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opastekylttejä, graafisia elementtejä, uusia kalustesuunnitelmia sekä valmiskalusteiden valintoja ja elementtien si-
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This thesis concentrates on designing a public space. More precisely, visitor targeted areas at the construction 
company NCC’s office building at Helsinki. Project focuses on the functionality and comfort of the visitor parking 
hall and the lobby area at the before mentioned office building. The main goal of this thesis was to solve the prob-
lem areas at the particular interiors and design environments that serve both visitors and office employees.

The problems and resolutions of the thesis are viewed based on the theory of service design. The customer journeys 
proposed on the report represent the flaws of the specific spaces in detail and resolutions are provided with new 
designs. Results of this thesis show how concept level interior designs for the visitor areas are formed including 
guiding boards, graphic elements, new furniture plans as well as selecting set furniture and placing certain elements 
on the floor plan. In addition to that, process included the comprehensive improvement of the visual look and the 
ambience by selection of colors and materials.

Designing was user oriented as each of the presented resolutions are based on the expected needs and actions of 
an office building visitor on those interiors that were included in the thesis. Values and company image of NCC were 
taken into consideration on the process as those were major premises for the designing. The cooperation with NCC 
during the project was close since company’s insights and hopes were highly respected.

The goal was achieved by combining and balancing the professional vision of the designer, the company viewpoint 
and user needs and by paying attention to these points throughout the entire designing process. In the near future, 
NCC has the possibility to use these principled designs as the basis of their space modifications. Also furniture de-
signs can be implemented after the furniture provider has approved the structural details.
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Opinnäytetyöni keskittyy julkisen tilan suunnitteluun, ja kohteenani ovat Helsingissä Ruskeasuolla sijaitsevan ra-
kennuskonserni NCC:n toimistotalo 1:n vieraille suunnatut tilat. Opinnäytetyöni aihe on alun perin lähtöisin jo 
keväällä 2012 aloitetusta NCC:n toimeksiannosta, ”NCC-facelift” -projektista, jonka tein yhdessä luokkatoverini 
Janne Könösen kanssa. Kyseinen projekti sisälsi mm. taukotilojen suunnittelua sekä neuvotteluhuoneiden, avo-
konttoreiden ja porraskäytävien ilmeiden ja käytettävyyden kohentamista. Suunnitelmamme toteutettiin NCC:n 
toimistotalossa vuosien 2012 ja 2013 aikana, jolloin henkilökunnan työskentelykerrokset tulivat meille tutuiksi. 
Saimme facelift-projektin päätyttyä tilaisuuden jatkaa suunnittelutehtäviä myös talon alimmissa kerroksissa, joita 
käyttävät henkilökunnan lisäksi vierailijat. Tästä syntynyt opinnäytetyöosuus konseptitasoisilla suunnitelmilla on 
jatkumoa aikaisempaan projektiin. 

Tein suunnittelutyön osittain yhdessä opiskelutoverini Janne Könösen kanssa, ja tehtävänämme oli suunnitella 
toimivat ja viihtyisät tilat vierasparkkihalliin sekä aulaan. Raportissani esittämäni luonnokset ja esityskuvat ovat 
omia näkemyksiäni ja rajaan raportistani pois työparini luonnosvaiheiden versiot. Muotokielestä, materiaaleista 
ja väreistä on kuitenkin keskusteltu yhdessä ja ajatuksia vaihdeltu prosessin aikana, joten tämän vuoksi käytän 
raportissani paikoittain me-sanamuotoa suunnitteluvaiheita kuvatessani.

Toimistotalon tilojen tulee olla sekä vieraita että henkilökuntaa palvelevia, ja työssämme keskityimmekin juuri 
ongelmakohtien ratkaisemiseen. Vierasparkkihallissa kohteena ovat erityisesti uudet opastekyltit sekä tilan ilme. 
Aulatilassa keskeisiä tehtäväämme liittyviä asioita ovat vastaanottotiski, istuinryhmät, kahvipiste, työpisteet, kul-
kuväylät sekä yleisesti koko tunnelma. 

Opinnäytetyöni suunnitteluosuus on käyttäjälähtöistä ja se sisältää konseptitasoiset suunnitelmat vierasparkki-
hallin ilmeestä opasteineen sekä aulatilan eri osioiden toiminnallisista kalusteratkaisuista. Tässä raportissa esit-
telen omat näkemykseni suunnittelukohteista, ja lisäksi käsittelen aihealueidemme ongelmia ja niiden ratkaisuja 
palvelumuotoilun teorian valossa. Käyn palvelupolkujen avulla opinnäytetyöhöni rajatut tilat yksityiskohtaisesti 
läpi, käsittelen tilojen epäkohdat ja ongelmat sekä lopuksi esittelen parannusehdotukset, jotka sisältävät graafi-
sia elementtejä, kalustesuunnittelua sekä pohjaratkaisun elementtien sijoitteluineen. Lisäksi tarkastelen NCC:n 
brändiä ja sen vaikutusta suunnitteluun.

1 JOHDANTO

7

Kuva 1. NCC työkentällä, Ruotsi
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2  TOIMEKSIANNON     
 KUVAUS

Opinnäytetyöni toimeksiantaja NCC on Pohjoismaiden suurimpia 
rakennusyhtiöitä, joka toimii tulevaisuuden asumisen, työpaikko-
jen ja infrastruktuurin kehittäjänä ja rakentajana. NCC:n toiminta 
perustuu eettisiin ohjeisiin ja arvoihin, joita ovat rehellisyys, kun-
nioitus ja luottamus. Yhtiön periaatteena on kantaa yhteiskunta- ja 
ympäristövastuunsa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
NCC kuvailee itseään nuorekkaaksi ja mielenkiintoiseksi yrityk-
seksi, jolle tunnusomaista on asiakkaiden tunteminen, oleelliseen 
keskittyminen ja vastuunotto. (NCC 2013.)

Opinnäytetyöni kohde NCC:n toimistotalo 1 sijaitsee Suomen 
pääkadun Helsingin Mannerheimintien varrella Ruskeasuolla. 
NCC aloitti tilojen rakennustyöt vuonna 2003 ja taloon muutet-
tiin vuotta myöhemmin. Sijainnin myötä yrityksen näkyvyys parani 
merkittävästi. Vilkasliikenteisen paikan ohittaa päivittäin 50 000 
ajoneuvoa. Aiemmin NCC:n Suomen pääkonttori sijaitsi Vantaan 
Myyrmäessä 17 vuoden ajan. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi ark-
kitehti Juha-Pekka Rindell Optiplan Oy:stä. (Lagus 2004.)

Oman toimitalonsa viereen NCC rakensi samalla toisenkin toi-
mistorakennuksen, jolla on eri pääkäyttäjä. Rakennukset ovat lähes 
identtisiä, ja yhteiskäyttöisiä tiloja on molemmissa rakennuksissa. 
Toimistotaloissa työskentelee 400 – 700 henkilöä ja autopaikkoja 
on rakennettu kolmitasoiseen parkkihalliin yli 250 kappaletta. (La-
gus 2004.)

Toimistotalojen kantavana ajatuksena on itä-länsisuunnassa läpi-
hengittävä aula, joka luo taloon sosiaalisia törmäyspisteitä ja sa-
malla kokoaa eri organisaatiot näköyhteyden päähän toisistaan. 
NCC:n talon Mannerheimintien puoleinen julkisivu on kahdek-
sankerroksinen. Rakennuksen Nauvontien puoleinen sivu on 
nelikerroksinen, minkä ansiosta kontrasti viereiseen siirtolapuu-
tarhaan ei muodostu liian massiiviseksi. (Lagus 2004.)

2.1 NCC & toimeksiannon kohde

Kuva 3. Ilmakuva NCC Toimistotalo 1:n sijainnista

Kuva 4. Petteri Kantokari 2010. NCC Toimistotalo 1 talvitunnelmissa

Kuva 2. Kartta NCC Toimistotalo 1:n sijainnista
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NCC:n toimistotalossa todettiin puutteita yritysimagolle merkit-
tävissä tiloissa, joihin asiakkaat ja muut vieraat saapuvat ensim-
mäisinä. Nämä tilat luovat ensivaikutelman NCC:n toimistotalosta 
ja siten myös saattavat vaikuttaa mielikuvaan yrityksen brändistä. 
Palvelupolkuluvuissa selvitän tarkemmin toimistotalon nykyhet-
ken epäkohdat, joihin haluttiin lähtötilanteessa puuttua uusilla 
paremmilla ratkaisuilla. Toimivat ja viihtyisät tilat parantaisivat toi-
mistotalossa vierailevan henkilön vierailukokemusta. Vieraat ovat 
pääasiassa asunnonostajia, erilaisia yhteistyökumppaneita, alihank-
kijoita, tavarantoimittajia, sijoittajia, palveluntuottajia, suunnitteli-
joita sekä muita rakentamiseen liittyviä tahoja.

Inspiraatio suunnittelutyöhön on pääasiallisesti tullut NCC:n ima-
gosta, sen graafisesta ilmeestä sekä tunnetiloista ja mielikuvista, 
joita olen esittänyt suunnitteluprosessin alussa tehdyssä moodbo-
ardissa (kuva 6.). Lisäksi inspiraationa on ollut itse tilan käyttäjä ja 
hänen tarpeensa ja oletetut toiveensa. 

Tein suunnittelutyön sisustusarkkitehtuurin näkökulmasta; keski-
tyin toimeksiantajan ja käyttäjän tarpeisiin sekä tilojen käytettä-
vyyteen ja visuaalisuuteen. Esitän uudet ratkaisut periaatteellisella 
tasolla, sillä rakenteiden ja muiden yksityiskohtien suunnittelu ei 
mahtuisi aikatauluun ja osaan tarvittaisiin myös toiselta ammat-
tikentältä konsultaatioapua.  Tekemiäni konseptisuunnitelmia voi-
daan jatkossa kehittää yksityiskohtaisimmiksi, jos suunnitelmat 
tullaan toteuttamaan.

Koska toimeksiantajalla oli jo prosessin alussa halu toteuttaa 
uudet tilailmeet kalusteineen, otimme suunnittelussa huomioon 
kaikki NCC:n puolelta tulleet toiveet. Yksi tärkeä suunnitteluum-
me vaikuttava lähtökohta oli ratkaisujen kustannustehokkuus. 
Suunnitelmien tuli olla helposti toteutettavissa ja suhteellisen pie-
nillä muutoksilla tehtäviä ratkaisuja.

Kuva 6. Moodboards
Suunnitteluprosessin alussa tehdyt kuvakollaasit yhdessä Janne Könösen kanssa

TÄSMÄLLINEN, KOVA, KULMIKAS, VIRALLINEN, IHMISLÄHEINEN, EMPAATTINEN, MATEMAATTINEN, HILLITTY, AITO, KESTÄVÄ, LUOTETTAVA, VAKUUTTAVA

VIRKISTÄVÄ, ASIALLINEN, VIRALLINEN, RENTO, PIRISTÄVÄ, MIELEENPAINUVA, HELPOSTI LÄHESTYTTÄVÄ, SELKEÄ, TOIMIVA, VAALEA, SIISTI, VALOISA

NCC

NCC | Aulatilat

Kuva 5. NCC kohde, Tapiolan terveyskeskus, Espoo
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Opinnäytetyöni suunnitteluprosessia ohjasivat lähtökohdiksi mää-
ritellyt näkökulmat ja tavoitteet: asiakaslähtöisyys eli toimeksianta-
ja NCC, käyttäjäkeskeisyys eli tilassa vierailevan henkilön tarpeet 
ja kolmantena käytettävyys sekä esteettömyys vierastiloissa eli ti-
lojen selkeys ja toimivuus (kuva 7.).

Opinnäytetyöni rakentuu NCC:n toimistotalossa kulkevien pal-
velupolkujen eli opastuksen, vierasparkkihallin, hissiaulan, aulatilan 
sekä aulaan suunniteltujen kalusteiden ympärille. Hyviin lopputu-
loksiin päästään pitämällä lähtökohtien näkökulmat ensimmäisinä 
prioriteetteina koko suunnitteluprosessin ajan. Lisäksi halusimme 
työparini kanssa suunnittelutyön yhdistyvän aikaisemmin opinto-
projektina suunniteltuihin ja toteutettuihin tiloihin, jotka sijaitse-
vat saman toimistotalon ylemmissä kerroksissa. Tärkeinä tekijöinä 
olivat myös omien ammatillisien ja NCC:n näkemyksien yhdisty-
minen tasapainoisesti ja niiden kehittyminen prosessin aikana. 

2.3 Viitekehys
ASIAKASLÄHTÖISYYS /

NCC
KÄYTTÄJÄKESKEISYYS /
VIERAILIJAN TARPEET

KÄYTETTÄVYYS & ESTEETTÖMYYS /
TOIMIVAT TILAT

SUUNNITTELUN
LOPPUTULOS

Kuva 7. Visuaalinen viitekehys suunnitteluprosessia 
ohjanneista näkökulmista

Kuva 8. NCC kohde, Gävlen kanava, Ruotsi
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3 PALVELUMUOTOILU
 SUUNNITTELU-
 TYÖKALUNA

Tässä luvussa kerron lyhyesti, mitä palvelumuotoilulla, palvelulla ja 
palvelupoluilla tarkoitetaan, minkä jälkeen tarkastelen lähemmin 
NCC:n toimistotalo 1:n palvelupolkuja ongelmineen ja ratkaisu-
ehdotuksineen.

3.1 Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on eri osaamisaloilla yhteisesti jaettu ajattelu- ja 
toimintatapa, jota käytetään yhteistyössä kehitettäviin palveluihin. 
Se on konkreettista toimintaa, joka yhdistää käyttäjien tarpeet 
sekä odotukset että palveluntuottajan liiketoiminnalliset tavoit-
teet toimiviksi palveluiksi. (Tuulaniemi 2011, 25.) 

Palvelumuotoilun yhteydessä puhutaan palvelukokemuksesta, jota 
ei voi sinänsä suunnitella, sillä se syntyy asiakkaan pään sisällä ja se 
on subjektiivinen. Palvelumuotoilun tarkoituksena on optimoida 
asiakkaan saamaa palvelukokemusta keskittymällä sen kriittisiin 
pisteisiin parantamalla palveluprosessia, työtapoja, tiloja ja vuo-
rovaikutusta sekä poistamalla häiritsevät tekijät. Tavoitteena on 
tehdä asiakkaalle mahdollisimman positiivinen palvelukokemus. 
(Tuulaniemi 2011, 26.) Jos asiakas kokee palvelun hyväksi ja ilah-
duttaneen häntä, se voi johtaa parempaan asiakasuskollisuuteen 
ja siten tuo yritykselle kilpailuetua ja tehoa (Tuulaniemi 2011, 29). 

Palvelu tapahtuu yrityksen ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuk-
sessa eri kohtaamisissa ja kanavissa. Näitä ovat esimerkiksi asia-
kaspalvelu, internet, tuotteet, palvelut, erilaiset ympäristöt ja tilat. 

Palvelun tuottamiseen vaikuttavat asiakkaiden ja asiakaspalvelijoi-
den lisäksi olennaisesti myös erilaiset palveluun liittyvät esineet 
ja ympäristöt, jotka voivat olla fyysisiä tai virtuaalisia. (Tuulaniemi 
2011, 33.)

3.2 Palvelu

Tuulaniemi (2011, 59) on listannut teoksessaan määritelmiä pal-
velusta, joita hänen mukaansa ovat mm. vuorovaikutus, teko, ta-
pahtuma, toiminta tai suoritus. Palvelu on kokemus ja siihen liittyy 
vuorovaikutusta, ympäristöjä ja tavaroita. Sitä voi sanoa abstrak-
tiksi tuotteeksi, ja sen keskeinen osa on aineetonta. Palvelu on 
kaiken kaikkiaan tapahtumien ja prosessien summa, joka ratkaisee 
asiakkaan ongelman. (Tuulaniemi 2011, 59.) Palvelu voi yksinker-
taisuudessaan esimerkiksi vain liikuttaa, turvata, valvoa tai mah-
dollistaa tiedon, tavaran tai henkilön liikkuminen, siirtyminen tai 
toiminnan onnistuminen. Tällaisissa tapauksissa palveluun kiinnite-
tään huomiota vain, jos oletettu toiminto ei tapahdukaan.  (Tuula-
niemi 2011, 90.)

Palvelukokemus suunnitellaan erinäisistä rakennuspalikoista, joita 
ovat palvelupolku ja sen sisällä olevat palvelutuokiot sekä useat 
palvelun kontaktipisteet. Palvelupolku kuvaa, miten asiakas kulkee 
ja kokee palvelun tietyllä ajanjaksolla. Se on palvelukokonaisuu-
den kuvaus, ja polku voidaan jakaa eripituisiksi vaiheiksi, joita voi-
daan analysoida tarkemmin. Näitä palvelupolun vaiheita kutsutaan 
palvelutuokioiksi, jotka puolestaan sisältävät palvelun moninaisia 
kontaktipisteitä, joiden avulla asiakas näkee, kokee ja aistii palvelun. 
Kun palvelupolku jaetaan palvelutuokioiksi ja ne edelleen moniksi 
kontaktipisteiksi, palvelua muotoillessa on mahdollista tarttua pie-
niinkin yksityiskohtiin ja täten suunnitella jokainen palvelutuokio 
sekä kontaktipiste halutunlaiseksi. (Koivisto 2007, 66–67.) 

NCC:n toimistotalon palvelupoluilla kontaktipisteitä ovat mm. 
opasteet, sisustus, värit, materiaalit ja se, mitä vastaanottovirkai-
lijat sanovat. Luvussa 4 käyn palvelupolkujen kontaktipisteet tar-
kemmin läpi. Kontaktipisteet voidaan yleisesti ottaen jakaa neljään 
luokkaan: tilat, esineet, toimintatavat ja ihmiset (Koivisto 2007, 66).

Tila
Tilat voivat olla fyysisiä paikkoja, kuten myymälät ja toimistot tai 
virtuaalisia ja digitaalisia ympäristöjä, kuten internet-sivut (Koivis-
to 2007, 66). Tiloissa voi pyrkiä vaikuttamaan asiakkaaseen monilla 
aistiärsykkeillä, kuten äänillä, valoilla, väreillä, materiaaleilla, tuok-
suilla ja mauilla. Tunnelman luominen on ambient designin osaa-
misalue, jota eri suunnittelualat hyödyntävät. Tunnelman kautta 
fyysinen ympäristö voi ohjailla ihmisten käyttäytymistä sekä vai-
kuttaa asiakkaiden mielialaan. Ympäristöillä on siis erittäin suuri 

vaikutus palvelun onnistumiseen. (Tuulaniemi 2011, 80–82.)
 
Helsingissä eräs kohtaamani esimerkki tilan aistiärsykkeestä on 
Kampin kauppakeskuksen parkkihallissa käytetty linnunlaulu ää-
nimaailmana, joka luo piristävän ja ehkä jopa rauhoittavan tunnel-
man. On vaikea kuitenkaan arvioida, vaikuttaako se millään tavalla 
asiakkaiden ostosten määrään vai ei, mutta ainakin se tuo hyvän 
mielen heti ostoskierroksen alkuun sekä loppuun ja vaikuttaa näin 
Kampin palvelupolulla saatuun mielialaan.

NCC:n toimistotalon palvelupoluilla ympäristöjä ovat vieras-
parkkihalli, sen hissiaula sekä aulatilat. Toimistotaloissa, joissa vie-
railijoiden määrä ei vastaa kauppakeskuksien kävijöiden määrää 
eikä vierailun syy ole ylenpalttinen shoppailu, en koe olennaiseksi 
osaksi äänimaailmoja, tuoksuja tai makuja. Sen sijaan tunnelmaan 
ja vierailijan käyttäytymiseen voidaan olennaisesti vaikuttaa tilan 
valoilla, materiaaleilla sekä väreillä. Näiden aistiärsykkeiden lisäksi 
tilan palvelupolkuun vaikuttavat selkeät kulkuväylät, kalusteiden 
sijoittelu sekä yleisesti ympärillä olevat esineet. 

Esineet 
Palveluun kuuluvat esineet sijoittuvat tiloihin ja ne mahdollistavat 
palvelun kuluttamisen (Koivisto 2007, 66). NCC:n vierasparkki-
hallissa esineitä ovat esimerkiksi opastekyltit ja aulatilassa kalus-
teet. Esineet voivat olla myös palvelun tuottamiseen tarvittavia 
esineitä, joita henkilökunta käyttää, mutta jotka silti ovat asiak-
kaalle näkyviä ja vaikuttavat palvelukokemukseen (Koivisto 2007, 
66). Aulatilassa tällaisia ovat esimerkiksi vastaanottovirkailijoiden 

tietokoneet sekä puhelimet, joilla välitetään tietoa eteenpäin mm. 
vierailijan saapumisesta paikalle. 

Toimintatavat ja ihmiset
Toimintatavat määrittävät mm. sen, miten henkilökunta käyttäy-
tyy asiakasta kohtaan. Kaikki ennalta sovitut tavat, rutiinit ja jopa 
puhetyyli ovat palvelun kontaktipisteitä, jotka vaikuttavat palvelun 
sujumiseen. (Tuulaniemi 2011, 82.) Palvelun tuottamiseen tarvitut 
ihmiset voidaan jakaa kahteen eri ryhmään: palvelua tuottavat ja 
kuluttavat ihmiset eli asiakaspalvelijat ja asiakkaat. Palvelumuotoi-
luprosessissa määritellään asiakaspalvelijoiden roolit ja pyritään 
tietynlaiseen kontrolliin esimerkiksi työasujen avulla. (Koivisto 
2007, 66.)

Palveluympäristöillä ja niihin liittyvillä esineillä sekä palveluhen-
kilöstön toimintatavoilla pyritään ohjaamaan asiakas hänelle 
määritellyille toiminta-alueille (Tuulaniemi 2011, 81). NCC:n vie-
rasparkkihallin kontaktipisteiden avulla autetaan vierailija perille, 
asiakaspaikoitukselle ja sisäänkäynnille. Ei tietenkään olisi toivot-
tavaa, että vierailija parkkeeraisi autonsa henkilökunnalle tarkoi-
tetuille paikoille tai eksyisi väärälle sisäänkäynnille. Aulatilassa 
halutaan vierailijan viihtyvän sillä aikaa, kun hän odottaa tapaamis-
ta tai palaverin aloitusta. Sen vuoksi esimerkiksi istuinryhmien ja 
muiden kalusteiden tulee olla kutsuvia sekä toimivia. Aulan rau-
hallinen työpiste antaa mahdollisuuden käyttää odotusajan tehok-
kaasti, ja kahvipisteestä on mahdollista hakea juotavaa. Tässäkään 
palvelupolussa ei ole tarkoitus, että vierailija etsisi työtilan työn-
tekijöiden puolelta tai hakisi kahvia henkilökunnan ravintolasta.

3.3 PalvelupolkuKuva 9. NCC kohde, Westpark, Turku
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Seuraavissa alaluvuissa käyn läpi toimistotalon vieraita palvelevat 
tilat sekä niiden kulkureitit. Selvitän nykyiset ongelmat tiloissa yk-
sitellen palvelupolkujen visualisointien avulla, mikä selkeyttää eri-
laisia tapoja kulkea ja käyttäytyä uudistusta tarvitsevissa tiloissa. 

Avaan tekstissä palvelupolkujen ongelmia sisältävät kontaktipisteet 
kuvamateriaalia apuna käyttäen. Kerron näkemykseni ratkaisuista 
uusin suunnitelmin, jotka sisältävät opasteita, graafisia elementtejä 
sekä kalustesuunnitelmia. 

4.1 Palvelupolku 1

Palvelupolku 1 kulkee tekstissäni nimellä parkkipolku, joka alkaa 
parkkihallin sisäänkäynnin jälkeen auton laskeutuessa ramppia 
alas Nauvontien puolelta. Alue rajautui tähän NCC:n pyynnöstä, 
koska heillä ei ollut tarvetta uusille suunnitelmille parkkihallin ul-
kopuolelle tai sen sisäänkäynnin yhteyteen. Yrityksen suunnalta 
toivottiin parannusta nimenomaan sisäpuolelle vieraskulkureitin 
opastukseen ja ulkonäköön, sillä NCC:n henkilökunta on saanut 
vierailijoiltaan huonoa palautetta vierasparkkihallin näkyvyydestä 
ja löydettävyydestä. Vierasparkkihallin nykyistä ilmettä ei ole lop-
puun asti mietitty. Suunnitteluun ei ole panostettu eikä tila täten 
kuvasta NCC:n brändiä tai ole yritystä muutenkaan edustava. Kylt-
tejä on lisätty vierasparkkihalliin tarpeen mukaan, ja esimerkik-
si jälkeenpäin lisätyt englanninkieliset opasteet ovat tyyliltään ja 
fonttikooltaan erilaisia kuin muut kyltit.

4 NCC-TOIMISTOTALON   
 PALVELUPOLUT 

Kuva 18. Parkkihalli, K1-kerroksen pohjapiirustus
Palvelupolku 1. Reitti sisäänkäynnistä hissiaulaan.

HISSIAULA

ASIAKASPYSÄKÖINTI

Kollaasi suomalaisten kauppakeskusten 
parkkihalleista. Ilmeratkaisut ovat lähes 
jokaisessa kohteessa hyvin tavanomaisia.

Kuva 15. 

Kuva 11. Kuva 10. 

Kuva 17. 

Kuva 13 Kuva 12. 

Kuva 14. 

Kuva 16. 
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PALVELUPOLKU 1 |  Parkkipolun ongelmat

1) Vierailija joutuu pysähtymään ja silmäilemään oikeaa suuntaa, 
opastekyltit eivät erotu seinästä.

5) Ilmeetön takaseinä hissiaulan sisäänkäynnin yhteydessä.

6) Tasapaksut väripinnat eivät herätä mielenkiintoa. Yrityksen 
logoa ei ole sisäänkäynnillä. Roikkuva Mannerheimintie 103a 
NCC -kyltti on tarpeeton kyseisessä kohdassa.

7) Ilmeetön hissiaula ei toivota tervetulleeksi eikä yrityksen 
nimeä logoineen mainita.

8) Vasta hississä kerrosopaste kertoo tilojen sijainnit. Tämän voi 
sijoittaa myös hissiaulan seinälle.

2) Suuri kerrosmerkintä näkyy kauas, muttei edusta yrityksen 
ilmettä. Opastekyltit ovat keskenään erityylisiä.

3) Erityyliset kyltit roikkuvat kaukana toisistaan eivätkä erotu. 4) Asiakaspysäköinnin alue ei kerro mitään yritysimagosta. Pylväitä 
tai parkkiruutuja ei ole korostettu.

19. 

23. 

20. 

24. 

21. 

25. 

22. 

26. 

Kuvat 19 - 26. Vierasparkkihallin nykyinen tilanne
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Värit & yritysimagon välittyminen, ongelma
Vierasparkkihallin tulisi olla edustava ja yritystä mainostava ym-
päristö vierailijalle. Merkitys on vielä suurempi, jos asiakas on en-
simmäistä kertaa vierailemassa toimistotalossa, sillä se ratkaisee 
pitkälti, millaisen ensivaikutelman asiakas saa.

NCC:n vierasparkkihallissa ei ole käytetty NCC:n graafisen oh-
jeistuksen sävyjä. Parkkihallin kaikki seinät sekä pylväät ovat 
valkoiseksi maalattuja, ja vain porraskäytävien sisäänkäyntejä ko-
rostamaan on käytetty värejä; tummaa vihreää yhdessä sisään-
käynnissä ja sinistä toisessa. Väreinä nämä molemmat löytyvät 
graafisesta ohjeistuksesta, mutta juuri nämä käytetyt sävyt eivät 
vastaa laisinkaan väriskaalan vihreitä tai sinisiä. 

Parkkihallin kerrosmerkinnät on maalattu hyvin yksinkertaisesti 
seiniin yrityksen väriskaalaan kuulumattomalla oranssilla sävyllä 
ja Arial-fontilla. Tässäkään tapauksessa ei yrityksen oikeanlainen 
ilme tule esiin. 

Värit & yritysimagon välittyminen, ratkaisu
Värivalintoihin vaikutti suurimmaksi osaksi NCC:lle luotu väri-
skaala (kuva 28.). Olimme luokkatoverini kanssa jo aiemmassa tau-
kotilojen suunnitteluprojektissa ottaneet lähtökohdaksi käyttää 
tiloissa yrityksen brändivärejä, joten halusimme jatkaa samaa linjaa 
myös opinnäytetyöhön liittyvissä tiloissa. Valmiista väriskaalasta 
poimimme ne sävyt, jotka toimivat parhaiten luonnonvalottomassa 
parkkihallitilassa tuoden sinne pirteyttä ja raikkautta. Rajaukseen 

vaikuttivat myös aikaisemmassa projektissa eri kerroksissa käyt-
tämämme sävyt; lähes kaikki väriskaalan sävyt turkoosia ja sinistä 
lukuun ottamatta olivat jo löytäneet oman edustuskerroksensa. 
Ensisijaisen tärkeää värien valinnassa oli kuitenkin niiden sopivuus 
opasteisiin – kontrastia tuli olla tarpeeksi taustaan nähden. 

Ensimmäisissä luonnoksissa kokeilimme sekä kylteissä, parkkiruu-
tujen värityksessä, pylväissä sekä seinägrafiikassa kolmea NCC:n 
sävyä: vaalean vihreää, vaaleaa turkoosia sekä sinistä. Karsimme 
vihreän joukosta pois, sillä kolme sävyä tuntui aivan liian paljol-
ta haluttua yksinkertaista ulkonäköä ajatellen. Lisäksi graafisessa 
ohjeistuksessa on suositus väriyhdistelmien käytöstä (kuva 28), 
mikä myös vaikutti suunnitteluumme; vaaleaa vihreää ei ohjeis-
tuksen mukaan yhdistetä turkoosin ja sinisen kanssa. Täten jäljelle 
jäi NCC:n turkoosi sekä sininen. Luonnosten kautta tulimme sii-
hen tulokseen, että on parempi pitäytyä vain yhdessä värisävyssä 
koko vierasparkkihallin kohdalla, jotta saamme haluamamme sel-
keän, rauhallisen, mutta silti pirteän ja mieleenpainuvan tilailmeen. 
Normaalisti ihmiset saattavat mieltää NCC:n väriksi ensimmäi-
senä sinisen, sillä se on toinen logon väreistä. Parkkihalliin tämä 
tummahko sininen oli mielestämme liian tunkkainen ja itsestään 
selvä valinta. 

Vaalea turkoosi kuvastaa parhaiten haluamaamme tunnelmaa; se 
tuo ripauksen jotain uutta, mutta muistuttaa vierailijaa vanhas-
ta tutusta NCC:n sinisestä. Harmonisen tunnelman lisäksi vali-
tussa turkoosissa on sopiva kontrasti sekä valkoisen seinän että 

valkoisen fontin välillä – kyltit erottuvat selkeästi taustastaan ja 
tekstien luettavuus on hyvä. Sama tehokkuus toistuu seinien teip-
pigrafiikassa sekä pylväiden ja sisäänkäynnin turkooseissa maali-
kuvioinneissa. 

Opasteiden kohdalla värivalinta on yhtä tärkeässä asemassa kuin 
fontin valinta. Väri tulee olla selkeästi luettavissa, eli sen täytyy 
erottua hyvin muista väripinnoista. Kontrastia tulee siis olla riittä-
västi sekä taustaan että fontin sävyyn nähden. Värin valintaan voi 
liittyä symbolisia merkityksiä, niillä viestitään ja luodaan mielikuvia. 
(Österman, Miettinen, Ronkainen 2005, 18.) 

4.1.1 Yritysimagon välittyminen
Kuva 29. Luonnoksia vierasparkkihal-
lin talografiikan värikokeiluista

Kuva 30. NCC Plaza Business Park -toimitalon kuvasta syntyi seinägrafiikka vierasparkkihallin seinille.

Kuva 28. NCC:n graafisen ohjeistuksen väriskaala

Kuva 27. NCC:n väriskaalan inspiraatiokuvat
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Opasteet, ongelma
Nykytilanteessa parkkihallin opasteet ovat valkoisia kylttejä mus-
talla Arial-fontilla ja ovat aivan liian näkymättömiä valkoista seinää 
vasten. Kontrasti opasteiden ja taustan välillä on liian pieni. Valko-
taustainen kyltti tulisi tehokkaasti esiin vain, jos tausta olisi tum-
ma. Myös opasteiden sijainnit ovat huonohkoja. Asettelua ei ole 
mietitty harkitusti, ja osa jää palautteen mukaan huonoon kohtaan 
autoilijoiden näkökentässä. Kylttien fonttikoko on riittävän suuri, 
mutta itse fontti tai opasteiden sävyt eivät kuvasta millään tapaa 
NCC:n imagoa.  

Opasteet, ratkaisu
Opinnäytetyössäni suunniteltu opastuskylttikonsepti sekä graa-
finen ilme teippauksineen ja maalikuvioineen ovat tahtotila vie-
rasparkkihallin uudesta ilmeestä. Ohjeistan pääpiirteittäin kylttien 
mitoitukset, niiden sijoitukset sekä halutut värikoodit. Jos vieras-
parkkihallin uuden ilmeen konsepti toteutetaan tulevaisuudessa, 
toteutusprosessiin on hyvä ottaa mukaan graafisen suunnittelun 
ammattilainen, joka voi käyttää ohjeistustani graafisten element-
tien viimeistelyn pohjana. Opasteiden tekstit tulee tarkistuttaa 
graafisella suunnittelijalla, jotta saadaan täydellisesti oikeat suh-
teet sanoihin.  Vähintään seuraavat seikat tulisi tarkistuttaa: font-
tien korkeuslinjat, merkki- ja sanavälit sekä rivivälit. 

Fonttivalinnat
En saanut luonnosvaiheessa käyttööni NCC:n graafisen ohjeistuk-
sen mukaisia fontteja, uniikkia NCC Century -kirjasinta tai NCC 

Futuraa. Sovimme NCC:n henkilökunnan kanssa, että käytän kon-
septivaiheen luonnoksissa muodoltaan tasavahvaa Arial-fonttia, 
joka mahdollisessa toteutusvaiheessa tullaan todennäköisesti 
vaihtamaan johonkin toiseen NCC:n ilmeeseen sopivaan gro-
teskiin eli päätteettömään kirjaintyyliin. Hyvä vaihtoehto on Gill 
Sans Std, jota kokeilin luonnoksissakin. Kylteissä olisi hyvä testa-
ta NCC:n graafisessa ohjeistuksessa määriteltyä groteskia, NCC 
Futura -fonttia, sillä se yhtenäistäisi koko graafisen ilmeen. Sen 
sopivuus opasteisiin kuitenkin epäilyttää, sillä Itkosen (2007, 70) 
esimerkin mukaan tavallisessa Futura-fontissa on äärimmilleen 
pelkistetyt geometriset muodot, ja täten tietyt kirjainmerkit muis-
tuttavat hyvin paljon toisiaan. Sanojen luettavuus saattaisi kärsiä, 
mikä on opasteissa ensisijaisen tärkeää. (Itkonen 2007, 71.)

Kirjaintyylin valintaan vaikuttivat soveltuvuus käyttötarkoituk-
seen, ajattomuus, luettavuus, NCC:n graafinen ilme sekä tilan 
arkkitehtuuri. Näkyvin tekijä oli tietenkin valinta päätteellisen an-
tiikvan ja päätteettömän groteskin välillä. Antiikva mielletään usein 
historialliseksi kirjasimeksi ja se soveltuu paremmin historiallisiin 
kohteisiin (Calori 2007, 106). Oli alusta asti selvää, että tähän 
suunnitteluprojektiin sopii paremmin moderni ja yksinkertainen 
groteski, minkä vuoksi valitsin luonnoksiin Gill Sans Std:n sekä 
Arialin. 

Suuraakkosia käytetään paljon opasteissa ja yksinkertaisuuden 
sekä suuren koon vuoksi niitä pidetäänkin usein luettavampina 
ja tunnistettavampina kuin pienaakkosia (Gibson 2009, 111). Sa-
malla kuitenkin väitetään, että pienaakkosin kirjoitetut sanat ovat 

helpompia ja nopeampia lukea kirjainten vaihtelevien muotojen 
vuoksi. Suuraakkosissa joutuu tunnistamaan yksittäisiä kirjaimia 
kokonaisten sanojen sijaan, minkä on todettu hidastavan lukemis-
ta. (Österman, Miettinen, Ronkainen 2005, 17.)  

Tiehallinnon selvityksen mukaan ei ole yhtä varsinaista syytä, mik-
si 1960-luvulta lähtien Suomessa on käytetty pelkästään suuraak-
kosia tienvarsiopastuksissa. Monessa muussa maassa käytetään 
opasteissa enimmäkseen pienaakkosia, eikä kansainvälistä stan-
dardia opastusmerkkien kirjasintyypiksi ole edes olemassa. Ei ole 
pystytty osoittamaan, kumpi kirjasintyyppi, suur- vai pienaakko-
nen, olisi helpommin luettavampi. (Österman, Miettinen, Ronkai-
nen 2005, 62.) 

Kerrosmerkintäkyltissä K1 -merkinnässä käytin Century Gothic, 
fonttia, sillä hain tarkoituksella tähän merkintään enemmän sym-
bolinomaista ulkonäköä. Kirjain K:n ja numero 1:n väliin jää ne-
gatiivinen alue, joka muodostaa samankaltaisen kolmion, jota 
olen käyttänyt kylteissä nuolta symboloimaan. Century Gothicin 
suuraakkosissa on toivomaani yksinkertaista modernia ilmettä, 
geometrisuutta sekä jyrkkiä kulmia, jotka toistuvat muuallakin 
parkkihallissa, pylväiden sekä sisäänkäynnin väripintojen muodois-
sa. Tämä fontti sopii erityisen hyvin myös Arialin sekä Gill Sansin 
kanssa, joita käytin luonnoksissa. 

Kuvat 32 - 37. Uusien opastekylttien visuaalinen ilme ja periaatteelliset mitat
Opasteisiin on valittu lähin NCC:n turkoosia vastaava RAL-sävy: RAL 6034 Pastel turquoise

4.1.2 Opastekyltit

Gill Sans
Geometrinen Futura-fontti

Kuva 38. Visualisointi vierasparkkihallin uudesta ilmeestä

Groteski Gill Sans -fontti

Kuva 31. Luonnoksia opastekylttisuunnittelun varrelta

32.

36.

37.

33. 34. 35.

Pohjalevy 1200 x 1800 mm
Fontinkorkeus 120 mm

Pohjalevy 1100 x 1100 mm

Pohjalevy 250 x 1600 mm
Fontinkorkeus 130 mm

Pohjalevy 1200 x 2500 mm
Fontinkorkeus 120 mm

Pohjalevy 250 x 550 mm
Fontinkorkeus 130 mm

Pohjalevy 350 x 530 mm
Fontinkorkeus 60 mm



24 25

Graafiset elementit, ongelma
Vierasparkkihallissa ei ole käytetty minkäänlaisia viihtyvyyteen 
vaikuttavia visuaalisia elementtejä. Kerrosmerkinnät, opastekyltit 
sekä sisäänkäyntien maalipinnat ovat ainoat visuaaliset elementit 
tällä hetkellä, mutta niiden ilme ei ole yhtenäinen eikä yritystä 
edustava.

Graafiset elementit, ratkaisu
Aiempaan NCC:lle tekemäämme opintoprojektiin kuuluivat tau-
kotilojen lisäksi mm. avokonttoreiden tilanjakajien sekä neuvot-
teluhuoneiden ikkunateippauksien ilmeiden suunnittelu. Näitä 
pintoja varten suunnittelimme viisi erilaista talografiikkaa, jotka 
pohjautuvat NCC:n rakentamien rakennuksien valokuviin. Tällä 
hetkellä toimistotalo 1:n jokaisessa viidessä eri kerroksessa on 
omanlaisensa talografiikka koristamassa neuvotteluhuoneita sekä 
avokonttoreita. 

Jotta luomamme sama ilme ja tyyli jatkuu koko toimistotalon läpi, 
halusimme jatkaa talografiikka-aihetta myös K1-kerroksen vie-
rasparkkihalliin. Yritykseltä tuli myös toive saman grafiikkailmeen 
jatkumisesta pysäköintikerroksessa, sillä omaperäinen seinägra-
fiikka tuo mielenkiintoa ja tekee tilasta mieleenpainuvan. Vieras-
parkkihallin grafiikkaan valittiin lähtökohdaksi Vantaalla sijaitsevan 
NCC:n Plaza Business Park -toimitalon kuva (kuva 42.).

Jos ilme tullaan toteuttamaan, grafiikka-aineisto toimitetaan teip-
pauksiin erikoistuneelle yritykselle, joka tulostaa grafiikkateipin  

CMYK- tai PMS-koodilla ja asentaa talografiikan teippauksen pyl-
väiden väliin. Mitoitus tarkistetaan asentajan kanssa, ja grafiikka-
aineistoa skaalataan tarpeen mukaan.

Pylväät
Pylväiden näkyvyyttä korostetaan parkkihallissa kirkkailla väri-
pinnoilla, mikä tuo turvallisuutta autoilijalle. Tavanomainen näky 
parkkihalleissa ovat erikokoiset maaliraidoitukset pylväissä, jotka 
varmasti toimivat tehtävässään. NCC:n asiakaspaikoituksen pyl-
väissä tarkoitukseni oli luoda hiukan tavallisesta poikkeava ilme 
ilman, että pylväät vievät liikaa huomiota tärkeimmältä visuaalisel-
ta elementiltä, seinien talografiikalta. Luonnosvaiheessa kokeilin 
pylväissä erikokoisia väriraitoja, jotka koin liian perinteisiksi rat-
kaisuiksi (kuvat 39 - 40).  Kauttaaltaan maalatut pylväät eivät taas 
anna hyvää taustaa turkooseille opastekylteille. Lopulta pylväiden 
viistekuviointi syntyi luonnostellessani aulan vastaanottotiskiä. 
Halusin saman geometrisen muodon molempiin asiakastiloihin, ja 
kulmikas muoto sopii hyvin myös taustalla olevaan talografiikkaan; 
onhan rakennuksissakin monenlaisia kulmia. 

Parkkiruudut
Parkkiruutujen visualisoinnissa oli monia vaiheita luonnosvaihees-
sa. Tekniikkana tulisi olemaan kuvion maalaus betonilattiaan, sillä 
lattiateippaus ei tulisi kestämään kovin pitkään siistinä parkkihal-
lin aktiivisessa käytössä. Pohdimme suunnitteluprosessin lopussa 
enää kolmea eri mallia parkkiruutujen esille tuomisessa: kokonaan 
maalattu ruutu tilaan valitulla maalisävyllä, ruudun rajaaminen 

kehysmäisesti ja viimeisenä ruutujen erottelu perinteisillä kapeilla 
viivoilla. Sinänsä tämä maaliviivoilla erottelu ei ole millään tavalla 
mielikuvituksellista eikä tuo omana elementtinään mitään uutta 
asiakaspaikoitustilaan, mutta lopulta se vaikutti mielestäni ainoalta 
oikealta ratkaisulta ottaen huomioon todella huomiota herättä-
vän seinägrafiikan. Liian räikeät lattiaelementit olisivat mahdolli-
sesti kilpailleet seinien ja pylväiden kuviointien kanssa ja kuvioiden 
sekamelska olisi pahimmillaan voinut häiritä autoilijan kulkua ja 
auton parkkeerausta. Hillitty ja eleetön betonilattia mielenkiin-
toisten seinien ja pylväiden kanssa on sopivan rauhallinen loppu-
tulos.

Uuden ilmeen mahdollisen toteutuksen yhteydessä tullaan tar-
kistamaan myös valaistuksen tarve. Opastekylttien yhteyteen 
mahdollisesti lisätään valaistusta tarpeen mukaan kylttien näky-
vyyden maksimoimiseksi. Myös seinägrafiikka tarvitsee oman va-
lonlähteensä, sillä muutoin kuva jää helposti varjoon nykyisten 
tehokkaiden loisteputkivalojen taakse. Lisätyllä ja kohdistetulla 
valaistuksella saadaan myös uusien elementtien väri paremmin 
erottumaan.

Sisäänkäynti, ongelma
Sisäänkäyntien korostaminen on kaikissa julkitilarakennuksissa 
tärkeää, jotta tilan käyttäjä voi yhdellä silmäyksellä löytää pois-
tumistien turvallisuuden vuoksi. NCC:n vierasparkkihallissa ovea 
on korostettu sinisillä maalipinnoilla oven molemmin puolin. Sini-
nen sävy viittaa kyllä NCC:n logossakin käytettyyn siniseen, mutta 
kaikki muu yritysinformaatio puuttuu. Sisäänkäynnin ovipinnassa ei 
ole mitään merkintää yrityksestä, osoitteesta tai edes yrityksen lo-
goa. Ainoastaan pieni punainen hätäpoistumistiekyltti on asetettu 
keskelle lasia, mikä antaa vaikutelman lähinnä pelkästä hätäpoistu-
mistiestä eikä virallisesta asiakkaiden sisäänkäynnistä NCC:n toi-
mistotaloon. 

Sisäänkäynti, ratkaisu
Pylväiden kulmikas muoto tuli myös vierasparkkihallin hissiaulan 
sisäänkäynnille ovea korostamaan. Muutoksen toteutuessa vanhat 
siniset tasapaksut maalipinnat maalataan ensin piiloon, ja päälle 
maalataan kulmikas kuviointi. Muutos vanhaan ei ole järisyttävän 
suuri, mutta uudet muodot antavat lisää mielenkiintoa. Kuvioiden 
muodot sekä värit ovat perusteltuja ratkaisuja; ne pohjautuvat 
NCC:n ilmeeseen sekä viralliseen graafiseen ohjeistukseen.

4.1.3 Visuaalinen ilme

Kuvat 40 - 41. Luonnoksia parkkiruutujen, pylväiden ja seinägrafiikan ilmeestä

40. 41.

Kuva 42. Uuden tilailmeen visualisointi: talografiikka, parkkiruudut ja pylväät

Kuva 39. Luonnoskollaasi parkkiruutujen, pylväiden ja seinägrafiikan ilmeestä
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Hissiaula, ongelma
Vierasparkkihallin hissiaula on tärkeä osa NCC:n toimistotalossa 
vierailevan henkilön palvelupolkua. Se on ikään kuin ensimmäinen 
pysähdys reitillä, jos hissiä joutuu odottamaan. Tämän vuoksi ti-
lan tulisi olla edustava ja ikään kuin kutsua vieras tervetulleeksi 
rakennukseen. Vaikka hissiaula on pieni, se tulisi olla yritystä mai-
nostava ja antaa parhaan mahdollisen ensivaikutelman rakennuk-
sesta ja siten myös yrityksen brändistä.  Muutoksen ei tarvitsisi 
olla edes suuri; esimerkiksi pelkkä värisävy seinällä ja NCC:n logo 
antaisi mielikuvan siitä, että asiakas toivotetaan tervetulleeksi heti 
ensi metreillä.

Hissiaula, ratkaisu
Pysäköintikerroksen hissiaulan suunnittelussa jatkettiin parkkihal-
lin ilmettä, mutta muutamilla muutoksilla maalisävyjen suhteen. 
Hissiaulan suunnitteluun vaikuttivat aiemmin tehdyt sisustus-
muutokset ylemmissä kerroksissa, joissa maalisävyjen valintojen 
taustalla olivat NCC:n brändivärit. Myös toimeksiantajan kanssa 
käytyjen keskustelujen perusteella emme halunneet valita suo-
raan turkoosin NCS-koodista maalisävyä, sillä se tuntui liian räi-
keältä niin pienessä tilassa. Valitsimme turkoosia apuna käyttäen 
kaksi muuta siihen sopivaa ja hiukan harmaaseen taittuvaa sävyä; 
tummahkon hissiseinälle ja vaaleamman muita ympärillä olevia 
seiniä korostamaan. Tumma turkoosi tuo hissit hyvin esille ja on 
mieleenpainuva ratkaisu sisäänkäynnissä. 

Jotta sama ilme jatkuisi vierasparkkihallista hissiaulaan, halusimme 
tuoda talografiikan myös tähän tilaan, mikä oli myös NCC:n puo-
lelta tullut toive. Luonnosteluvaiheessa talografiikkaa sommiteltiin 
hissien viereiselle tyhjälle seinälle, mutta mielenkiintoisempana 
ratkaisuna koimme tuoda kuvion hissien molempiin oviin teip-
pauksella. Koska hissien oven pinnat ovat terästä ja tuovat täten 
oman sävynsä tilan väripalettiin, myös teipin sävy oli valittava vaa-
leaksi, jotta kontrasti teräkseen on tarpeeksi suuri ja kuvio näkyy 
selkeästi. Läpikuultava mattateippi päästää hiukan teräksen sävyä 
läpi, ja lopputulos on harmoninen muiden tilan sävyjen kanssa.

Hissiaulan suunnitelmassamme myös vanhat Lindströmin kurama-
tot vaihdetaan saman yrityksen designmalliston mattoihin, jotka 
on mahdollista tilata haluamallaan NCS-värikoodilla ja logolla. Va-
litsimme kuramattoihin NCC:n tumman harmaan sävyn likaantu-
misen vuoksi. NCC:n graafisessa ohjeistuksessa kerrotaan logon 
erilaisista käyttövariaatioista (kuva 44.), joista negatiivinen malli 
tumman harmaan taustan kanssa sopi erinomaisesti käytettäväksi 
Lindströmin designmattoihin. 

Kuva 48. Toimistotalon nykyinen kerrosluettelo hisseissä.
Opasteessa on alumiini tausta ja pinnassa kirkas akryyli.
Vastaava teetetään hissiaulan seinälle.

Kuva 47. Visualisointi uuden tilaehdotuksen mukaisesta hissiaulasta.

Kuva 44. NCC:n virallinen ohjeistus negatiivisen logon 
käytöstä; taustan tulee olla tumma, jotta kontrasti on 
tarpeeksi suuri.

Kuva 43. Viimeisin luonnos ennen 
oikeiden värisävyjen löytymistä.

Kuva 45. Tikkurilan maalisävy
Kuva 46. Tikkurilan maalisävy

Materiaalit:
Tikkurila Symphony F366, vaalea
Tikkurila Symphony L438, tumma
Grafiikkateippi 3M Scotchcal, Haze 5525-314
Linström designmatto logolla, värit cmyk-koodien mukaan, 1480 x 850 mm
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Palvelupolku 1 |  Parkkipolun uuden tilasuunnitelman palvelutuokiot

1) Vierailija etsii oikean suunnan sisäänkäynnillä, uuden kyltin väri 
herättää heti huomiota.

5) Vierailijaa muistutetaan oikeasta kerroksesta myös hissiaulan 
sisäänkäynnin yhteydessä.

6) Sisäänkäynti näkyy selkeästi huomiota herättävien värikuvioi-
den ansiosta. Oven pinnassa logo toivottaa tervetulleeksi.

7) Tyylikäs hissiaula toivottaa vierailijan tervetulleeksi ja jää 
vierailijan mieleen. 

8) Kerrosopaste kertoo tilojen sijainnit sekä hississä että hissi-
aulan seinällä.

2) Vierailijaa muistutetaan oikeasta kerroksesta ja neuvotaan 
käännöksestä eteenpäin.

3) Uudet kyltit näkyvät selkeästi sekä seinillä että katon rajassa. 4) Pylväät herättävät huomiota ja luovat siten turvallisuutta.

49. 

53. 

50. 

54. 

51. 

55. 

52. 

56. 

Kuvat 49 - 56. Visualisoinnit parkkihallin uudesta ilmeestä



30 31

Palvelupolku 2 kulkee tekstissäni nimellä aulapolku, joka alkaa 
Nauvontien puoleiselta pääovelta. Se käsittää toimistotalon 1. 
kerroksen aulatilan eri osa-alueet, jotka ovat sekä yrityksen hen-
kilökunnalle että vierailijoille suunnattuja. Aulatilassa ratkaistavia 
ongelmia ovat eri osioiden toiminnallisuus ja helppokäyttöisyys 
niin vierailijoille kuin talon henkilökunnallekin. Ratkaisuihin si-
sältyy kalustesuunnitelmien lisäksi myös kulkuväylien tarkastelu 
pääsisäänkäynnin, vastaanottotiskin, istuinryhmien, kahvipisteen, 
neljän neuvotteluhuoneen ja hissien välillä.

Aulatilan nykyinen ulkonäkö ja tunnelma ei mielestäni vastaa 
NCC:n yritysimagoa. Värit ja materiaalit ovat jo aikansa eläneitä ja 
varsinkin istuinryhmän kalusteissa on kulumia. Aulan lattian kaksi 
erisävyistä laattaa, erilaiset tekstiilit, puumateriaalit ja lasipöydät 
tekevät tilan ulkonäöstä hiukan sekavan. Aulatilat ovat yrityksen 
yksi tärkeimmistä käyntikorteista, sillä sen kautta kulkevat lähes 
kaikki vierailijat ja työntekijät. Aulatilaan tarvitaan aikaa ja käyttöä 
kestävät materiaalit ja yritysimagoa viestivät sävyt sekä kalusteet.

Kaikkiin uusiin kalustesuunnitelmiin on valittu materiaaliksi MDF-
kalustelevy saarniviilulla. Puumateriaali oli mielestäni paras vaihto-
ehto, sillä se tuo tilaan lämpöä ja kodikkuutta. Saarni valittiin sen 
kestävyytensä ja ulkonäkönsä vuoksi; sen puukuviot erottuvat pin-
nasta kauniisti ja sen sävy sopii myös aulan neuvotteluhuoneiden 
puupintaisten ovien kanssa. 
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4.2 Palvelupolku 2

Kuva 58. Pohjakuva 1. kerros, nykyhetki kevät 2014
Toimistotalo 1. 

Yleisimpien kulkuväylien hahmotus aulatilassa

Kuva 57. NCC Toimistotalon Nauvontien puoleinen sisääntulo



Palvelupolku 2 |  Aulapolun ongelmat

1) Vierailija saapuu pääovista aulaan, joka ei viesti NCC:n 
arvokkuutta.

5) Pyörillä liikkuvat esitetelineet eivät pysy paikoillaan ja tekevät 
siten epäsiistin tunnelman.

6) Kahvipiste on nurkassa piilossa ja on epäsiisti ilman säilytys-
tilaa. Vierailija jättää kahvin juomatta.

7) TV:n, kunniakirjavitriinin ja viherkasvin sijoittelua ei ole 
mietitty. Ehjä seinä on aulassa keskeisellä paikalla eikä sitä 
ole hyödynnetty edustukseen.

2) Raskaan oloinen vastaanottotiski on liian suuri kahdelle 
virkailijalle eikä se sisällä säilytystilaa. 

3) Pienet pöytäryhmät ovat kulkureittien edessä ja estävät 
pääsyn sohvaryhmälle.

4) Syrjäinen sohvaryhmä ei houkuttele vierasta istumaan. 
Kumpikaan istuinryhmä ei ole sopiva työskentelyyn.

59. 

63. 

60. 

64. 

61. 

65. 

62. 

Kuvat 59 - 65. Aulatilojen nykyinen tilanne
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4.2.1 Vastaanottotiski

Vastaanottotiski, ongelma
Vastaanottotiski on aulapolun ensimmäinen kontaktipiste, jossa 
on havaittu ongelmia. Se sijaitsee keskeisellä paikalla aulatilassa ja 
näkyy hyvin sekä pääoville että vastapäätä oleville hisseille. Yleis-
ilmeeltään tiski on perussiisti, mutta muotokieleltään, materiaa-
leiltaan tai sävyiltään se ei juuri herätä mielenkiintoa. Kaluste on 
kuusi metriä leveä ja laatikkomainen muotokieli tekee sen todella 
raskaanoloiseksi, vaikka tila on todella korkea ja ilmava (kuva 60). 

Vierailijan tullessa vastaanottotiskille hän saattaa helposti nähdä 
kaiken tavaramäärän virkailijoiden pöydillä. Nykyisessä tiskissä ei 
ole tarpeeksi säilytystilaa ja varsinkin ovien taakse tai laatikos-
toihin piilotettavaa säilytystilaa kaivataan, jotta vastaanotosta 
saisi siistin ja edustavan ensivaikutelman. Myös akustiikassa on 
huomattu ongelmia; kaiku haittaa eivätkä työntekijät aina kuule 
vastaanotossa vierailijan puhetta. Tällä hetkellä vastaanottotiskin 
ympäristössä ei ole käytetty akustiikkalevyjä.

Nykyisen vastaanottotiskin korkein taso on 1130 mm, mikä vai-
keuttaa  virkailijan näköyhteyttä mm. hisseille ja istuinryhmille. 
Vieraan istuessa hiukan kauempana sohvalla hän ei näe vastaan-
ottovirkailijasta kuin päälaen, mikä ei anna kovin virallista vai-
kutelmaa vastaanottopisteestä. Vastaanottotiskien suositusten 
mukainen korkeus on 1000 – 1150 mm (Rakennustieto 2010). 
Tämän mukaan nykyisen tason korkeus on oikeanlainen, mutta 
mittasuhteiden tarkistaminen uudessa ehdotuksessa oli toivottua. 

Vastaanottotiski, ratkaisu
Vastaanottotiski on suuri ja kaiken keskipisteenä oleva kaluste, 
johon liittyy monien rakenteellisten seikkojen lisäksi myös yri-
tyksen imagokysymyksiä. Pelkästään siitä olisi mahdollista tehdä 
opinnäytetyö, sillä sen suunnitteluun vaaditaan paljon aikaa. Tässä 
suunnitelmassani esitän periaattellisen ratkaisuehdotuksen vas-
taanottotiskiksi, joka tarvitsee vielä kehitystyötä. Muotokieli ei ole 
mielestäni päässyt vielä toteutukseen sopivalle tasolle. Esimerkik-
si tiskin sivulevyjen muoto on vielä liian terävä eikä mielestäni 
tällaisenaan sovellu julkitilassa käytettäväksi. Muotoa tulee hioa 
esteettömämmäksi eikä yhdestäkään tiskin kulmasta saisi tulla sa-
tuttamisvaaraa. 

Lisäksi kalusteen alaosa ja sokkeli kaipaavat vielä suunnittelua. 
Seuraavassa suunnitteluvaiheessa testaisin malliin perinteisempää 
terässokkelia, joka kestää hyvin julkitilassa. Valkoisen kalustelevyn 
käyttö etuosassa on hyvin kiinnostava, vaikka se tulee varmasti 
jakamaan mielipiteitä julkitilakalusteessa aran värin vuoksi. 

Ajatus kotelomaisesta saarniviiluosiosta kalusteen etulevyssä on 
kehityskelpoinen mielenkiintoisine yksityiskohtineen. Kotelon 
kulmikkaan alaosan on tarkoitus korvata siltä kohdin perintei-
sempi sokkeliratkaisu, mutta rakenteellisten seikkojen vaikutukset 
muotokielen toteutumiseen tulee ottaa huomioon. Periaatteelli-
sella tasolla muotokieli on suunnitelmassani hyvin miellyttävä yk-
sinkertaisine pintoineen ja graafisine linjoineen, mihin tulisi myös 
pyrkiä, jos kaluste tulevaisuudessa toteutetaan. Kotelomaisen 

saarnipinnan sekä valkoisen kalustelevyn välissä on rako LED-
nauhalle, jotta valkoiseen pintaan saadaan koristeellinen epäsuora 
valo. 

NCC:n logon tulisi näkyä selkeästi aulatilassa. Oiva paikka sille on 
vastaanottotiskin etulevy, jossa se näkyy koko tilaan. Logo voidaan 
toteuttaa mielenkiintoisella tavalla; sen muoto jyrsitään etulevyyn 
ja valo asetetaan tämän aukon taakse. Vasta sen jälkeen etulevyn 
pinta viilutetaan, jolloin valo hehkuu ohuen viilupinnan läpi. Valon 
värilämpötilan tulee tällöin olla mahdollisimman kylmä, jotta logo 
ei näytä liian keltaiselta valon tullessa saarniviilun läpi.

Nykyisessä vastaanottotiskissä on kolmelle työntekijälle mitoi-
tetut työpisteet. Toimeksiantaja toivoi uuteen tiskisuunnitelmaan 
vain kaksi työpistettä, sillä kolmannen virkailijan paikka siirtyy eri 
kerrokseen. Tämä mahdollistaa säilytystilan maksimoinnin vas-
taanottotiskin ympäristössä. Työntekijät saavat tavaraa helposti 
piiloon uudessa tiskisuunnitelmassa. Pöytätasojen alle on varattu 
tilaa 400 mm leveille laatikostoille. Myös pöytätasojen kiinteään 
takaosaan on varattu säilytystilaa pienille kansioille tai toimisto-
tarvikkeille. Tätä takaosaa kehittäisin vielä jatkossa lisäämällä sii-
hen mahdollisesti hyllyn ja lukittavan rulo-oven, jonka voi vetää 
tarvittaessa alas. Piilottamalla tavarat oven taakse saadaan entistä 
siistimpi työympäristö. 

Uusi tiskiehdotus on syvyydeltään 940 mm pienempi kuin nykyinen 
malli. Tämä mahdollisti myös säilytyskaapistot vastaanottotiskin 

taakse, mikä lisää työntekijöille varattua säilytystilaa entisestään. 
Mitoitin taakse kaksi 1920 mm:n pituista kaapistoa limittäin ase-
tettuna, ja hyllytilaa niissä on kahdessa tasossa. Työntekijät saisivat 
tällä suunnitelmalla yli 7 hyllymetriä, joka ratkaisisi säilytystilaon-
gelman.

Uudessa vastaanottotiskisuunnitelmassa  tason korkeus on 1100 
mm, mikä antaa hiukan lisää esteetöntä näköyhteyttä virkailijalle. 
Matalampi taso tuntui hankalalta asiakkaan käytön kannalta, jos 
tason päällä täytyy esimerkiksi kirjoittaa. Toimeksiantajan toiveena 
olivat myös sähkökäyttöiset pöydät, jotta työntekijöiden ergono-
mia paranisi seisoma-asennon myötä. Pöytätasot saadaan uudessa 
suunnitelmassa nostettua moottoroiduilla jaloilla, mikä ratkaisee 
virkailijoiden  näköyhteysongelman tilassa.  

Akustiikkalevyjä asetetaan sekä taustaseinään että alakattoon ää-
nimaailman parantamiseksi. Vastaanottotiskin tausta sekä koko 
alakatto kaipaavat vielä suunnittelua varsinkin rakenteiden osalta. 
Suunnitelmassa esitän tahtotilan taustan sekä alakaton ilmeestä, 
jonka tarkoitus on olla mahdollisimman ilmava ja kevyen näköinen. 
Alakaton kiinnittämiseen on tarkoitus hyötykäyttää nykyisen ala-
katon seinästä tulevat kiinnikkeet. Nämä metalliosat voidaan maa-
lata valkoisiksi, jotta ne sopivat muuhun ilmeeseen.

Kuva 66. Kollaasi luonnoksista suunnittelun varrelta Kuva 67. Kollaasi 3D-luonnoksista suunnittelun varrelta

Kuva 68. Vastaanottotiskin muotovaihe vinolla sivulla ennen viimeisintä ehdotusta.
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Kuva 69. Vastaanottotiskin perspektiivivisualisointi Kuva 70. NCC Toimistotalo 3 sijaitsee 1-talon vieressä. Sisäänkäynti on identtinen.
Uuden vastaanottotiskin alakatto toistaa samaa keveyttä kuin sisääntulon lippa.
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VASTAANOTTOTISKIN PERIAATTEELLISET MATERIAALIT & VARUSTEOSAT

1. MDF 18 mm, saarniviilu, mattalakka
2. Valkoinen kalustelevy, listoitettu, 22 mm
3. Alakattoakustiikkalevyt, Ecophon
4. Seinäakustiikkalevyt, Ecophon
5. Upotettavat spottivalaisimet, kohdistettavat, reiät akustiikkalevyjen läpi
6. 600 mm:n pöytälevyyn sopivat sähköjalat, Kinnarps

1.

1. 2.

2.

2.

3.

4.

5.

6.

Kuva 75. Vastaanottokalusteen leikkaus

Kuva 76. Säilytyskaapiston periaatteelliset mittakuvatKuvat 71 - 73. Vastaanottotiskin periaatteelliset mittakuvat Kuva 74. Vastaanottotiskin 
perspektiivivisualisointi

71. Etuprojektio

73. Yläprojektio

72. Sivuprojektio
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Istuinryhmät, ongelma
Tällä hetkellä aulatilassa on kaksi erilaista istuinryhmää; vastaan-
ottotiskiä vastapäätä sijaitsevat kolme pyöreää pöytää tuoleineen, 
jotka miltei tukkivat kulkuväylät takana olevaan sohvaryhmään 
sekä neuvotteluhuoneisiin. Tuoleja siirrellessä lähtee ikävä ääni 
laattalattiaa vasten ja kalusteiden ilme on muutenkin kolkko. 

Pyöreiden pöytien taakse jäävä suurempi istuinalue sohvineen ja 
pienine jakkaroineen. Toimeksiantajan mukaan sohvaryhmää ei 
käytetä juuri ollenkaan enkä ole kovin ihmeissäni asiasta. Istuin-
alue ei ole kutsuva eikä materiaalit tai värit ole mielenkiintoisia. 
Sohvien ja tyynyjen ryhdikkyys ovat selkeästi kärsineet käytössä. 
Taustalla olevat verkkomaiset verhot ovat epäedustavat ja sävyl-
tään tunkkaiset. 

Istuinryhmät, ratkaisu
Uudessa tilasuunnitelmassa istuinryhmät muodostavat selkeät 
kokonaisuudet yrityksen tyyliin sopivin kalustein ja kalusteiden 
sijainteja pohjaratkaisussa on parannettu. Näin myös kulkuväylät 
saadaan selkeiksi ja toimiviksi. 

Ratkaisuehdotuksessa pienempi istuinryhmä siirtyy Taurus-neu-
votteluhuoneen puoleiselle seinustalle ja se toteutetaan HAY:n 
lounge-henkisillä huonekaluilla, joiden muotokieli on sekä moderni 

että ajaton. Istuinryhmä rajataan Egen kestävällä julkitilamatolla, 
joka pehmentää myös äänimaailmaa kalusteita siirrellessä. 

Suurempaan istuinryhmään valittiin HAY:n modulaarinen Mags-
sohva, jonka erikokoisilla paloilla saa mielenkiintoisen istuinryh-
män. Verhoilutekstiiliksi valittiin Kvadratin Steelcut trio -malliston 
kestävä julkitilakangas raikkailla yrityksen ilmeeseen sopivilla sä-
vyillä. HAY:n kalusteet ovat muotokielensä lisäksi myös hintaluo-
kaltaan sopivia ratkaisuja toimistotalon uuteen tilasuunnitelmaan. 

Pikkupöytä
Suunnittelin sohvaryhmien yhteyteen muihin saarnikalusteisiin 
sopivan pikkupöydän, joka on mitoitettu lyhytkestoista työskente-
lyä varten. Pöytätasolle sopii hyvin kannettava tietokone ja A4-ko-
koinen kansio. Jos aulatilaan halutaan lisätä palveluominaisuuksia, 
pikkupöytään olisi mahdollista asentaa PowerKiss-toiminto, jolla 
voi langattomasti ladata mobiililaitteita. 

Pöydässä on haluamani siro ilme ja se toimii tahtotilana tuot-
teesta. Pöydän jalkarakenteen toimivuutta tulee tutkia lisää, sillä 
ajatuksena on pöydän helposti siirreltävyys myös mattoa vasten. 
Jalka mahtuu sopivasti valitun sohvan alle, jos pöytää halutaan siir-
tää lähemmäksi työskentelyä varten.

4.2.2 Istuinryhmät

Kuva 79. Pikkupöydän periaatteelliset mittakuvat

Kuva 78. Pikkupöydän perspektiivivisualisointi

Kuva 77.

Materiaali:
MDF 30 mm, saarniviilu
5 x 30 lattarauta, maali RAL White, kiiltävä
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Aulasuunnitelmaa pohtiessani halusin lisätä sohvaryhmän kans-
sa sekä tunnelmallista valaistusta että kasvien tuomaa pirteyttä. 
Markkinoilla olevien kasvitelinevalaisimien kautta sain ajatuksen 
suunnitella uniikin ja tilan ilmeeseen sopiva kasvikehikon valaistus-
ominaisuudella. Loin periaatteet muodolle ja keskustelin NCC:n 
toimistotalon vihersisustuksesta vastaavan Leila Anttalainen-Nie-
misen kanssa millä tavalla kehikko kasveineen olisi mahdollista 
toteuttaa. Elävät kasvit sivuutettiin suunnitelmasta heti pois, sillä 
elementistä tulisi todella painava märän mullan vuoksi. Lisäksi elä-
vien kasvien huolto olisi vaikeaa katson rajassa ja kasvien elossa 
pysyminen olisi hyvin epävarmaa. Valitsimme kasvikehikkoon elä-
vältä näyttävän aasinkorva-silkkikukan, joita on helppo taivuttaa 
haluamaansa asentoon. 

Kehikko on mitoitettu edullisten parvekelaatikoiden mukaan ja 
istuinryhmää myötäilemään pohjakuvassa katsottuna. Kehikon si-
säpuolella kiertää ohutlevystä tehty u-profiili, johon asetetaan kuk-
kalaatikot. Kehikon yläreunaan sisäpuolelle asetetaan LED-nauha 
valaisemaan kasveja. Toinen LED-nauha tulee kehikon alapuolelle 
istuinryhmää valaisemaan. Reunassa oleva akryylilevy hajottaa va-
loa ja tekee valosta miellyttävämmän. Kasvikehikko kiinnitetään 
teräsvaijereilla kattoon. 

Kuva 80.

Kuva 82. Kasvikehikon periaatteelliset mittakuvat

Kuva 81. Visualisointi kehikon yläpuolelta

Kuva 83. Kasvikehikon perspektiivivisualisointi

Materiaali:
MDF 18 mm, saarniviilu
Ohutlevy 1,25 mm
Akryylilevy, LED-nauhat

4.2.3 Kasvikehikko
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Työpiste & esitehyllyt, ongelma
Ajoittain toimistotalossa vierailee henkilöitä, joilla saattaa olla 
tapaamisia osan päivästä ja lopun ajan he voisivat käyttää työs-
kentelyyn, minkä vuoksi toimeksiantaja toivoi aulatilaan kaksi 
rauhallista työpistettä. Tällä hetkellä aulassa ei ole minkäänlaista 
vieraille suunnattua työskentelypistettä. Vierailijat ovat toki voi-
neet käyttää kannettavaa tietokonettansa esimerkiksi vastaanot-
totiskin vastapäätä sijaitsevilla pyöreillä pöydillä tai sohvalla istuen, 
mutta nämä työskentelytavat eivät anna henkilölle rauhaa tai yk-
sityisyyttä. 

Työpiste & esitehyllyt, ratkaisu
Kahdelle henkilölle suunnattu työpiste on sijoitettu istuinryhmi-
en taakse, sillä se on aulatilan rauhallisin alue. Tässä kalusteessa 
tarve loi muodon; siinä yhdistyvät sekä työtaso, yksityisyyttä anta-
va tilanjakaja piristävine viherkasveineen sekä sohvaryhmiin päin 
suunnatut esitehyllyt. 

Tilanjakajan viherkasveille tarkoitettu aukko on mitoitettu edul-
listen 180 mm x 600 mm:n parvelaatikoiden mukaan. Tahtotila 
kasvien ilmeestä on samanhenkinen kuin kalusteenkin. Noin 20 
cm korkea koristeheinä sopii mainiosti tähän pelkistettyyn tyyliin 
ja jatkaa kalusteen tasosta tilanjakajan ominaisuutta. Keskustelin 

kasvivaihtoehdoista ja niiden tarvitsemasta tilasta Leila Anttalai-
nen-Niemisen kanssa, jotta pystyin mitoittamaan kalusteen juuri 
oikeanlaiseksi. Kasvilaatikoita menee kalusteeseen neljä kappalet-
ta ja lisäksi aukon mitoituksessa on huomioitu laatikoiden liikku-
minen kasvien huoltoa varten.

Esitetelineitä aulatilassa on tällä hetkellä kolme kappaletta ja ovat 
ulkonäöltään erilaisia eivätkä kovin edustavia. Niiden sijaintia ei 
ole mietitty ja ne taitavatkin ajoittain liikkua paikasta toiseen.
Tähän ongelmaan on ratkaisuna työpisteen ja tilanjakajan yh-
distelmäkaluste, johon saadaan reilusti hyllytilaa myös esitteille. 
Ohutlevyhyllyn muoto on suunniteltu siten, etteivät ohuetkaan 
esitteet taivu kaarelle (kuva 88). Hyllyt ovat mitoitettu maksimis-
saan A4-kokoisille esitteille.

4.2.4 Työpistekaluste

Kuva 84.

Kuvat 86 - 89. Työpistekalusteen periaatteelliset mittakuvatKuva 85. Työpöytäkalusteen perspektiivivisualisointi Kuva 90. Työpöytäkalusteen perspektiivivisualisointi, 
esitehyllyt max. A4-kokoisille esitteille

88. Detailji esitehyllystä,
1,25 mm ohutlevy
Maali: RAL White, kiiltävä

86. Etuprojektio

89. Yläprojektio

87. Sivuprojektio



46 47

Kahvipiste, ongelma
Nykyinen kahvipiste sijaitsee pääsisäänkäynnin ja neuvottelutilan 
välissä. Kahvipiste on huomaamaton ja epäedustava roska-astioi-
neen (kuva 64). Kahviautomaatin vieressä on myös vesipiste ja 
tyhjät vesikanisterit kasaantuvat kahvipisteen nurkkaan kaikkien 
näkyville. Tila vaatii lisää säilytystilaa sekä roska-astioiden ja kahvi- 
ja vesiautomaattien uudelleen sijoittelun. 

Kahvipiste, ratkaisu
Ratkaisuehdotuksen kahvipiste jatkaa saarnikalustesarjaa ajatto-
malla ulkonäöllään ja korkea taustalevy tekee sen näkyväksi. Ka-
luste voidaan personoida esimerkiksi teippaamalla kahvilamaista 
grafiikkaa taustalevyyn. Kahvikupeille tarkoitetut ohutlevyhyllyt 
jatkavat työpistekalusteen esitetelineiden ilmettä samalla materi-
aalilla ja maalikäsittelyllä. Kalusteessa on tarvittava määrä säilytys-
tilaa vesikanistereille ja muulle tavaralle. Myös roskakori sijaitsee 
siististi kalusteen sisäpuolella.

4.2.5 Kahvipiste, ongelma

Kuva 91.

Kuvat 93 - 95. Työpistekalusteen periaatteelliset mittakuvatKuva 92. Kahvipistekalusteen perspektiivivisualisointi

93. Etuprojektio

95. Yläprojektio

94. Sivuprojektio
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4.2.6 Informaatio-tv- & kunniakirjaseinäke

TV- ja kunniakirjat, ongelmat
Aulan televisio sekä kunniakirjavitriini on sijoitettu lähekkäin vaa-
tesäilytyksen sekä vastaanottotiskin väliselle seinälle (kuva 65). 
Vaikutelma on epäsiisti eikä näiden edessä oleva valtava viherkasvi 
auta asiaa. Television halutaan olevan esillä siinä pyörivien NCC:n 
mainoksien ja sisäisen informaation vuoksi. Nykyinen seinäpaikka 
on erittäin hyvä näkyvyytensä vuoksi, mutta ympäristön tunnelma 
voisi olla siistimpi. Kunniakirjavitriini miltei häviää pienen kokonsa 
vuoksi korkeaan aulatilaan eikä kehystetyt kunniakirjat tule ollen-
kaan esiin.

TV- ja kunniakirjat, ratkaisu
Taulumainen seinäke valkoisine metallikehyksineen luo siistin yh-
tenäisen taustapinnan televisiolle sekä kunniakirjoille. Seinäkkeen 
luonnosvaiheessa oli ohuet tauluhyllyt kunniakirjoille, mutta nekin 
olisivat pieneltä osaltaan peittäneet kunniakirjojen kehystä. Siis-
timpi ja kodikkaampi tapa on kiinnittää ne suoraan levypintaan. 
Tv voidaan kiinnittää takana olevaan tukirunkoon ja seinäkkeen 
oikeaan reunaan jätetään aukko tv:n sähköjohdoille sekä tauluva-
laisimille. Tarkemmat rakenteelliset yksityiskohdat on tarkistetta-
va ennen mahdollista toteutusvaihetta. 

Kuva 96. TV- ja kunniakirjaseinäkkeen periaatteellinen mittakuva

Kuva 97.  TV- ja kunniakirjaseinäkkeen perspektiivivisualisointi

Materiaali:
39 x 66 mm kertopuurunko
MDF 18 mm, saarniviilu, mattalakka
Ohutlevykehykset 1 mm, maali RAL White 9010

Kuva 98. Østensjøveien 27 -toimitalo, Norja



Palvelupolku 2 |  Aulapolun uuden tilasuunnitelman palvelutuokiot

1) Vierailija saapuu pääovista aulaan, joka viestii NCC:n 
arvokkuutta materiaaleilla ja ajattomilla kalusteilla.

5) Esitteet ovat yhdessä paikassa siistissä järjestyksessä ja 
vierailija näkee valikoiman yhdellä silmäyksellä.

6) Näkyvä kahvipiste houkuttelee vierailijaa ja henkilökuntaa 
hakemaan juotavaa. Roska-astia ja muut tavarat pysyvät piilossa   
alakaapeissa.

2) Kevyen oloinen ja raikas vastaanottotiski ei vie tilasta 
liikaa tilaa, mutta sisältää silti säilytystilaa. 

7) Informaatio-tv ja kunniakirjat ovat siistissä järjestyksessä 
edustamassa yritystä keskeisellä paikalla.

3) Pienet loungeryhmät ovat hyvällä sijainnilla ja houkuttelevat 
istumaan.

4) Mielenkiintoinen sohvaryhmä houkuttelee rentoutumaan. 
Sohvaryhmän takana vierailija voi rauhassa työskennellä. 
Tilanjakaja tuo yksityisyyttä ja viherkasvit virkistävät.

99. 

103. 

100. 

104. 

101. 

105. 

102. 

Kuvat 99 - 105. Aulasuunnitelman toimivat kontaktipisteet
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ELEMENTTIEN SIJOITTELU 

1 Vastaanottotiski / teetettävä kaluste
1.1 Säilytyskaapistot / teetettävä kaluste
1.2 Alakattorakenne /  teetettävä kaluste
1.3 Työtuoli Salida, Kinnarps / Nojailutuoli Stitz, Martela

2 Ray lounge-tuoli, Hay
2.1   Copenhague kahvipöytä, Hay
2.2 Epoca Plait 2000x4000, Ege Carpets

3 Mags moduliryhmä, Hay
3.1  Pikkupöytä / teetettävä kaluste tai 
 Copenhague kahvipöytä, Hay
3.2 Kasvikehikko / teetettävä kaluste
3.3 Epoca Plait 4000x5000, Ege Carpets

4 Työpistekaluste / teetettävä kaluste
4.1 About a Chair työtuoli, Hay

5 Kahvipistekaluste, 
5.1 Copenhague baaripöytä, Hay

6 Lenon-verhokangas, Kvadrat

Kuva 106. Aulatilan pohjakuva, ei mittakaavassa / Uusi tilasuunnitelma
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Kuva 107. Leikkaus A-A, Vastaanottotiskin ja tv- ja kunniakirjaseinäkkeen sijoittuminen aulatilaan
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Kuva 108. Ray-loungetuoli, 
Hay (2)

Kuva 109. Copenhague-kahvipöytä, 
Hay (2.1)

Kuva 110. Mags-moduliryhmä, 
Hay (3)

Kuva 111. Dot-tyynyt, Hay Kuva 112. About a Chair -työtuoli, 
Hay (4.1)

Kuva 113. Saarni Kuva 114. Lenon-verhokangas 001, 
Kvadrat (6)

Kuva 115. Steelcut Trio 153, 
sohvaverhoilu

Kuva 116. Steelcut Trio 933, 
sohvaverhoilu ja loungetuoliverhoilu

Kuva 117. Steelcut Trio 113 
sohvaverhoilu

Kuva 118. Epoca Plait green gray
Ege Carpets (2.2 & 3.3)

* Kuvatekstien suluissa pohjakuvan sijoittelunumerot

Aulasuunnitelman kaluste- ja materiaalikartta
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Tuulaniemi (2011, 50) pohtii palvelun merkitystä ja asemaa brän-
dinrakennuksessa: palvelu on merkittävä erottautumismuoto 
rakennettaessa yrityksen brändiä, sillä palveluissa on useita konk-
reettisia kohtaamispisteitä asiakkaan ja yrityksen välillä. Palveluta-
pahtuman vuorovaikutustilanteet rakentavat asiakkaalle mielikuvaa 
yrityksestä, ja siten jokainen teko on myös markkinointitoimenpi-
de (Tuulaniemi 2011, 50).

Myös Nieminen (2004, 27) kertoo yritysimagon muodostuvan asi-
akkaiden mielissä kokemusten sekä kuulo- ja näköaistien kautta, 
mutta asiakkaan mielikuvaan voi olla myös vaikea vaikuttaa, jos 
yritys ei tietoisesti suunnittele viestintäänsä. Jokaisessa palvelupo-
lun vaiheessa on mahdollista markkinoida positiivista yrityskuvaa 
kontaktipisteiden kautta kuten opinnäytetyössänikin NCC:n park-
ki-ja aulapoluilla. Sen vuoksi on erityisen tärkeää selvittää palvelu-
polkujen yksittäisten kontaktipisteiden funktiot ja panostaa niiden 
suunnitteluun, jotta saadaan eheä palvelukokemus käyttäjälle.

Asiakaspalvelu on vaikuttavin näyttö siitä, miten brändi asiakastaan 
kohtelee. Verrattuna käsinkosketeltavaan tuotteeseen palvelussa 
on paljon enemmän kohtaamispisteitä brändin ja asiakkaan välillä. 
Jokainen palvelun ja asiakkaan vuorovaikutustilanne on mahdolli-
suus kertoa bränditarinaa, ja siten jokainen teko palvelupolulla on 
markkinointitoimenpide. (Tuulaniemi 2011, 50.) 

Hyvin brändätyssä palvelussa palvelun käyttö on asiakkaalle loo-
gista ja ymmärrettävää jokaisessa palvelun kontaktipisteessä. 
Asiakkaan tulisi saada positiivisia brändikokemuksia kaikissa koh-
taamisissa, jotta positiivinen brändisuhde voi syntyä. (Tuulaniemi 
2011, 51.) Ihminen muodostaakin käsityksensä yrityksen brändistä 
osittain juuri sillä perusteella, mitkä omat odotukset ovat olleet 
käytetystä palvelusta ja miten palveluprosessi on hänen kannal-
taan toteutunut (Tuulaniemi 2011, 33). 

Juha Tuulaniemen sanoin (2011, 51) ”palvelu on parasta markki-
nointia”. Tämä lausahdus on hyvä pitää mielessä myös sisustusarkki-
tehdin työnkuvassa, sillä tilat ovat yhtä lailla osa palvelutapahtumaa 
kuin esimerkiksi asiakaspalvelu. Palvelupolun jokainen vaihe kon-
taktipisteineen vaikuttaa palvelun käyttäjän kokemukseen ja siten 
luo myös mielikuvaa koko yrityksen brändistä. Jos tilasuunnitte-
luun on panostettu ja tilat huokuvat yritysidentiteettiä, tämä voi 
edesauttaa asiakkaan mielessä syntyvää luottamusta yritystä koh-
taan, sillä se kertoo yrityksen huolenpidosta sekä omaa imagoaan 
että työntekijöitään ja asiakasuhteitaan kohtaan. 

Opinnäytetyöni ratkaisuehdotuksien avulla NCC:n toimistota-
loon saataisiin selkeät ja toimivat palvelupolut viihtyisine tiloineen. 
Vierailijat saisivat paremman palvelukokemuksen vierailuajastaan 
toimistotalossa kuin tämänhetkisessä tilanteessa. Lisäämällä viih-
tyisyyttä ja toimivuutta muutokset olisivat tietysti myös talon 
henkilökunnan hyödyksi.

Vaikka tässä tapauksessa ei ole kysymys kauppakeskuksien kaltai-
sesta suuresta asiakasvirrasta tai perinteisinä pidetyistä palveluista 
kuten tuotteiden ostamisesta myymälästä tai vaikkapa ravintola-
palveluista, on silti hyvin olennaista pohtia toimistotalon palvelu-
polkujen toimivuutta. Nekin ovat osa vierailijan saamaa kokemusta 
kyseisestä yrityksestä. 

5 PALVELUN MERKITYS
 YRITYSIMAGOLLE 6 LOPUKSI

Vaikka opinnäytetyöprosessi on ollut pitkä ja ajoittain hidastel-
lut taukojen vuoksi, työn lopputuloksiin olen hyvin tyytyväinen. 
Viitekehykseni näkökulmat pysyivät muuttumattomina suunnit-
teluprosessin alusta loppuun ja onnistuin tuomaan kantavat tee-
mat myös lopullisiin tilojen ja kalusteiden konseptisuunnitelmiin. 
Yritysimagon välittyminen on merkittävä tekijä tilasuunnittelussa, 
sillä se antaa tilasuunnittelulle syvällisemmän merkityksen pelkän 
edustavuuden tai viihtyvyyden lisäksi.

Uusien suunnitelmien lopputuloksissa välittyy toimeksiantajan 
edustava ilme. Siihen vaikuttavat NCC:n omasta väripaletista 
valitut sävyt, mutta myös muut yrityksen ilmeeseen sopivat ma-
teriaalivalinnat, suunnitelmien selkeys ja tietty konservatiivisuus 
yhdistettynä leikkisyyteen. Lisäksi lopputuloksessa nähdään ele-
menttien yhtenäinen ja yksinkertainen muotokieli, joka kumpuaa 
jo ensimmäisestä moodboardista suunnitteluprosessin alkupuo-
lelta. (Kuva 6.)

Käytettävyys ja esteettömyys toteutuvat uusissa suunnitelmis-
sa niin parkkihallin kuin aulatilankin puolella. Vierasparkkihallissa 
kulkeminen ja perille löytäminen on helpompaa selkeästi havait-
tavien opastekylttien avulla. Värit ja graafiset elementit viestivät 
yritysilmettä ja tekevät tilan mielenkiintoisemmaksi. Aulatilassa 
uusien kalusteiden myötä tilan kulkureitit, toiminnallisuudet ja 
viihtyisyys paranevat. Kalusteratkaisut syntyivät toimeksiantajan 
toiveita mukaillen, mutta ensisijaisesti niiden suunnittelussa olivat 

lähtökohtana käyttäjän tarpeet. Raportin aulapolkuosiossa käyn 
tarkemmin läpi kalusteiden ominaisuuksia.

Vaikuttavina lähtökohtina olivat myös suunnitelmien kustannus-
tehokkuus sekä helposti toteutettavuus. Mielestäni nämäkin ovat 
toteutuneet periaatteellisella tasolla, mutta tarkennuksia joiden-
kin elementtien toteutustavassa kaivataan. Kyseiset lähtökohdat 
ovat osittain vaikuttaneet kalusteiden yksinkertaisen muotokielen 
syntyyn. Niiden ulkonäkö on sekä ajaton että toimeksiantajan tyy-
liin sopiva, mutta lisäksi tällaiset muodot ovat helpompi tuottaa, 
ja siten säästetään työtunneissa ja kustannuksissa. Opinnäytetyöni 
onnistuneen konseptivaiheen jälkeen on hyvä lähteä kehittämään 
suunnitelmia toteutettavaan muotoon.

6.2 Pohdinta

Opinnäytetyön alussa teimme suunnittelutehtävää yhdessä opis-
kelutoverini Janne Könösen kanssa, ja prosessi eteni hyvin vaih-
dellen melko pitkien taukojen vuoksi. Aikatauluerojemme vuoksi 
jatkoin kohteidemme suunnittelua ja hioin mm. elementtien muo-
tokieltä, mitoituksia sekä materiaali- värivalintoja itsenäisesti. 

Rajasin omasta opinnäytetyöosuudestani kokonaan pois valaistuk-
sen, johon Könönen oli perehtynyt tarkemmin prosessin aikana. 
Saamaamme toimeksiantoon kuuluivat myös aulan neljä neuvotte-
luhuonetta, joihin kaikkiin suunniteltiin omanlaisensa ilme uudella 

värimaailmalla, kuvatapetilla, tekstiili- ja kalustevalinnoilla sekä 
muutamilla toiminnallisuuteen liittyvillä seikoilla. Neuvotteluhuo-
neiden suunnitelmat on esitetty toimeksiantajalle ja palaute oli hy-
vin positiivista. Rajasin myös nämä neuvotteluhuoneiden osuudet 
kokonaan pois opinnäytetyöosuudestani, sillä en kokenut näiden 
tilojen tukevan teoriaosuuksiani palvelupoluista. Kaikki vierailijat 
eivät kuitenkaan tule koskaan käymään juuri näissä kyseisissä huo-
neissa, eivätkä ne ole ns. vapaata asiakastilaa kuten muu aulatila. 
NCC:llä on kuitenkin mahdollisuus käyttää suunnittelemiamme 
tilaratkaisuja neuvotteluhuoneisiinsa.

Palvelumuotoilu ei ollut heti ensimmäinen ajatukseni opinnäy-
tetyöni teoriapohjaksi. Ohjaajani kanssa käytyjen keskustelujen 
myötä se alkoi kuitenkin tuntua mielenkiintoiselta näkökulmalta 
tilasuunnitteluun. Lähempi tutustuminen palvelumuotoiluun avarsi 
näkemyksiäni suunnitteluprosessien vaiheista. Analysoidessa vie-
rastilojen konseptisuunnitelmia ja koko prosessia voin todeta pal-
velumuotoiluteorian soveltuvan hyvin yhdeksi lähestymistavaksi 
suunnittelukohteeseen ja eräänlaiseksi sisustusarkkitehdin työka-
luksi työprosesseissa. 

Palvelun tai palveluympäristön (eli omassa ammattikentässäni 
useimmiten fyysisen tilan) tarjoajan ja sen käyttäjän tarpeiden ja 
toiveiden lisäksi on hyvä hahmottaa koko palvelupolku.  Sen ja-
kaminen palvelutuokiovaiheiksi ja edelleen yksityiskohtaisempiin 
osiin kontaktipisteiksi on suunnittelun kannalta hyvin kannattavaa, 

6.1 Analyysi
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oli sitten kyseessä internetissä tapahtuva matkan ostotapahtuma 
tai toimistotalon asiakastilat. Näin päästään mielestäni syvemmälle 
suunniteltavaan kohteeseen, sillä pienetkin yksityiskohdat muis-
tetaan huomioida ja siten suunnittelun lopputulos on harkittu ja 
kestävä. Tulen varmasti jatkossakin tarkastelemaan tulevia suun-
nittelutehtäviäni niihin liittyvien palvelupolkujen avulla.

Koska toimistotalon vierasparkkihalli ja aulatilat ovat toiminnoil-
taan hyvin erilaiset, suunnitteluprosessiin kuului laajasti erilaisia 
elementtejä grafiikasta kalusteisiin, niiden toteutustekniikoita ja 
materiaalien ominaisuuksia. Tämä kerrytti reilusti tietämystäni ky-
seisillä osa-alueilla. Voin jatkossa hyödyntää tietoa uusissa suunnit-
teluprosesseissa eikä aikaa kulu silloin jokaisen tiedon etsimiseen. 

Eri asioiden laajuus oli myös yksi syy rajata opinnäytetyöosuute-
ni suunnitelmat periaatteelliselle tasolle, sillä aika ei olisi riittä-
nyt mm. jokaisen kalusteen rakenteellisen puolen suunnitteluun. 
Lisäksi olisin tarvinnut reilusti enemmän konsultaatioapua, jos 
ne olisi viety tarkemmalle detaljitasolle. Myös vierasparkkihallin 
ilmeen suunnittelun aikana tunsin hetkellisesti hypänneeni tun-
temattomaan opasteiden graafisten osuuksien vuoksi. Vaikka olen-
kin kerryttänyt graafisen suunnittelun osaamista opintojeni aikana, 
fonttivalinnat ja muut niihin liittyvät seikat askarruttivat mieltäni. 

Prosessi koko laajuudessaan on ollut minulle hyvin opettava ko-
kemus. Opinnäytetyön tekeminen aikaisemmin toteutetun face-
lift-projektin perään auttoi ymmärtämään aikataulutuksen lisäksi, 
mitä kohtalaisen suuren suunnitteluprosessin läpivienti tarkoittaa 

ja millaisia asioita tilasuunnittelijan tulee hallita samanaikaisesti. 
Työ antoi minulle myös arvokasta käytännönläheistä kokemusta 
niin asiakkaan kanssa toimimisesta kuin tilasuunnitteluun liittyvis-
tä erilaisista työvaiheista. 

Suurin kiitos tekemälleni työlle tulee toimeksiantajan tyytyväisyy-
destä, positiivisesta palautteesta sekä mahdollisuudesta suunni-
telmien toteutumiseen niin parkkihallin kuin aulatilankin puolella. 
Vaikka toteutus lähitulevaisuudessa onkin vielä epävarmaa, NCC 
saa opinnäytetyöstäni kattavan paketin tila- ja kalusteratkaisueh-
dotuksineen ja yritys voi halutessaan toteuttaa muutoksia myö-
hemmin sopivana ajankohtana. Jos suunnitelmat tai osa niistä 
menevät toteutukseen, tahtotilani tilan tai elementin käytettävyy-
destä ja ulkonäöstä tulisi säilyä – tietenkin rakenteellisten ominai-
suuksien puitteissa. 

Toteutustilanteessa tarkistetaan sekä rakenteelliset yksityiskoh-
dat että kustannustehokkaat toteutustavat kalusteelle. Istuinryh-
mien toteutus valmiskalusteilla on tietysti helpompaa; tarvitaan 
vain tuotteille tilausaika sekä budjetti. Vierasparkkihallin mahdol-
lisessa toteutusvaiheessa tulisi tarkistaa vielä kertaalleen fonttien 
sopivuus niin koon kuin muodonkin puolesta. 

Toivon yhteistyön jatkuvan NCC:n kanssa vierastilojen suunni-
telmien kehittämisen ja eteenpäin viemisen parissa opinnäytetyö-
prosessini jälkeenkin.

Kuva 119. NCC kohde, Ooppera tunneli, Norja

MATKALLA UUSIIN HAASTEISIIN.
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