikka poikkeuksellinen talvi
verottikin kahvilan asiakaskuntaa. Hän kuitenkin ennustaa, että ihmiset heräävät auringon
myötä myös kahvilakulttuuriin. – Ensimmäinen talvi ja kesä ovat joka tapauksessa tavallaan harjoittelua suurta finaalia, kulttuuripääkaupunkivuotta ajatellen, kertoo Silver.
Säätiöllä on Kulmassa infotiskin lisäksi käytössään neljän hengen toimistohuone, kulttuuripääkaupunkihankkeiden käytössä oleva työhuone laitteineen sekä kaksi kokoushuonetta,
jotka myös ovat hankkeiden käytettävissä. Säätiö vastaa myös Design-myymälästä, joka toimii

kausittain vaihtuvalla konseptilla. Tällä hetkellä
myymälässä toimii ekologisiin ja kierrätystuotteisiin keskittyneitä toimijoita ja seuraavaksi luvassa on turkulaista designia. Myymälästä saa
pysyvästi myös kulttuuripääkaupunkivuoden
tuotteita, kuten paitoja ja pinssejä.

Tila elää toiminnan myötä
Kahvila ja infopiste toimivat samassa tilassa,
joten tiedonjano on helppo hoitaa kuntoon
kahvihampaan kolotuksen ohessa. Kahvilan
asiakaspaikat sijaitsevat infotiskin vieressä ja
ikkunoista on esteetön näköala Aurajoelle.
Tilaratkaisut ovat Liskin ja Silverin mielestä
toimivat, vaikka varastotilaa voisi aina olla enemmänkin. Puolen vuoden käyttökokemus on tuonut esille myös muutamia parannuskohteita,
ikkunoihin kaivataan sälekaihtimia, muutamat
väliovet eivät oikein pysy kiinni ja takaoven
pyörätuoliramppi tahtoi jäätyä talvella. Liski ja
Silver tietävät kuitenkin, että vanhassa talossa
on aina omat kommervenkkinsa, eikä Kulma ole
siitä poikkeus. Suuria puutteita ei ole ja tila elää
sitä mukaa kuin käyttökokemuksia kertyy.
Liskin toiveissa on ainakin tuoda näytille tilan entisestä elämästä kertova komea kassakaappi. – Kunhan lattian lujuus on ensin saatu
varmistettua, hän naurahtaa. Myös kahvilapöytien sijoitteluun infopisteen edessä tulee todennäköisesti muutoksia, kun tiskin yhteyteen
avataan lipunmyyntipiste.

Kaikenlaista tietoa
Vaikka Kulma on ollut esillä julkisuudessa jo
jonkin verran ja turkulaiset alkavat sen jo tun-

Cafe 2011
Herkullisiin makuelämyksiin painottunut
Cafe 2011 on ravintola Hermanin ja suklaapuoti Konvehterian yhteishanke. Kevyitä
keitto- ja salaattilounaita tarjoilevalla kahvilalla on 24 asiakaspaikkaa ja 14-paikkainen
terassi. Cafe 2011:lla on täydet A-oikeudet
ja ravintolayrittäjä suositteleekin kaikille kävijöille lasillista kuohuvaa kaupungin kauneimmalla kesäterassilla.
Aukioloajat:
ma–to, la 10–18 l pe 10–16 l su suljettu

Hanna Liski on ollut tyytyväinen Kulman tiloihin.

tea, tullaan Kulmaan välillä kyselemään myös
erikoisempiakin juttuja vanhan rahatoimiston
palveluista aina kalastuslupiin. Turisteja ja kyselijöitä varten Kulmassa on myös esiteseinä,
jonne paikalliset toimijat voivat tuoda esitteitään. – Kulmasta löytyy myös jonkin verran Turku Touringin ja kaupungin kysytyimpiä
materiaaleja, kuten pyöräilykarttoja, Hanna
Liski kertoo.

Mitä jatkossa?
Jugendlinnan tila on vuokrattu Kulmalle kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 loppuun. Sen
jälkeisistä suunnitelmista ei vielä ole tietoa,
koska talo on tällä välin myyty pois kaupungilta. Silverillä on kuitenkin selvä näkemys siitä,
mitä tilalle tulisi tehdä. – Kulman Café 2011 on
selvästi osoittanut, että tällä kohtaa Aurajoen
rantaa on kysyntää kahvilalle tai ravintolalle.
Olisikin hyvä, että Kulman jälkeen tiloissa jatkaisi esimerkiksi ruokaravintola, hän toteaa.
Aika näyttää.

Turku 2011 -säätiö
Kulttuuripääkaupunkivuoden infopiste on
samalla koko hankkeen käyntikortti. Kulmasta löytyy tietoa kaikista juhlavuoden
hankkeista ja tapahtumista. Myöhemmin
infopisteen yhteyteen avataan Lippupisteen palvelupiste, joten liput tapahtumiin
on vaivaton hankkia saman tien. Kulman
Design-myymälästä voi ostaa kotimaista
designia kausittain vaihtuvien teemojen
mukaisesti. Myymälästä löytyy myös Turku 2011 -materiaalia.
Aukioloajat:
Infopiste: ma–to 10–18 l pe 10–16
l la–su suljettu
Design Shop: ma–to 10–18
l pe–la 10–16 l su suljettu

Per-Erik Silver odottaa jo kesää ja vilkasta
terassikautta.

7.

Varsinais-Suomen
NYKYAIKAISIN PALOASEMA
Loimaan uljas, uusi paloasema tarjoaa
käyttäjäystävälliset, käytännölliset ja

Palopäällikkö Pertti Kulmala ja projektisuunnittelija Jani Tuominen Varsinais-Suomen
pelastuslaitokselta pitävät vuoden 2009 joulukuussa valmistunutta Loimaan paloasemarakennusta tiloineineen kaikin puolin onnistuneena.

komeat tilat Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen Loimaan tulosalueen toimipisteelle.

Toiveita kuunneltiin

Loimaan vanha paloasema toimi aiemmin
kaupungintalon kellarissa, josta siirryttiin väliaikaisesti Vihannon kiinteistöön. Entiset tilat
olivat peruskorjauksen tarpeessa ja käyneet
auttamattomasti ahtaiksi ja vanhanaikaisiksi.
Aluksi pohdittiin silloisen aseman laajennusta,
mutta Loimaan kaupungin ja pelastuslaitoksen neuvottelujen jälkeen todettiin tarkoituksenmukaisemmaksi rakentaa kokonaan uusi
paloasema.
Suunnittelu alkoi 20. kesäkuuta 2007 ja siihen kului puolitoista vuotta. Suunnitteluvaiheessa tehtiin huolellista yhteistyötä, haettiin
vinkkejä ja käytiin tutustumassa arkkitehdin
kera muun muassa Lohjan ja Hyvinkään tuolloin juuri valmistuneisiin paloasemiin.
– Koska kyse ei ollut ihan perusrakentamisesta, työtunteja suunnitteluun käytettiin todella paljon ja kaikkia erityistarpeita silmällä
pitäen. Mutta tulos hipoo mielestämme täydellisyyttä. Täältä ei puutu mitään, projektisuunnittelija Jani Tuominen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kiittelee.

Pääsuunnittelijana toimi turkulainen arkkitehtitoimisto Vahtera Arkkitehdit, rakennuttajana Loimaan kaupunki ja rakentajana rakennusliike YIT. Hankkeen kustannusarvio oli
3 746 000 euroa.
Uusi paloasema valmistui aikataulussa ja
Loimaan paloaseman palo- ja pelastushenkilöstö pääsi muuttamaan uutuuttaan hohtaviin
tiloihin 1. joulukuuta vuonna 2009.
– Sekä rakentaja, rakennuttaja että arkkitehti kuuntelivat meitä tarkkaan, joten lopputulos on aivan meidän näköisemme, toteaa
palopäällikkö Pertti Kulmala, joka oli alusta
saakka kiinteästi mukana tilojen suunnittelussa ja rakentamisen seurannassa.
Rakennuksessa on tilat miehistölle, kalustolle ja koko tulosalueen kalustonhuollolle.
Rakennuksen bruttoala on 2248 neliömetriä
ja huoneistoala 2041 neliömetriä. 5600 neliömetrin suuruinen tontti pitää sisällään päärakennuksen eli paloaseman lisäksi myös 142
neliömetrin kokoisen varastorakennuksen. Paloasema palvelee koko Loimaan tulosaluetta.
Loimaan kaupunki vuokraa paloaseman tiloja
ja pelastustoimi maksaa niistä vuokraa.
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Suotuisa sijainti ja
harkitut tilaratkaisut
Uusi paloasema sijaitsee Loimaan kaupungin
6. kaupunginosassa, Suopellolla, ysitien välittömässä läheisyydessä Loimaan portin kohdalla.
Sijainti palvelee paremmin koko Loimaan aluetta ja yritysalueella paloaseman toiminta häiritsee vähemmän asutusta. Paikalta on miehistön
hyvä startata liikkeelle.
Henkilöstön määrä Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitoksen Loimaan tulosalueella on kokonaisuudessaan 32. Vuorovahvuuteen kuuluu
esimies ja neljä palomiestä. Varsinaisen pelastusmiehistön lisäksi uudessa paloasemarakennuksessa työskentelevät Loimaan alueen palotarkastajat ja toimistohenkilökuntaa.
Hankkeen mitoituksessa otettiin huomioon
myös sairaankuljetuksen sijoittuminen samoihin
tiloihin. Tilat on suunniteltu kahteen kerrokseen
siten, että autotallit ja varustehuolto sijoittuvat
ensimmäiseen kerrokseen ja toimistotilat sekä
henkilöstötilat toiseen kerrokseen. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee myös kaupungin poikkeusolojen johtokeskuksen tila, joka normaalioloissa toimii paloaseman koulutustilana.

Koko Varsinais-Suomen
paloasemaverkosto
uudistumassa
Nyt tutustujaryhmät käyvät ihastelemassa
Loimaan paloasemaa. Siinä missä entiset tilat
olivat huonokuntoiset ja täyttivät virkansa rimaa hipoen, on nyt saatu mukaan jopa vähän
extraa – eikä vähiten tyylikkäiden sisustusratkaisujen ansiosta.
Esimerkiksi upea, moderni keittiö baaritiskeineen on pyritty toteuttamaan mahdollisimman hyvin käyttäjien toiveiden mukaiseksi. Sisustuksen ja rakennuksen sisäpintojen
värimaailmassakin on uskallettu perinteisen
valkoisen lisäksi vähän ilotella keltaisella, punaisella ja punaruskealla, joten yleisilme on
toimistonharmaan sijaan pirteä.

Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos
Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos, jonka piiriin Loimaan paloasemakin kuuluu,
vastaa pelastustoiminnasta 28 kunnan alueella Manner-Suomen läntisimmässä
kolkassa. Pelastustoimen Loimaan tulosalue käsittää kaikki Loimaan kihlakunnan
kunnat (Alastaro, Aura, Koski, Loimaa, Marttila, Mellilä, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki, Yläne ). Loimaan paloaseman kaltaisia 24 h valmiudessa olevia paloasemia
on Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen alueella yksitoista ja 8 h valmiudessa
olevia paloasemia kolme. Pelastuslaitos hoitaa myös sairaankuljetusta kuuden
terveyskeskus-kuntayhtymän alueella.
Aluepelastuslaitoksen perustehtäviin kuuluvat ihmisten, omaisuuden, eläimien ja
ympäristön pelastaminen ja suojaaminen sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisy
ja turvallisuuskulttuurin edistäminen. Osa pelastushenkilöstöstä on mukana myös
kansainvälisissä pelastusryhmissä, jotka osallistuvat esimerkiksi luonnonkatastrofien aiheuttamaan pelastustoimintaan ulkomailla. Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksella työskentelee vakinaisesti 573 työntekijää, joista palomiehiä
on reilu 280, ja päätoimisia ensihoitohenkilöitä noin 150.
Tilaliikelaitos ja Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos ovat yhteistyössä osallistuneet Loimaan uuden paloaseman vuokraushankkeeseen, jossa vuokranantajana
siis on Loimaan kaupunki, joka myös toimi hankkeen varsinaisena rakennuttajana
hankkien urakoitsijat ja suunnittelijat hankkeeseen. Asiantuntijana sekä vuokrasopimusasioissa, että rakentamiseen liittyvissä asioissa on toiminut Tilaliikelaitos. Tilaliikelaitoksen rakennuttajaorganisaation eri asiantuntijat ovat toimineet
hankkeessa muun muassa valvojina.

Pisteenä i:n päälle talosta löytyy oma, hyvin
varusteltu kuntosali, joka on tervetullut lisä ja
henkilökunnan vapaassa käytössä.
– Kokonaisuuteen ollaan hyvin tyytyväisiä.
Tämä on tuonut uutta intoa ja työmotivaatiota niin vuoroa tekevän miehistöporukan kuin
päällystönkin työhön. Nuorten kiinnostukseen
alaan kohtaan tällaisilla asioilla on varmasti
myös vaikutusta. Uskon, että uuden paloaseman valmistuminen on nostanut omalta osaltaan arvostustamme kansalaisten silmissä ja
heilläkin on entistä turvallisempi olo, Kulmala
kuittaa.
Varsinais-Suomen paloasemaverkostoa
uudistetaan pikkuhiljaa, mutta tällä hetkellä
Loimaan asema on kiistatta nykyaikaisin paloasema Varsinais-Suomen alueella.

9.

YHTEISTYÖN VOIMA ITÄÄ ITÄMERI
Vanhalla Suurtorilla Hjeltin talossa on jo
pian toista vuotta pyörinyt oikea Itämeren
ideamylly, kun Turun kaupungin monipuoliset Itämeri-toiminnot on keskitetty samaan
kokonaisuuteen, Itämeri-taloon.
Itämeri-talon perustamisella ja eri toimijoiden
kokoamisella samaan yhteyteen on haluttu
tukea Turun kaupungin tavoitetta olla vastuullinen, aktiivinen ja merkittävä kansainvälinen toimija Itämeren alueella. Tavoitteena on
myös aikaansaada yhteistyöllä konkreettisia
ratkaisuja, joita kaikilta Itämeren rantavaltioilta, myös Suomelta, kaivataan. Itämeri-talon
sijoittamisella arvokkaaseen kivitaloon keskelle ainutlaatuista kulttuurihistoriallista miljöötä
päättäjät halusivat korostaa aiheen tärkeyttä
ja merkitystä kaupungille.
Samalla kun yhteinen osaaminen on päässyt oikeuksiinsa, hallinto- ja kiinteistökustannuksia on saatu pienennettyä. Jokaisella talon
organisaatiolla on omat tärkeät perustehtävänsä, mutta fyysinen sijainti lähekkäin helpottaa asioiden hoitoa ja organisointia.

. 10

Innostavalla ja tärkeällä
asialla

VALONIA – yksi talon
neljästä toimijasta

Hjeltin talo on rakennettu vuonna 1830 ja se
on Turun ainoa pietarilaista empiretyyliä edustava rakennus. Taloon on sen historian aikana
mahtunut monta toimijaa. Ennen Itämeritaloa
tiloissa toimi kaupungin lastenkirjasto ja sen
yläpuolella oli kulttuurikeskuksen ja kulttuuritoimen kanslioiden tiloja. Tilat ehtivät olla
jonkin aikaa tyhjillään ennen kuin ne oivallettiin valjastaa Itämeri-käyttöön. Yhden uuden väliseinän ja seinien maalauksen lisäksi ei
muutoksia aiemmin peruskorjattuihin tiloihin
tarvinnut tehdä.
Kuten Turun kaupunginjohtaja elokuussa 2008 vietettyjen Itämeri-talon avajaisten
puheessaan mainitsi: rakennuksen käyttötarkoitus on nyt muuttunut, mutta tehtävä työ
jatkuu Turun ja kaupunkilaisten kannalta tärkeänä ja innostavana.

Itämeri-talossa työskentelee nelisenkymmentä asiantuntijaa neljässä organisaatiossa, jotka ovat Centrum Balticum -keskus, Itämeren
alueen Terveet Kaupungit ry, Itämeren kaupunkien liiton (UBC) ympäristö- ja kestävän
kehityksen sihteeristö sekä Varsinais-Suomen
kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA. Kukin toimijoista ponnistelee vahvemman ja terveemmän Itämeren
alueen puolesta.
Kestävän kehityksen ja energia-asioiden
palvelukeskus VALONIA syntyi vuoden 2008
alussa, kun Varsinais-Suomen agenda- ja Varsinais-Suomen energiatoimistojen toiminnat
yhdistettiin. Vaikka nimi on uusi, taustalla on
yli kymmenen vuotta jatkunut yhteistyö. VALONIAN toiminta-alue on Varsinais-Suomi.

VALONIAssa työskentelevien energianeuvoja
Liisa Harjulan ja projektikoordinaattori Martina
Uotisen yhteisenä missiona on tietoisuuden
kasvattaminen ympäristö- ja energia-asioista.

Liisa Harjula vastailee Itämeritaloon VALONIAn
näyttelyyn tutustumaan tulleen Leena Salmen
energia-aiheisiin kysymyksiin.

ITALOSSA
Liisa Harjula työskentelee VALONIASSA energianeuvojana. Harjulan mukaan Hjeltin talon
tilat tarjoavat hyvät työskentelypuitteet ja
parasta organisaatiolle on ollut pitkään haaveena olleen näyttelytilan saaminen. Tilaan
rakennettu näyttely koostuu nyt kestävään
kuluttamiseen ja energiansäästöön ohjaavasta
perusosasta sekä vaihtuvista teemoista.

– Nykyinen näyttely on nimeltään Kestävän
arjen avaimet. Kun aloitimme näyttelytoiminnan, esillä oli ”turhakkeita” ja seuraavaksi on
luvassa muun muassa nuukuusviikko-teema,
Harjula kertoo.
VALONIAN näyttely saavutti viime joulun
aikaan Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden
siivittämä kävijäennätyksen, noin 1100 kävijää neljän viikonlopun aikana. Ovet tulevat
varmuudella olemaan auki seuraavienkin joulumarkkinoiden aikaan.
– Vaikka olemme päässeet eri medioissa
vahvasti esille, ihmiset eivät vielä itsestään selvästi löydä tänne. Olemmekin markkinoineet

toimintaamme aktiivisesti esimerkiksi kouluille. Suunnitteilla on ryhmätyötehtäviä, työpajoja ja muuta interaktiivista toimintaa, johon
osallistumalla oppii kestävää kehitystä.

VALONIASTA vaikkapa
energiansäästövinkkejä
VALONIAN opastaa kuntia ja kuntalaisia muun
muassa ekologiseen kuluttamiseen, energiatehokkaaseen rakentamiseen sekä helppoihin keinoihin vähentää omaa veden- ja sähkönkulutustaan. Energiakysymykset ovat tämän hetken varsinainen kuuma peruna, josta hössötetään joidenkin mielestä vähän jo
liikaakin energiasäästölamppuineen. Parhaat
energiansäästövinkit ovat Harjulan mielestä
yksinkertaisia.
– Paitsi kiinteistöjen huoltajat, myös yksittäiset ihmiset pystyvät omalta osaltaan vaikuttamaan energian kulutukseen esimerkiksi
sammuttamalla koneet ja valot, kun niitä ei
käytetä. Valaistuksen, lämmittämisen, ilmastoinnin ja sähkölaitteiden kanssa kannattaa
olla tarkka. Samoin rakennettaessa uutta tai
tehtäessä hankintoja tulee muistaa antaa painoarvoa energia-kysymyksille.
Harjulan mukaan julkisella puolella haasteena on sujuva tiedonvaihto esimerkiksi kulutusseurantatietojen suhteen sekä toimiva vastuunjako ja yhteistyö hallintokuntien välillä.
– Itämeri-talon neljä organisaatiota ovat
nyt päässeet hyödyntämään toinen toistensa
osaamista. Muun muassa kaupungin ilmastoja ympäristöohjelmaa on sorvattu yhdessä.
Sekä koko Itämeri-talon että kunkin organisaation asema on alkanut vakiintua ja rooli
selkeytyä.
– Me esimerkiksi muistuttelemme VALONIASTA hallintokunnille päin, kun huomaamme
jotain korjattavaa ja tarjoamme käytännön
tiedotusta sekä koulutusta. Yksittäisiltä kuntalaisiltakin tulee meille kysymyksiä kaikesta
maan ja taivaan väliltä esimerkiksi energia-asioihin liittyen. Aina emme osaa vastata, mutta
silloin selvitämme tai ohjaamme eteenpäin,
Harjula sanoo.

11 .

Tilanne-lehden KESÄVINKIT
nauti Turun monipuolisesta tarjonnasta:
Maauimalat avataan toukokuussa: Samppalinna 3.5. ja Kupittaa 29.5.
Turun ulkoilusaaret Vepsä,
Maisaari ja Pähkinäinen
Perheiden suosikki Vepsän saari on Turusta tunnin risteilyn päässä, vesibussi liikennöi päivittäin 1.6.–31.8. Saari on verraton
päiväretkikohde: turvallinen hiekkaranta,
kaksi saunaa, ravintola, vuokrattavia veneitä, kanootteja, mato-onkia sekä ulko- ja sisäpelivälineitä. Vepsä on myös oivallinen
paikka perhemökkeilyyn, mökkikausi alkaa
1.6.2010. Mökkivaraukset sekä vesibussien
aikataulut www.turkutouring.fi.
Maisaari on vanha saaristotila Rymättylän saaristossa. Saaren rakennuksissa ja
kolmessa mökissä on majoitus- ja kokoustiloja. Maisaaressa on runsaasti laituritilaa,
keittokatoksia, nuotiopaikkoja sekä rantaja savusauna. Saareen liikennöi yhteysalus
m/s Kaita Rymättylän Röölän kalasatamasta. Merimatka kestää noin 15 minuuttia.
Pähkinäinen on upea sekoitus vehreää
pähkinäpensas- ja lehtipuumetsikköä ja jylhiä kalliorantoja. Saaressa on mittava luonnonsuojelualue, hyvät kalavedet ja uimaranta sekä majoitustiloja. Vierasvenesatama
sijaitsee suojaisessa lahden poukamassa.
Lisätietoja www.turkutouring.fi > 		
Ulkoilu ja harrasteet > Turun kaupungin
ulkoilusaaret

Seikkailupuisto – monipuolista ohjelmaa sekä tilaa
leikille ja yhdessäololle
Seikkailupuisto on ainutlaatuinen lasten ja
perheiden toimintakeskus laajan Kupittaan
puiston laidalla. Seikkis tarjoaa vaihtuvia teatteriesityksiä, osallistavia tapahtumia sekä
ohjattua työskentelyä taidepajoissa. Kesällä
vehreä puistoalue leikkivälineineen viihdyttää koko perhettä. Lisätietoja ja kesän ohjelma http://seikkailupuisto.turku.fi

Ainutlaatuinen Ruissalo on
suosittu kesäkeidas ja
luonnon ihmemaa
Ruissalon merellisessä luonnossa rantakallioineen ja hiekkarantoineen riittää ihailtavaa.
Saaronniemen rannoille on mukava lähteä
päiväretkelle, uimaan, kesäpäivän piknikille
tai minigolfia ja rantalentistä pelaamaan.
Opastuskeskus Tammenterho palvelee
luonnosta ja kulttuurista kiinnostuneita heti
Ruissalon saarelle tultaessa. Ruissalon saarella
kiertävät luontopolut johdattavat kulkijan keskelle monimuotoista luontoa. Saarella on myös
hyvät pyörätiet ja etäisyydet ovat fillarointiin
juuri sopivia. M/s Ruissalo liikennöi kesäkaudella Turun Aurajoesta Ruissalon saareen, lautalla
pyöräkin kulkee kätevästi mukana.

TILALIIKELAITOS

Uusia näkökulmia Turkuun
porrastelleen tai patsastellen
Turkuun tutustuminen on hauskaa maksuttomien teemakarttojen avulla: Porrastelukartassa on kolme paljon portaita sisältävää
kävelyreittiä, joilla sekä kunto että tietämys
kaupungin historiasta lisääntyvät. ArkkitehTOUR -kartassa on kaksi reittiä ja tietopaketti keskustan arkkitehtuurista ja kaupunkikuvan kehittymisestä. Patsastelu-kartan
reittien avulla voi tutustua keskusta-alueen
ulkoveistoksiin ja Ulkoilijan Aurajoki -kartan
reiteillä kuljeskella pitkin Auran rantoja Turun linnasta aina Kuralan kampiförille saakka.
Taskukokoisia karttoja on jaossa liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalvelussa sekä Turku
Touringin matkailuneuvonnassa, Aurakatu 4.
Karttoja voi ladata myös netistä www.turku.
fi > Liikunta ja ulkoilu > kartat.

Kesäiset esitykset vailla
vertaa
Samppalinnan Kesäteatterin 50. juhlavuosi,
West Side Story 21.6.-16.8.2010
Turun kesäteatterissa Vartiovuorella
Aladdin ja taikalamppu 16.6.-15.8.2010

Linnankatu 34, 20100 Turku
puh. 02 330 000, fax 02 262 4390
www.turku.fi/tilaliikelaitos

