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Jyväskylän Veturitallin peruskorjaus on valmistunut
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan historiallisen punatiilisen Veturitallin peruskorjaus on valmistunut. Toimintojen käynnistyessä elo-syyskuun vaihteessa Veturitallista kuoriutuu nuorten,
kulttuurin ja luovuuden kohtaamispaikka. Taloon muuttavat toimijat esittelivät tiloja 18.7. tiedotusvälineiden edustajille. Tulevana viikonvaihteena torstaista lauantaihin Veturitallilla soi SuomiPOP –festivaali.
Vuonna 1896 valmistuneen ja vuonna 1907 ja 1950-luvulla laajennetun tallin konerasvan- ja
savunkatkuinen menneisyys on peruskorjauksen myötä jäänyt historiaan. Lähes 2500 m2 tilat on
kunnostettu nuorten ja nuorten aikuisten kohtaamispaikaksi sekä luovuuden ja kulttuurin näyteikkunaksi. Peruskorjauksen ensimmäinen vaihe alkoi vuonna 2007 ja nyt valmistunut viimeinen
vaihe käynnistyi vuoden vaihteessa. Heinäkuun aikana tiloissa ja ulkoalueilla tehdään vielä
pieniä viimeistelytöitä.
Peruskorjaushankkeen pääurakoitsijana toimi VRP Rakennuspalvelut Oy ja LVIS-töistä vastasi
pääurakoitsijana KS-KITEK Oy. Suunnittelijana toimi arkkitehtitoimisto ARK-Kantonen Oy.
- Peruskorjauksen viimeisen vaiheen käynnistyessä joulukuussa aikataulu näytti lähes mahdottomalta toteuttaa. Pääurakoitsijat ja suunnittelu- ja rakennusporukka on tehnyt mahdottomasta
mahdollista, aivan uskomattoman urakan, kiittelee Veturitallin omistajana ja peruskorjaushankkeen rakennuttajana toimiva Jyväskylän Luovan Toiminnan Keskus Oy:n toimitusjohtaja Tomi
Nieminen.
Veturitallien peruskorjaus on maksanut noin 4,5 miljoonaa euroa. Kaupunki vuokraa Veturitallista
noin 2 220 m2:n tilat, joiden vuosivuokra tulee olemaan noin 400 000 euroa.
- Hanke edennyt odotusten mukaisesti hyvässä yhteistyössä tilan omistajan kanssa. Veturitallin
upeat tilat ja uudenlainen toimintaympäristö tarjoavat mahdollisuuksia käyttäjilleen sekä saavuttavat varmasti uusia käyttäjäryhmiä, uskoo Jyväskylän Tilapalvelun kiinteistökehityspäällikkö
Mikko Lepo.
Nuorille ja luoville - nuorisopalvelut ja Siperia
Nuorisopalveluiden toiminta Veturitallilla käynnistyy syyskuun alussa ja täyttä höyryä mennään
vuoden 2013 alusta. Tilasta ja toiminnasta tulee nuorten näköistä, sillä nuoret ovat olleet mukana
suunnitteluvaiheesta alkaen. Veturitallin noin 1650 m2 tiloihin siirtyvät muun muassa nuorisotiedotus- ja neuvonta, nettilehti Painovirheen toimitus, nuorisovaltuusto, alle 18-vuotiaiden bänditoiminta sekä etsivä nuorisotyö ja ohjauspalvelut. Tiloihin muuttaa myös kulttuuriklubi Siperia, jonka
tilat sopivat nuorten esittävän taiteen: teatterin, sirkuksen ja tanssin harrastamiseen. Kulttuuriklubi Siperian toiminnasta vastaa Kulttuuriyhdistys Väristys ry.

Kuvasta kiinnostuneille – Ratamo
Jyväskylän Grafiikkakeskus ja Luovan valokuvauksen keskus yhdistävät Veturitallille muuton
yhteydessä voimansa grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamoksi. Ratamo on tekemisen, kokemisen ja oppimisen kohtauspaikka grafiikasta ja valokuvauksesta kiinnostuneille kaikenikäisille
kaupunkilaisille. 570 m2 tiloihin tulee galleria sekä grafiikan ja valokuvauksen työtilat, joissa järjestetään kursseja aloittelijoille ja harrastajille. Ammattitaiteilijoille ja edistyneemmille harrastajille
työtiloja myös vuokrataan. Näyttelytoiminta siirtyy veturitallille Galleria Harmoniasta 9.9. jälkeen.
Kaikelle mahdolliselle - Kisko
Talon sydämen ja yhteisen kohtaamispaikan muodostaa ravintola Kiskon yhteydessä oleva
yhteiskäyttöinen noin 270 m2 klubitila. Tilan varauskirjan toivotaan täyttyvän niin nuorison kuin
muidenkin toimijoiden tilaisuuksista. Kahvilana aloittava Kisko vuokraa myös kokoustilaa ja tiloja
yksityistilaisuuksiin. Kiskon kautta järjestyy lisäksi erilaisten tapahtumien tuotanto.
Lisätietoja rakennuksesta ja peruskorjausurakasta:
- Jyväskylän Luovan Toiminnan Keskus Oy, toimitusjohtaja Tomi Nieminen, p. 0400 640 841
- Jyväskylän Tilapalvelu, kiinteistökehityspäällikkö Mikko Lepo, p. 040 8306379
Lisätietoja tiloihin tulevasta toiminnasta:
- Nuorisopalvelut, koordinaattori Tanja Räty, p. 050 570 8972
- Kulttuuriklubi Siperia, p. Katja Vuorela, p. 045 264 8280
- Jyväskylän taidemuseo, intendentti Jukka Partanen, p. 050 4622 695
- Luovan valokuvauksen keskus ry, puheenjohtaja Kimmo Lehtonen, p. 040 7014 047
- Ravintola Kisko, ravintolapäällikkö Ida-Maria Koponen, p. 020 7119287
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