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Opinnäytetyö käsittelee työkulttuurissa tapahtuneita muutoksia ja 
mahdollisia muutossuuntauksia työympäristösuunnittelun kannalta 
työelämään siirtymässä olevan Y-sukupolven näkökulmasta. Työssä 
tarkastellaan työpaikan korostunutta roolia yksilöiden ja ryhmien 
luovan tietotyön tekemisen ja erilaisten kohtaamisten alustana 
sekä niitä tilallisia ratkaisuja, joiden avulla vuorovaikutusta, luovia 
prosesseja ja Y-sukupolven työn tekemisen tapoja voidaan tukea 
toimistosuunnittelun viitekehyksessä. Kolmiosainen tietopohjaosuus 
kiteyttää kirjallisuuden, digitaalisen aineiston, haastattelujen ja tila-
analyysien kautta kerätyn tiedon ja havainnot sekä tarjoaa yhden 
näkökulman työkulttuurin ja työympäristöjen kehitysnäkymiin. 
Tietopohjaosuuden pohjalta luodaan konseptitasoinen 
toimistotilasuunnitelma, jonka tarkoituksena on ilmentää kirjallisessa 
osiossa tehtyjä päätelmiä ja jonka suunnitteluperiaatteet on 
sovellettavissa myös toiseen vastaavaan tilaan. Lopullinen 
tilakonsepti on Y-sukupolven työntekijöiden tarpeisiin suunniteltu 
käyttäjälähtöinen luovan alan yrityksen toimistotilakonsepti, 
jossa sovelletaan monitilatoimiston suunnitteluperiaatteita ja 
jonka toiminnallisten ja visuaalisten ratkaisujen suunnittelussa 
on keskitytty vuorovaikutuksen, hiljaisen tiedon välittymisen, 
työviihtyvyyden sekä luovien ryhmätyöprosessien tukemiseen.

Avainsanat: työympäristö, Y-sukupolvi, luovuus, 
monitilatoimisto, vuorovaikutus

Tiivistelmä
This thesis deals with changes in the work culture that are due to 
generational transition in the work force and the possibilities that 
the transition of generations will provide in terms of spatial design. 
The work will discuss the emphasized role of an office as a meeting 
place and as a platform for creative knowledge based work of 
both teams and individual employees. It provides a point of view 
for how the physical spatial design of a work place can support the 
divergent ways of thinking and working of Generation Y in relation 
to the past generations. The written part of the thesis concludes the 
information, points of view and perceptions gathered from a range 
of literary and electronic sources and is supported by interviews, 
benchmarking and spatial analysis. It will provide a perspective for 
the possible directions of change in work culture that will affect 
the spatial design of work environments. Based on this information 
and personal observations and conclusions, a conceptual spatial 
plan for a creative work agency will be designed to demonstrate 
the applied principles of a hybrid office design to meet the user-
centered needs and support the novel ways of working introduced 
by Generation Y. The concept is not limited to a certain physical 
space and may instead be applied to other spaces as well. The 
functional and aesthetical solutions of the design will focus on 
creating a work space that supports social interaction, transition of 
tacit knowledge, work satisfaction and creative team work.

Key words: work environment, generation Y, creativity, hybrid 
office, social interaction
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”A stimulating workplace is far more likely to lead to good work than a 
job in a dreary office with colleagues who remain strangers.

This is why job design and environmental design 
in workplaces is important.”

-Richard Donkin (Donkin, 2009, 85)

1. Johdanto
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Työn tekeminen sekä sen alustana toimivat työympäristöt 
ovat murroksessa. Teknologian nopea kehitys on vaikuttanut 
vahvasti tapaamme tehdä asioita ja sitä kautta myös 
elinympäristöihimme – erityisesti tapamme kommunikoida, 
oppia ja tehdä työtä ovat muuttuneet mullistavasti viimeisten 
vuosikymmenten aikana. Länsimaissa työn tekemisen luonne 
on kokenut radikaalin muutoksen teollisen liukuhihnatyön 
muuttuessa pitkälti automatisoiduksi ja siirtyessä suurilta 
osin niihin maihin, joissa työvoima, tuotanto ja raaka-aineet 
ovat kustannuksiltaan alhaisempia. Tietotyön lisääntyminen 
yhdessä elämysyhteiskunnan synnyttämien tarpeiden kanssa 
on luonut uudenlaisia asiantuntijuuteen perustuvia työtehtäviä. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että entistä suurempi osa 
tekemästämme työstä tulee tulevaisuudessa liittymään tuotteiden 
ja palveluiden varsinaisen tuotannon sijaan niiden suunnitteluun 
sekä markkinointiin. Tämä puolestaan on johtanut työtehtävien 
monipuolistumiseen, vaatimustason kasvuun sekä ennen kaikkea 
luovuutta ja asiantuntijuutta vaativien työtehtävien yleistymiseen eri 
alojen organisaatioissa. Lisäksi monen tekijän yhteisvaikutuksesta 
tapahtuneet suuret muutoslinjaukset, kuten työpaikkojen 
globalisaatio, työaikojen muuttuminen perinteisestä ”yhdeksästä 
viiteen”- mallista liukuvammiksi, työsuhteiden muuttuminen 
lyhytaikaisemmiksi, joustavammiksi ja epävarmemmiksi, 
verkkoympäristön nousu fyysisen työympäristön rinnalle sekä 
työn tekemisen mobilisoituminen eli paikasta riippumattoman 
työskentelyn lisääntyminen ovat kaikki asioita, joista johtuen 
perinteinen käsityksemme työn tekemisestä tulee muuttumaan.

Työkulttuurin yleisten muutoslinjausten ja globaalien megatrendien 
lisäksi työelämään siirtymässä oleva Y-sukupolvi asettaa niin ikään 
omat haasteensa työympäristöjen kehitykselle. Diginatiiveiksikin 
kutsuttu sukupolvi Y on kasvatettu uudenlaisessa, verkostoituneessa, 
globalisoituneessa maailmassa, jossa teknologia toimii 
saumattomasti osana jokapäiväistä elämää. Internet on noussut 
television ohi hallitsevaksi mediaksi, jonka avulla informaatio löytyy 
hetkessä nappia painamalla, reaaliaikainen yhteydenpito maailman 
eri kolkkien välillä on mahdollista ja tiedonjako on luonteeltaan 
kaksisuuntaista ja keskustelevaa. Moni vielä kaksi vuosikymmentä 
sitten absurdina pidettyä asiaa, kuten nopea, langaton 
internetyhteys ja 24/7-palvelut ovat Y-sukupolvelle tänä päivänä 
itsestäänselvyyksiä, joita ilman elämä hankaloituisi tarpeettomasti. 
Teknologian siivittäminä muuttuneiden toimintatapojen lisäksi 
uusi sukupolvi on haastanut myös vanhempiensa arvomaailman, 
mikä heijastuu voimakkaasti muiden elämän osa-alueiden 
ohella työkulttuuriin sekä työympäristöihin kohdistuviin tarpeisiin. 
Erityisesti valinnanvapauden tärkeys ja elämyshakuisuus tulevat 
olemaan työelämään siirtyvän Y-sukupolven arvomaailmaa 
yleisesti määrittäviä piirteitä, joita työnantajien ei tulisi sivuuttaa. 
Työajan ja vapaa-ajan rajan häilyessä työltä vaaditaan entistä 
enemmän rahallisen palkkion lisäksi mielekkyyttä, joustavuutta ja 
monipuolisuutta, mikä on määrittänyt uudelleen työn roolia sekä 
siihen suhtautumista yhteiskunnassa.

Työntekijöiden tarpeiden ja työn tekemisen muotojen muuttuessa 
myös työympäristöiltä vaaditaan muutosta, joka on toistaiseksi 

1.1 Aihe & taustat
tapahtunut liian hitaasti. Eläkkeelle jäävä suurten ikäluokkien 
sukupolvi on jättämässä jälkeensä perintönään kolkkoja ja 
neliömäärältään tarpeettoman suuria toimistorakennuksia, 
jotka eivät enää tänä päivänä ole tilallisilta ratkaisuiltaan 
tarkoituksenmukaisia. Työpaikan ensisijainen tehtävä ei enää 
ole työn valvonta ja kiinteiden työvälineiden tarjoaminen, 
vaan toimistot ovat tekniikan kehityksen, monipaikkaisen työn 
yleistymisen, uusien toimintamallien käyttöönoton ja diginatiivin 
sukupolven työelämään siirtymisen myötä saaneet uudenlaisia 
funktioita ja muotoja. Näistä kenties tärkeimmäksi on noussut 
työpaikan rooli kohtaamispaikkana ja ryhmien luovuutta 
tukevan vuorovaikutuksen alustana. Työn tekemisen luonne on 
muuttunut entistä sosiaalisemmaksi ja monialaiseen yhteistyöhön 
perustuvaksi, mikä vaikuttaa myös työympäristöjen suunnitteluun. 
Innovatiivisia tuotteita ja palveluita tuottavat yritysjättiläiset, kuten 
Google ja Facebook, ovat ensimmäisten joukossa kyseenalaistaneet 
jäykiksi ja virallisiksi mielletyt toimistoympäristöt ja rakentaneet 
enemmänkin yliopistokampusta kuin perinteistä toimistoa 
muistuttavia  työympäristöjä, joissa hauskanpidolle ja onnekkaille 
sattumille on jätetty tilaa. Edelläkävijöiden näyttämän esimerkin 
vanavedessä myös pienemmät yritykset ovat alkaneet sisäistää 
ympäristön virikkeellisyyden, työviihtyvyyden ja rentouden 
yhteyden vuorovaikutukseen, luovaan työntekoon ja sitä kautta 
innovaatioiden syntyyn. Toimistot ovatkin hitaasti, mutta varmasti 
muuttumassa olohuonemaisemmiksi, monimuotoisemmiksi ja 
neliötehokkaammiksi tiloiksi, joiden suunnittelussa työntekijöiden 

todelliset tarpeet, työviihtyvyys sekä sosiaalisen kanssakäymisen 
merkitys osana innovaatioiden syntyä on nostettu keskiöön. 
Vuorovaikutuksen merkittävä rooli innovaatioiden synnyttämisessä 
ja siten mahdollisesti koko yrityksen liiketoiminnan kasvattamisessa 
on asia, jota etenkään luovien alojen yritykset eivät voi sivuuttaa 
työympäristösuunnittelussa. Hiljaisen tiedon välittymisen ja ideoiden 
ristipölytyksen tukemiseksi työympäristöjen tulee muuttua sekä 
toiminnallisilta että esteettisvisuaalisilta ratkaisuiltaan.

Opinnäytetyössäni pyrin selvittämään, ymmärtämään ja 
kiteyttämään edellä mainittuja ilmiöitä kokonaisvaltaisesti 
sekä ilmentämään suunnitteluosuudessani niitä tekijöitä ja 
mahdollisuuksia, jotka määrittävät ja ohjaavat Y-sukupolven 
luovaan työhön perustuvan tietotyön tekemisen tapoihin 
optimoitua työympäristösuunnittelua nyt ja tulevaisuudessa. 
Perehdyn tietopohjaosuudessa Y-sukupolveen, työympäristöissä 
tapahtuviin muutostekijöihin, monitilatoimiston konseptiin sekä 
luovuuteen käsitteenä ja prosessina saadakseni mahdollisimman 
kokonaisvaltaisen käsityksen varsin laajasta ja haastavasta 
aihealueestani. Opinnäytetyön projektiosuus tulee olemaan tähän 
teoriaosioon pohjautuva konseptitasoinen tilasuunnitelma, jossa 
pyrin kiteyttämään ja konkretisoimaan tietopohjan perusteella 
tekemiäni päätelmiä siitä, millainen työympäristö tukee 
Y-sukupolven luovaa työntekoa ja vuorovaikutusta.
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Opinnäytetyössäni pohdin työympäristöissä ja toimistotiloissa jo 
tapahtuneita sekä lähitulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvia 
tilallisia, toiminnallisia ja esteettisvisuaalisia muutoksia ja 
mahdollisuuksia Y-sukupolven ja luovan työnteon näkökulmasta. 
Työ tulee koostumaan kolmen osion tietopohjaosuudesta sekä 
siihen pohjautuvasta konseptitasoisesta tilasuunnitelmasta. 
Tietopohjaosuudessa tutustun erilaisia näkökulmia tarjoavaan 
tietokirjallisuuteen, artikkeleihin ja tutkimuksiin sekä teen 
haastatteluja ja tila-analyyseja saadakseni mahdollisimman 
syvällisen ja kokonaisvaltaisen käsityksen niistä tekijöistä ja 
kehityssuuntauksista, jotka tulevat koko ajan enenevissä määrin 
vaikuttamaan työympäristöjen suunnitteluun. 

Tietopohjaosiossani tulen käsittelemään kolmea eri aihepiiriä, 
joihin pohjautuen tulen toteuttamaan opinnäytetyöni 
varsinaisen suunnitteluosuuden. Ensimmäisessä osiossa 
perehdyn Y-sukupolveen ja siihen arvomaailmamuutokseen, 
joka tulee vaikuttamaan työkulttuurin muuttumiseen ja siten 
työympäristösuunnitteluun; Toisessa kappaleessa tutustun 
toimistojen historiaan ja evoluutioon, työympäristösuunnitteluun 
vaikuttaviin tekijöihin sekä monitilatoimistojen 
suunnitteluperiaatteisiin; Kolmannessa kappaleessa pohdin 
työympäristön tilallisten ratkaisujen yhteyttä vuorovaikutukseen 
ja luovuuteen, tutustun luovuuden käsitteeseen psykologisena 
ilmiönä ja työssä tapahtuvana prosessina sekä perehdyn luovien 
toimialojen työympäristösuunnittelumahdollisuuksiin. Kahta viimeistä 

tietopohjaosiota tulen tukemaan haastatteluilla sekä työympäristö- 
ja vertailuanalyyseilla saadakseni erilaisia näkökulmia ja käytännön 
esimerkkejä käsittelemääni aihealueeseen.

Projektiosuudessa tulen suunnittelemaan olemassa olevaan 
tilaan hypoteettisen, kymmenen työntekijän luovan alan 
suunnittelutoimiston Y-sukupolven käyttäjille. Suunnitteluosion 
tarkoituksena on luoda konseptitasoinen työympäristö, jonka 
tilalliset ratkaisut ilmentävät toiminnallisesti ja visuaalisesti niitä 
päätelmiä, joihin teoria- ja tutkimusosuuden pohjalta olen päätynyt. 
Alustavana tavoitteenani on luoda opinnäytetyöni lopputuotoksena 
luovuutta ja Y-sukupolven työn tekemisen tapoja optimaalisesti 
tukeva työympäristökonseptimalli, jonka suunnitteluperiaatteita 
voitaisiin konkreettisesti hyödyntää myös todellisissa 
suunnitteluprojekteissa. Projektiosiota koskevat tavoitteeni ja 
täsmennetty rajaukseni tulevat tarkentumaan työn edetessä.

Olen pyrkinyt tutustumaan mahdollisimman laaja-alaisesti ja 
syvällisesti paikoittain hyvinkin radikaalisti toisistaan eriäviä 
näkökulmia tarjoavaan lähdeaineistoon, jotta teoriaosuuteni 
ei jäisi kapeakatseiseksi ja tekemäni johtopäätökset olisivat 
perusteltuja. Haasteellisen käsittämästäni teoriaosuudesta 
tekee se, ettei valitsemani aihealue ole suinkaan yksioikoinen. 
Esimerkiksi kokonaisista sukupolvista puhuttaessa näkemykset 
ovat usein subjektiivisia, puolueellisia ja yleistäviä. Omassa 
tietopohjaosuudessani joudun siis niin ikään tekemään paikoittain 

1.2 Tutkimusasetelma 
& alustavat tavoitteet

yleistäviä päätelmiä, tiedostaen kuitenkin, ettei näin suurista 
käyttäjäryhmistä ja kulttuurikonteksteista puhuttaessa ole 
mahdollista tehdä täysin aukottomia johtopäätöksiä yksilöiden 
arvomaailmasta ja käyttäytymisestä. Toinen haastava tekijä 
valitsemani aihealueen tarkastelussa on se, että aihealuetta 
käsittelevä tieto vanhenee nopeasti tekniikan ja työympäristöjen 
kehittyessä ja osa lähdeaineistostani tarjosikin paljon sellaista 
tietoa, joka ei enää tämän päivän viitekehyksessä ollut 
välttämättä totuudenmukaista. Kolmantena haasteena mainitsen 
vielä mahdolliset tulevaisuusnäkymät, joihin pohjaan monet 
opinnäytetyöni tietopohjaosuudessani tehdyt päätelmäni. 
Tulevaisuuden tutkimukseen perustuvat näkemykset ja ennusteet 
ovat aina epävarmoja, hypoteettisia olettamuksia, joita ei 
missään olosuhteissa voi 100% varmoiksi osoittaa. Tästä syystä 
tietopohjaosuutta kootessani olen pyrkinyt tarkastelemaan 
lähdeaineistoani mahdollisimman kriittisesti ja objektiivisesti sekä 
poimimaan omasta mielestäni todennäköisimmät ja relevanteimmat 
näkökulmat tilasuunnitelmakonseptini kannalta.
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Y-sukupolvi
Sukupolvi, joka on syntynyt vuosien 1980 ja 1995 välillä. Kutsutaan 
myös ensimmäiseksi diginatiiviksi sukupolveksi.

Diginatiivi
Henkilö, joka on kasvanut teknologian ympäröimänä ja siten 
omaksunut teknologian ja tietoverkkojen käytön osana arkipäiväistä 
elämää.

Ubiikki teknologia
(engl. ubiquitous computing)
Ympäristöön sulautettu tietotekniikka, joka toimii huomaamattomasti 
jokapäiväisessä elämässämme.

Tietotyö
Tiedon vastaanottamiseen, käsittelyyn ja uuden tiedon tuottamiseen 
liittyvä asiantuntijuuteen perustuva työ.

Monitilatoimisto
Tietotyön murroksen synnyttämä uusi tilakonsepti, jossa työtilat 
jaetaan yhteisesti pääsääntöisesti ilman nimettyjä työpisteitä ja 
työtila valitaan työtehtävän mukaan.

Elämysyhteiskunta
Yhteiskunta, jossa elämyksellisyyden merkitys korostuu kaikilla 
elämän osa-alueilla. Elämyshakuisuus heijastuu esimerkiksi 
kulutuskulttuuriin sekä työelämään.

1.3 Käsitteistöä
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“Jos ymmärrät internet-sukupolvea, ymmärrät tulevaisuutta. 
Ymmärrät myös, miten instituutioidemme ja yhteiskuntamme 

tulee muuttua tänään.”
-Don Tapscott (Manninen, 2013 mukaan)

2. Y-sukupolvesta
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Sukupolveksi määritellään tiettynä ajanjaksona syntynyt 
väestöryhmä – se on taso vanhempien ja heidän jälkeläistensä 
muodostamassa jatkumossa. Sukupolvia voidaan tarkastella paitsi 
väestöryhmien syntymävuoden ja kulttuurillisen kontekstin, myös 
yhteiskunnallisten, yhteisesti koettujen tapahtumien ja muutosten 
kautta. Erilaiset yhteiskunnalliset trendit ja ilmiöt kuten teknologian 
innovaatiot sekä tapahtumat kuten sodat ja kansantalouden tilanne 
ovat vaikuttaneet kautta aikojen paitsi sukupolvien asenteisiin ja 
arvomaailmaan, myös suuremmassa mittakaavassa esimerkiksi 
työkulttuuriin. Eri sukupolvia ja heidän työskentelytapoja 
ymmärtääkseen on siis syvennyttävä paitsi kulttuurisidonnaisiin 
lähtökohtiin, myös mm. demografisiin faktoihin, yhteiskunnalliseen 
historiaan ja talousteoriaan.

Teoriat sukupolvien määrittelystä vaihtelevat jonkin verran 
maantieteellisen sijainnin mukaan. Pitkään myös Suomessa 
vallinnut Yhdysvalloista peräisin oleva sukupolvimalli on nyttemmin 
kyseenalaistettu, sillä joidenkin tutkijoiden mukaan Suomessa 
sukupolvia tulisi tarkastella ennen kaikkea talousteorian aaltoilun 
kautta. Uudessa tutkija Anu Järvensivun, Risto Nikkasen ja Sannu 
Syrjän tarkastamassa sukupolvijaossa on lähtökohtana se, että 
yhteiskunnan taloudellinen heilahtelu vaikuttaa kunkin sukupolven 
asenteisiin muita tekijöitä enemmän – olennaisena ajatuksena 
on se, että joka toinen sukupolvi on varttunut taantumassa ja 
joka toinen nousukaudella (http://aikalainen.uta.fi/). Eri teorioista 
kumpuavan sukupolvien rajapintojen epätarkkuuden vuoksi 

olen opinnäytetyössäni pyrkinyt omaksumaan mahdollisimman 
objektiivisen näkökulman ja täten ottamaan huomioon sekä 
yhdysvaltalaisen, perinteisen sukupolvimallin että Suomessa 
tarkennetun, uuden talousteoriaan pohjautuvan mallin Y-sukupolvea 
tarkastellessani.

Sukupolvien kokokäyrä suhteutettuna syntyvyyteen ja 
kuolleisuuteen on läpi historian aaltoillut. On tavallista, että 
esimerkiksi sodasta tai epidemiasta aiheutuneen kuolleisuuden 
kasvun jälkeen syntyvyys lähtee muutaman vuoden kestoiseen 
piikkimäiseen nousuun. Näin on Suomen historiassa tapahtunut 
esimerkiksi Suurten ikäluokkien sukupolven syntymisen 
yhteydessä toisen maailmansodan jälkeen, jolloin syntyvyys nousi 
radikaalisti vuosina 1945-1950 Suomen lisäksi myös muissa sodan 
koskettamissa länsimaissa. Keskimääräinen elinikä on viimeisen 
vuosisadan aikana noussut länsimaissa huomattavasti, mihin 
suurimmat syyt lienevät lapsikuolleisuuden väheneminen sekä 
terveydenhuollon paraneminen ja lääketieteen kehittyminen. Vuonna 
2010 Euroopassa naisten keskimääräinen elinikä oli 83 vuotta ja 
miesten 77 vuotta, mutta näiden lukujen ennustetaan nousevan 90 
ja 85 ikävuoteen (Vuorinen, 2010, 6). 

Yksi merkittävä muutos väestön demografiassa on ollut viimeisen 
vuosikymmenen aikana tapahtunut syntyvyyden raju laskeminen 
– vuonna 2008 kahdeksassa Euroopan maassa kuolleisuusluvut 
ovat jopa ylittäneet syntyvyysluvut (Vuorinen, 2010, 5). Tähän yksi 

2.1 Sukupolvista 
& demografiasta

olennainen syy on viimeisten vuosikymmenten aikana ollut naisten 
korkeasti kouluttautuminen, mikä puolestaan on nostanut perheen 
perustamisen keski-ikää sekä laskenut perheiden keskimääräistä 
jäsenmäärää. Naisten aseman vahvistumiseen ja valinnanvapauden 
korostumiseen on 1950-luvun jälkeen vaikuttaneet vahvasti mm. 
ehkäisypillerin tuleminen yleisille markkinoille vuonna 1965, 
tasa-arvoisten lakien säätäminen sekä arvojen liberaalistuminen 
viimeisten vuosikymmenten aikana. Suomessa ensisynnyttäjän 
keski-ikä on noussut 1985-vuoden jälkeen kahdella vuodella ja 
keskimääräinen lasten lukumäärä perheessä on nykyään 1,84, 
kun vuonna 1950 lapsia synnytettiin keskimäärin 2,24. Suurin 
muutos kuuden vuosikymmenen aikana on kuitenkin tapahtunut 
suurperheiden määrän laskussa: kun vielä 50-luvulla 4-henkisiä 
lapsiperheitä oli 16,1% kaikista perheistä, on kyseinen prosenttiluku 
nykyään vain 4,9%.  (http://www.stat.fi) Eliniän piteneminen 
sekä syntyvyyden väheneminen ovat saaneet aikaan väestön 
ikääntymisen (Vuorinen, 2010, 5). Suomi on Euroopan nopeimmin 
ikääntyvä maa – ennusteen mukaan vuonna 2026 työikäisten, eli 
15-65 -vuotiaiden osuus koko väestöstä on vain 58% (http://www.
stm.fi). Nämä demografiset tilastot väestön rakenteessa kertovat 
mm. perinteisten perhearvojen murroksesta Suomessa etenkin 
naisten kohdalla viimeisten vuosikymmenten aikana, joista entistä 
useampi lykkää perheen perustamista korkean kouluttautumisen ja 
työn vuoksi. Tämä puolestaan vaikuttaa esimerkiksi Y-sukupolven 
arvomaailmaan sekä myös työkulttuurin ja –rakenteiden 
muovautumiseen, minkä vuoksi demografiset faktat ja lukemat 
tulisikin ottaa huomioon myös työympäristöjä suunnitellessa.

Elämme tällä hetkellä työelämän demografisessa murrosvaiheessa. 
Monta vuosikymmentä työmarkkinoita hallinneet suuret ikäluokat 
ovat jäämässä eläkkeelle ja heidän jälkeläisensä, Y-sukupolvi, on 
puolestaan siirtymässä työelämään. Vuoteen 2020 mennessä 
Y-sukupolvi muodostaa maailmanlaajuisesti n. 50% työvoimasta 
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Y-sukupolvi). Jotta osaamme suunnitella 
tulevaisuudessa työympäristöjä, jotka tukevat sekä kestävää 
kehitystä että käyttäjälähtöisyyttä ja palvelevat uudenlaisia 
tarpeita, joita vielä Suurten ikäluokkien työaikana ei ole tunnistettu, 
tulee meidän ymmärtää syvällisemmin ja kokonaisvaltaisemmin 
Y-sukupolven arvomaailmaa ja toimintatapoja suhteessa edeltäviin 
sukupolviin.

1945-1954 -syntyneet

Suuret ikäluokat

1965-1979 -syntyneet

X-sukupolvi

1980-1995 -syntyneet

Y-sukupolvi

1996 -> -syntyneet

Z-sukupolvi

1955-1964 -syntyneet

Öljykriisin sukupolvi
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Kokonaisia sukupolvia yhteisesti koskettaneista kokemuksista 
ja tapahtumista puhuttaessa esiin nousee yleensä sotien ja 
taloustilanteen ailahtelun rinnalle yksi merkityksellinen ilmiö 
ylitse muiden: teknologian kehitys. Teknologian innovaatiot ovat 
läpi teollisen historiamme vaikuttaneet mullistavasti tapaamme 
kommunikoida toistemme kanssa, etsiä ja vastaanottaa tietoa, 
viettää vapaa-aikaa ja tehdä työtä. Teknologian kehitys on siis 
viimeisen vuosisadan aikana vaikuttanut voimakkaasti paitsi 
työympäristöjen kehitykseen, myös kokonaisten sukupolvien 
tapoihin toimia ympäristössään ja suhtautua ympäröivään 
maailmaan.

Teollisuuden kasvu ja massatuotannon mahdollistaminen määrittivät 
1900-luvun alkupuoliskolla vahvasti yhteiskunnan rakennetta sekä 
työn luonnetta. Ensin radion ja myöhemmin 1950-luvulla television 
yleistyminen kotitalouksissa vaikuttivat puolestaan ihmisten vapaa-
aikaan ja sitä kautta esimerkiksi kotiympäristöjen rakenteisiin 
– 50-luvun jälkeen olohuoneet suunniteltiin tilaratkaisullisesti 
televisioiden ympärille ja kaikki huonekalut sijoitettiin siten, että 
koko perhe voisi katsoa yhdessä televisiota illallisen jälkeen. 
Kirjailija Don Tapscott puhuu kirjassaan ’Grown Up Digital’ tästä 
ilmiöstä ja sitä kautta koko Suurten ikäluokkien sukupolvesta (engl. 
’Baby Boomers Generation’)  ns. ’broadcasting’ –kulttuurina. Radio ja 
televisio mahdollistivat yhdensuuntaisen tiedon virtauksen television 
välittäessä informaatiota ja katselijan vastaanottaessa kyseisen 
tiedon. Tapscottin mukaan tämä yksisuuntainen, hierarkkinen 

tiedon vastaanottaminen on vaikuttanut suuresti myös Suurten 
ikäluokkien tapaan opiskella ja tehdä työtä. Yksisuuntaisessa 
tiedotusjärjestelmässä informaatio vastaanotetaan hierarkiaketjussa 
ylempänä olevalta taholta, oli se sitten televisio, opettaja tai 
työnantaja, ja vastaanottaja toimii tämän informaation mukaan.

1980-luvulla työpaikoilla yleistyneet tietokoneet ovat viimeisten 
vuosikymmenten aikana mullistaneet täysin tämän tavan 
tehdä ja toimia. Internet on 80-luvun jälkeen kehittynyt paitsi 
tiedonhaun keskeisimmäksi välineeksi, myös mahdollistanut aivan 
uudenlaisen tavan oppia, kommunikoida ja jakaa informaatiota. 
Otetaan esimerkkinä Wikipedia – 288 kielellä kirjoitettu 
vapaaehtoisuuteen perustuva tietosanakirja, jota kuka tahansa, 
missä päin maailmaa tahansa pystyy täydentämään. Erilaiset 
uudenlaiset blogialustat, sosiaalinen media sekä keskustelufoorumit 
ovat omalta osaltaan mahdollistaneet sen, että kuka tahansa 
pystyy tuottamaan ja jakamaan tietoa maailmanlaajuisesti, 
sekä kommentoimaan ja ottamaan osaa muiden tuottamaan 
aineistoon. Internet on siis mahdollistanut kaksisuuntaisen, 
keskustelevan oppimisen, mikä puolestaan on sivuuttanut 
vanhanaikaisen hierarkiaan ja ’broadcasting’ -kulttuuriin perustuvan 
yksisuuntaisen informaationkulun ja oppimistavan sekä koulu- että 
työympäristöissä.

Internetin lisäksi puhelimien kehitys sekä aivan uudenlaiset 
verkkoympäristöt ovat mahdollistaneet ennennäkemättömiä tapoja 

2.2 Teknologian innovaatioiden 
merkityksestä

kommunikoida. Työhaastattelut ja neuvottelut voidaan hoitaa 
ilmaisen Skype-palvelun välityksellä, vaikka keskustelun osapuolet 
sijaitsisivatkin maantieteellisesti eri mantereilla. Oppilaitokset 
kuten MIT ovat tehneet mahdolliseksi kokonaisen tutkinnon 
suorittamisen etänä verkkokurssien ja –luentojen avulla. Steve 
Jobsin vuonna 2007 esittelemä ensimmäinen iPhone johti aikoinaan 
älypuhelimien räjähdysmäiseen suosioon , mikä on mullistanut 
paitsi tapamme kommunikoida, myös hakea tietoa milloin ja missä 
vain – taskuissamme kulkevat älypuhelimet ovat mahdollistaneet 
siis niin kutsutun ubiikin tiedonhaun. Meillä on mahdollisuus 
seurata tapahtumia reaaliajassa ja olla tietoisia ympäröivästä 
maailmastamme aivan uudenlaisella tavalla, sekä olla aina 
tavoitettavissa niin halutessamme. Teknologian innovaatiot ovat 
mahdollistaneet globalisaation kasvun hallitsevaksi megatrendiksi 
myös työpaikoilla – esimerkiksi maassa A toimistoaan pyörittävä 
yritys pystyy valmistamaan tuotteensa maassa X, hankkimaan 
raaka-aineet tuotantoon maasta Z ja myymään tuotteet kuluttajille 
maassa Y. Eri maissa sijaitsevat toimipisteet ja etätyötä tekevät 
henkilöt pystyvät nykyteknologian avulla kommunikoimaan 
keskenään lähes saumattomasti, ja tämä tulee ohjailemaan myös 
tulevaisuuden työympäristöjä vahvasti.

Verkkoympäristöjen ja etätyön yleistyminen on seurausta työkalujen 
ja tietokoneiden kehityksestä. Työntekijät eivät ole enää sidoksissa 
kiinteään työpisteeseen, vaan esimerkiksi kannettavat tietokoneet ja 
edellisessä kappaleessa mainitut älypuhelimet ovat mahdollistaneet 

monitilatoimistojen synnyn. Tähän aiheeseen tulen palaamaan 
osiossa 3, jossa käsittelen tarkemmin työympäristöjen kehitystä.

Edellä kuvailtu internetin kehitys on synnyttänyt vanavedessään 
monenlaisia lieveilmiöitä, joihin lukeutuvat mm. nettikaupat. 
Nettikauppojen yleistyminen on saanut aikaan monien mielestä 
tarpeettomien kivijalkakauppojen asteittaisen häviämisen 
katukuvasta sekä siivittänyt ns. ’24/7’-kulttuurin syntyä. Työn ja 
ostosten teko eivät olekaan enää samalla tavoin aikaan ja paikkaan 
sidottua kuin aikaisemmin, vaan palvelut ja tuotteet ovat entistä 
suuremmissa määrin saatavilla vuorokaudenajasta riippumatta 
internetin kautta. Nettikaupat ovat myös tukeneet ns. ’co-design’ 
–ilmiötä, eli kuluttajien osallistamista tuotesuunnitteluprosessiin 
– tuotteita on entistä yleisemmin mahdollista tilata kustomoituina. 
Professori Sirkka Heinonen nostaa esiin myös käsitteen 
’prosumerismi’ (producer + consumer), alleviivaten juurikin kuluttajien 
ja valmistajien yhteistyön yleistymistä tulevaisuudessa (Heinonen, 
2012).
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Edeltäneissä kappaleissa olen tutkinut niitä yhteiskunnallisia 
ilmiöitä sekä demografisia faktoja, jotka ovat vaikuttaneet juuri 
Y-sukupolven toimintatapojen ja arvomaailman muodostumiseen. 
Tässä ja seuraavissa kappaleissa pyrin avaamaan länsimaisessa 
kulttuurikontekstissa kasvaneen Y-sukupolven arvomaailmaa ja 
toimintatapoja kokonaisvaltaisesti muodostaakseni mahdollisimman 
syvällisen käsityksen suunnittelukohteeni käyttäjäkunnasta sen 
sijaan, että rajaisin tutkimukseni ainoastaan työkulttuurissa 
tapahtuviin muutoksiin. On huomioitava heti aluksi, että kokonaisesta 
sukupolvesta puhuttaessa voidaan tehdä vain karkeahkoja 
ja paikoittain erittäin yleistäviä linjauksia. Kuitenkin myös 
kriittisimmissä kirjallisissa lähteissä nostetaan esiin yhdenmukaisia 
ilmiöitä ja tutkimustuloksia, joihin perustan näkökulmani tässä 
kappaleessa.

Y-sukupolvesta puhuttaessa tärkeimmäksi vaikuttajaksi sekä 
Suomessa että Yhdysvalloissa nousee edellisessä kappaleessa 
käsittelemäni teknologian kehitys. Y-sukupolvea, eli vuosina 
1980-1995 –syntyneitä yksilöitä, kutsutaan myös milleniaaleiksi 
sekä yleisemmin diginatiiveiksi, eli väestöryhmäksi, jotka ovat 
historian ensimmäisenä sukupolvena kasvaneet bittitodellisuuden 
ympäröimänä ja siten omaksuneet teknologian käytön osana 
arkipäiväistä elämää aivan eri tavalla kuin heitä edeltäneet 
sukupolvet. Digitalisaatio, eli digitaalisen teknologian integroiminen 
osaksi jokapäiväistä elinympäristöämme, on siten Y-sukupolvea ja 
heidän arvomaailmaansa suhteessa edellisiin sukupolviin yleisesti 
keskeisimmin määrittävä ilmiö.

Vanhempiensa, eli Suurten ikäluokkien, sukupolveen verrattuna 
Y-sukupolvi on kasvanut voimakkaammin yksilöä sekä 
individualistisia tarpeita ja haluja korostavan kulttuurin keskellä. 
Richard Donkin puhuu kirjassaan Future of Work niin sanotusta 
’check out’ -kulttuurista, jossa valinnanvapaus korostuu 
tärkeimmäksi avainsanaksi ja Y-sukupolvea voimakkaimmin 
määrittäväksi ominaisuudeksi (Donkin, 2010, 150). ’Check 
out’ -kulttuurin olennaisin piirre lienee perinteisten mallien 
kyseenalaistaminen ja vaihtoehtoisten elämäntapojen etsiminen. 
Tämä on näkynyt esimerkiksi Suomessa välivuosien yleistymisenä 
90-luvulla sekä ammatti- ja yliopisto-opintojen aloittamisen 
keski-iän nousuna viimeisten vuosikymmenten aikana. Ammattia 
ei enää valita ensisijaisesti talous- ja järkiperäisistä syistä, vaan 
pyritään sen sijaan löytämään yksilön omaa arvomaailmaa ja 
elämäntyyliä parhaiten tukeva työ, jota on ennen kaikkea mielekästä 
tehdä – yhteiskunnallisesti on myös entistä hyväksyttävämpää 
ja tavanomaisempaa luoda useita toisistaan eroavia urapolkuja 
elämän eri vaiheissa. Kun aikaisempien sukupolvien keskuudessa 
yleisemmin noudatetussa kaavassa ammattiopinnoista on siirrytty 
suoraan työelämään ja hyvissä ajoin ennen 30 ikävuotta on 
perustettu perhe, on Y-sukupolvi puolestaan pyrkinyt pois tämän 
mallin asettamista paineista ja asettanut pääpainon juuri itselleen 
sopivimman elämäntyylin löytämiseen. Professori Sirkka Heinonen 
puhuu samasta ilmiöstä käyttäen termiä ”elämysyhteiskunta” – 
kulttuurista, jossa kaikki perustuu vapauteen ja elämyksellisyyteen 
(Heinonen, 2012). Heinosen mukaan olemme siirtyneet 
tuotantovetoisesta teollisuusyhteiskunnasta kulutuskeskeiseen 

2.3 Y-sukupolvesta & 
arvomaailman muutoksesta

normien muutoksesta. Sinkkutalouksien määrä on kasvanut 
Suomessa 20 vuodessa 60 prosentilla, tehden yksinasumisesta 
Suomen yleisimmän asumismuodon (http://www.sss.fi). Nuorten 
itsenäistyminen ja kotoa pois muutto on aikaistunut Suomessa 
myös vauhdilla - kun vielä vuonna 1995 lähes puolet 21-vuotiaista 
asui vanhempiensa luona, oli osuus vuonna 2007 enää vajaa 
kolmannes. Perheen perustamiseen suhtaudutaan nykyään 
länsimaissa myös edeltäviä vuosikymmeniä harkitsevammin ja 
yhä useampi nainen päätyykin valitsemaan perheen perustamisen 
sijaan menestyneen uran, tai ainakin viivästyttämään perheen 
perustamisen myöhemmälle ajankohdalle elämässään. Uudistukset 
yhteiskunnallisissa etuuksissa, kuten isyysvapaiden käyttöönotto 
Suomessa, ovat niinikään mahdollistamassa perinteisen 
perheajattelumallin murroksen, mikä puolestaan tulee vahvistamaan 
naisten osuutta sekä asemaa työelämässä.

Don Tapscott nostaa kirjassaan ’Grown Up Digital’ esiin kahdeksan 
arvoa ja piirrettä, jotka määrittävät länsimaisessa yhteiskunnassa 
kasvanutta Y-sukupolvea ja tulevat vaikuttamaan ratkaisevasti 
esimerkiksi työympäristöjen kehittymiseen. Näihin piirteisiin 
tulen palaamaan tarkemmin kappaleessa 2.5, jossa tarkastelen 
Y-sukupolven suhtautumista työelämään. Piirteet ovat:

1. Valinnanvapaus (Freedom)
2. Personointi (Customization)
3. Tarkastelu (Scrutiny)

tietoyhteiskuntaan ja sitä kautta nykyään valloillaan olevaan 
elämys- tai merkitysyhteiskuntamalliajatteluun, jossa yksilön tarpeet 
sekä elämyshakuisuus kaikilla elämän osa-alueilla korostuvat.

Elämysyhteiskunnan nousun myötä trendiksi on nousemassa niin 
sanottu ’slow life’ -kulttuuri. Suuret ikäluokat ovat jättäneet jälkeensä 
materia- ja kulutuskeskeisen arvomaailman sekä hierarkiaan 
perustuvan järjestelmän, jossa aloitetaan pohjalta ja edetään 
järjestelmällisesti ylöspäin – tämä status-arvoa korostava kulttuuri 
on aikoinaan heijastunut sekä työelämään että koko yhteiskunnan 
rakenteisiin. ’Slow life’ –ajattelumalli onkin Y-sukupolven vastaisku 
vanhempiensa ajattelumalliin - se korostaa elämänlaadun ja 
kokemuksen merkitystä materian ja omaisuuskeskeisyyden sijaan. 
Tämän kulttuurin keskiössä on uskomus siihen, että ihmisestä 
itsestään lähtöisin oleva sisäinen motivaatio ajaa parempiin 
tuloksiin, kuin ulkoinen motivaatio tai rahallinen palkkio – työn 
tulee siis itsessään olla mielekästä ja palkitsevaa. Tämä tulee 
heijastumaan mm. työ- ja vapaa-ajan suhteen sekoittumisessa sekä 
työn luonteen muutoksessa, jota tulen käsittelemään tarkemmin 
kappaleessa 2.5.

Yhteiskunnan painopisteen muuttuessa myös perhearvot ovat 
mullistumassa. Kappaleessa 2.1 pohjustamassani demografiassa 
tilastotiede kertoo perhekeskeisyyden murroksesta – muun 
muassa naisten korkea koulutus sekä keskimääräisen perheen 
lasten lukumäärän lasku viestii vahvasti paitsi naisten aseman 
tasa-arvoistumisesta, myös koko yhteiskunnan arvojen ja 

“Whereas previous generations value loyalty, seniority, security 
and authority, the NetGen’s norms reflect a desire for 

freedom, fun, collaboration.”
-Don Tapscott (Tapscott, 2009, 177)
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4. Suoraselkäisyys, rehellisyys (Integrity)
5. Yhteistyö (Collaboration)
6. Viihde (Entertainment)
7. Nopeus (Speed)
8. Innovaatio, uudistusmielisyys (Innovation)

Y-sukupolven yleiseen maailmankuvaan ja arvomaailmaan 
ovat lisäksi vaikuttaneet lukuisat globaalit megatrendit ja ilmiöt. 
Esimerkiksi vuonna 2008 alkanut talouskriisi sekä ilmastonmuutos 
ovat vaikuttaneet osaltaan Y-sukupolven arvomaailman 
muotoutumiseen. Sukupolvea pidetään myös yleisesti ottaen 
vanhempia sukupolvia liberaalimpana ja avarakatseisempana, 
mihin moni asia, kuten vapaa-ajan matkustamisen yleistyminen 
sekä internetin siivittämä ”maailman pieneneminen” ilmiönä 
ovat voimakkaasti vaikuttaneet. Toisaalta Y-sukupolvi 
on saanut edeltäneiltä sukupolvilta vastaan myös paljon 
kritiikkiä ”epärealistisista” odotuksistaan ja ”itsekeskeisestä” 
asennoitumisestaan. Tapscott kuitenkin muistuttaa, että 
vastaavanlaista kritiikkiä ja muutosvastaisuutta on tavattu 
historiassa ennenkin sukupolvien vaihtuessa. Ilmastonmuutoksen 
sekä talouskriisin kaltaiset kriisit tällä hetkellä työpaikoilla 
meneillään olevan sukupolven vaihdoksen yhteydessä asettavat 
aivan uudenlaisia haasteita työelämään siirtyvälle Y-sukupolvelle. 
Työpaikat sekä yhteiskunta tarvitsevatkin kiireellisesti rakenteellista 
muutosta, jotta haasteisiin vastaaminen tarvittavalla tavalla olisi 
mahdollista.

Kappaleessa 2.2 pohjustettu informaatio- ja viestintäteknologian
kehittyminen on luonut aivan uudenlaisia kommunikaation sekä 
vaikuttamisen välineitä, jotka Y-sukupolvi ovat omaksuneet 
vahempiaan paremmin. Y-sukupolveen kuuluvan Mark Zuckerbergin 
yliopistossa vuonna 2004 julkaisema Facebook- yhteisöpalvelu 
on mullistanut tavan, jolla ihmiset kommunikoivat keskenään 
- yhteydenpito ja tiedon jakaminen eivät ole koskaan ollut 
helpompaa. Viimeisen vuosikymmenen aikana suuren yleisön 
saavuttaneet sivustot kuten YouTube sekä erilaiset blogialustat 
ovat tarjonneet jokaiselle mahdollisuuden saada paitsi äänensä 
ja mielipiteensä kuuluviin, myös pongahtaa maailmanlaajuiseen 
julkisuuteen yhdessä yössä. Bloggaamisesta on syntynyt paitsi 
uudenlainen, reaaliaikainen vaikutusväline esimerkiksi poliitikoille, 
myös kokonainen ammattikunta ja mainoskanava. Kaverilistan 
pituus Facebookissa sekä ajan hermoilla pysymisen viestiminen 
esimerkiksi uusimman iPhonen omistamalla ovat uuden ajan status-
symboleita. Nettikaupat ovat mullistamassa ostosten teon.

Edellä mainitut esimerkit ovat vain kourallinen niistä tavoista, joilla 
internet on vaikuttanut Y-sukupolven tapoihin toimia. Unkarilaisen 
kirjailija Frigyes Karinthyn 1920-luvulla luoma ’6 Degrees of 
Separation’ –teoria ei enää päde, vaan maailma on pienentynyt 
internetin välityksellä ennennäkemättömillä tavoilla. Esimerkiksi 
Facebookissa ensi- ja toissijaisten kontaktien verkosto tarjoaa 
keskimääräiselle Facebook-käyttäjälle äärimmäisen kattavan 
sosiaalisen verkoston – jos vaikka käyttäjällä itsellään on 

2.4 Sosiaalisesta mediasta

toimiakseen, ja eräänlaiset internetin käyttöön liittyvät yhteiset 
pelisäännöt vielä hakevat toistaiseksi muotoaan.

Haittapuolistaan huolimatta internet sekä sosiaalinen media 
ovat mahdollistaneet Y-sukupolvelle uudenlaisen, yhteistyöhön 
ja tiedonhakuun perustuvan kaksisuuntaisen tavan oppia, joka 
tulee pitkällä aikatähtäimellä todennäköisesti mullistamaan 
myös työn teon. Don Tapscott korostaa kirjassaan ’Grown Up 
Digital’, että sekä oppilaitosten että työnantajien tulisikin pyrkiä 
sopeutumaan näihin muutoksiin ja ottamaan haltuun nämä uudet 
Y-sukupolven omaksumat toimintatavat hyödyntämällä esimerkiksi 
sosiaalisen median mahdollistamia ominaisuuksia osana työ- 
ja oppimisympäristöjä. Vanhanaikainen oppimiskäsitys ulkoa 
opettelusta kokeita varten ei enää vastaa nyky-yhteiskunnan 
tarpeisiin, vaan esimerkiksi koululaitosten tulisi entistä enemmän 
rohkaista mediasta saadun informaation keruun, jaon ja kriittisen 
tarkastelun opettamiseen, yksilöllisten vahvuuksien korostamiseen 
sekä tehokkaiden yhteistyötaitojen omaksumiseen. Nämä ovat 
nimittäin niitä ominaisuuksia, joiden ympärille myös tulevaisuuden 
työpaikat tulevat pitkälti rakentumaan.

Facebookissa 200 kaveria, joilla jokaisella puolestaan on 200 
kaveria, on kyseisellä käyttäjällä saavutettavissaan tuolloin 40 
tuhannen käyttäjän verkosto. Erään Nielsen Online-raportin mukaan 
sosiaaliset yhteisösivustot sekä blogisivustot olivat vuonna 
2009 nopeiten suosiotaan kasvattava internet-aktiviteetti, vieden 
keskimäärin 10% kaikesta internetissä vietetystä ajasta (Donkin, 
2010, 127). Viihteellisen käytön lisäksi sosiaaliset yhteisöt ovat 
mullistaneet myös työnhaun – esimerkiksi ammatilliseen käyttöön 
suunniteltu LinkedIn -yhteisö on tarkoitettu sekä työnantajien että 
työnhakijoiden käyttöön.

Facebookin kaltaiset sosiaaliset yhteisöt ovat Y-sukupolvelle 
paitsi väylä kommunikaatiolle, myös tapa itseilmaisulle. 
Virtuaalitodellisuudessa on mahdollista vahvistaa omaa 
identiteettiään tai jopa luoda kokonaan uusi sellainen alter egon 
muodossa. Digitaalimaailman taakse on myös helppo piiloutua, ja 
Facebookin kaltaiset sivustot ovatkin kääntöpuolenaan luoneet 
uudenlaisia riskejä, kuten identiteettivarkauksia ja esimerkiksi kuva-
aineistoon kohdistuneisiin tekijänoikeuksiin liittyviä heikkouksia, 
sekä sosiaalisia ongelmia kuten nettikiusaamista ja -syrjimistä. 
Yksityisyyden suoja sekä yksilön identiteettiin kohdistuvan tiedon 
avoimuus ovat asioita, joiden opetteluun pitäisi panostaa jo 
koulussa. Ubiikki tieto ja internetin mahdollistama tiedonpaljous ovat 
nostaneet esiin lisäksi omat haittapuolensa, kuten tiedonlähteiden 
epäluotettavuuden. Y-sukupolven onkin tullut omaksua uudenlaisia 
toimintamalleja digitaalisessa ympäristössä vastuullisesti 
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Työmarkkinoilla meneillään oleva sukupolvenvaihdos, eli Suurten 
ikäluokkien eläköityminen ja Y-sukupolven siirtyminen työelämään, 
tulee seuraavan kymmenen vuoden aikana määrittämään pitkälti 
uudestaan työpaikkojen rakennetta. Y-sukupolven arvomaailman 
ja toimintatapojen eroavaisuudet edeltäneisiin sukupolviin nähden 
yhdessä muiden globaalisti vaikuttavien megatrendien kanssa 
tulevat vaatimaan paitsi organisaatioilta myös työympäristöiltä 
perustavanlaatuisia muutoksia, jotta ne tukisivat uusia työn 
tekemisen tapoja mahdollisimman hyvin.

Don Tapscottin mukaan Y-sukupolven työn tekemisen tapoja 
tulevat määrittämään erityisesti kahdeksan piirrettä, joiden 
ympärille myös tulevaisuuden työpaikat tulevat rakentumaan, mutta 
jotka vielä toistaiseksi ovat osittain radikaalistikin ristiriidassa 
työpaikkojen nykytilanteen kanssa: vapaus, personointi, tarkastelu, 
suoraselkäisyys, yhteistyö, viihde, nopeus sekä innovaatio. Yksi 
suurimmista syistä työkulttuurin mullistumiseen on työ- ja vapaa-
ajan rajan häilyvyys – työajat tulevat muuttumaan joustavammiksi, 
eläkeikä tulee todennäköisesti nousemaan ja jyrkkä rako vapaa- 
ja työajan välillä tulee kaventumaan, jolloin työpaikalta tullaan 
vaatimaan entistä korostuneemmin mielekkyyttä ja haastavuutta. 
Y-sukupolvelaiset haluavat löytää työpaikan, joka kuvastaa heidän 
omia arvojaan ja jolla on muutakin tarjottavaa työntekijöilleen 
kuin palkka. Kun menneiden vuosikymmenten työympäristö 
on perustunut hierarkiaan ja auktoriteettiin, tulee uudenlainen 
työympäristö rakentumaan valinnanvapauden, hauskuuden ja 

vuorovaikutuksen ympärille. Y-sukupolvelaiset haluavat tehdä 
työtä, joka on merkityksellistä, haastavaa ja tarjoaa vaihtelevuutta 
(Tapscott, 2009, 160). Nämä arvot tulevat vaikuttamaan vahvasti paitsi 
työpaikkojen rakenteisiin ja työsuhteiden laatuun, myös fyysisiin 
työympäristöihin. Seuraavaksi avaan tarkemmin näitä kahdeksaa 
piirrettä ja sitä, kuinka ne tulevat käytännössä vaikuttamaan 
työkulttuurin muovautumiseen.

1) Valinnanvapaus
Yksi merkittävimmistä Y-sukupolvea kuvaavista arvoista on 
valinnanvapauden korostuminen. Tämä tulee vaatimaan ennen 
kaikkea työn muuttumista entistä joustavampaan suuntaan. 
Joustavammat työtunnit, lyhyempiaikaiset työsuhteet sekä 
rento, monimuotoinen ja -paikkainen työympäristö ovat joitakin 
ilmentymiä tästä piirteestä. Yli puolet Y-sukupolvelaisista haluavat 
mahdollisuuden työskennellä myös toimiston ulkopuolella (Tapscott, 
2009, 160), mikä tulee näkymään etätyön ja monipaikkaisen työn 
yleistymisenä tulevaisuudessa. Työ- ja vapaa-ajan sekoittuessa 
fyysisiltä työympäristöiltä tullaan vaatimaan entistä enemmän 
viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta. Toimisto ei ole enää vain 
paikka, jonne hakeudutaan työn perässä, vaan joka toimii myös 
työyhteisön välisen vuorovaikutuksen sekä luovien innovaatioiden 
alustana, minkä johdosta työympäristöjen tulisi tarjota virikkeitä ja 
kohtaamispaikkoja. 

Jotkut työnantajat ovat kritisoineet Y-sukupolvelaisia heidän 

2.5 Y-sukupolven oppimisen ja 
työn tekemisen tavoista

http://cdn.home-designing.com/wp-content/uploads/2013/01/google-office-snapshots-1.jpeg

http://www.interiordesign.net/projects/detail/2437-the-creative-class-4-manhattan-tech-and-media-offices/http://www.archdaily.com/530917/pandora-media-inc-new-york-office-aba-studio/53d1b972c07a80405d00001f_
pandora-media-inc-new-york-office-aba-studio_aba-pandora-photo5-jpg/

http://www.fastcompany.com/1703373/vitras-new-office-furniture-blurs-line-between-work-and-play
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kykenemättömyydestään sitoutumaan, mutta tämä on osittain 
seurausta työmarkkinoiden muutoksesta epävarmemmiksi – 
lyhyemmät työsuhteet yleistyvät ja moni Y-sukupolvelainen tuleekin 
suurella varmuudella luomaan useamman kuin yhden uran ennen 
eläköitymistään. Tapscott väittää, että Y-sukupolvella lojaalius 
kohdistuu enemmänkin omaan henkilökohtaiseen työuraan, eikä 
niinkään työnantajaan (Tapscott, 2009, 161). Toisaalta työnantaja 
kykenee myös sitouttamaan työntekijöitään pitkäaikaisiin, 
luottamuksellisiin työsuhteisiin tarjoamalla sellaiset työolosuhteet, 
joissa työntekijä viihtyy, sekä rohkaisemalla avoimeen, 
kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen.

2) Personointi
Individualismin nousu on suoraan kytköksissä valinnanvapauden 
merkitykseen ja tulee vaikuttamaan laajalti sekä työkulttuuriin 
että –ympäristöön. Y-sukupolvelaiset haluavat, että heidät 
nähdään yksilöinä eikä yhteen samaan muottiin mukautuvana 
homogeenisena ryhmänä – heidän kaikessa tekemisessään 
korostuu yksilölliset tarpeet (Tapscott, 2009, 161). Tämä tulee 
vaatimaan työnantajilta joustavuutta ja avointa asennetta 
mukautua uuden sukupolven tarpeisiin eikä toisinpäin. 
Aina rekrytointiprosessista lähtien työsuhde pitäisi nähdä 
kaksisuuntaisena dialogina ja työsuhde tietynlaisena ihmissuhteena, 
jossa molempien osapuolten toiveet ja odotukset otetaan 
huomioon. He haluavat mahdollisuuden kehittyä työpaikallaan 
yksilöllisesti ja työnkuvan tulisi korostaa ja kehittää heidän omia 

vahvuuksiaan. Työn tulee tukea heidän omaa elämäntyyliään 
ja toisin päin, mikä asettaa uudenlaisia haasteita työkulttuurille. 
Fyysisen työympäristön tulee niin ikään vastata työntekijöidensä 
personoinnin tarpeisiin mukautuvilla ja säädettävillä tila- ja 
kalusteratkaisuilla – tähän monitilatoimiston konsepti tarjoaa 
erinomaiset puitteet.

3) Tarkastelu
Ubiikin informaation ja tiedon ylitsepursuavan määrän aikakaudella 
kasvaneet Y-sukupolvelaiset ovat tottuneet tarkastelemaan 
kriittisesti kaikkea ympärillään – ja myös ottamaan selvää asioista. 
Google on tehnyt tiedonhaun lastenleikiksi ja älypuhelimillaan 
Y-sukupolvelaiset kaivavat vaivattomasti ja nopeasti tietoa mistä 
tahansa asiasta. Tämä piirre heijastuu työpaikkojen läpinäkyvyyden 
tärkeyteen – nuori sukupolvi haluaa tietää tarkalleen millaisessa 
yrityksessä he työskentelevät ja mitä työpaikalla tapahtuu. 
Jo työnhakuvaiheessa työnhakija etsii internetin hakukoneita 
käyttämällä tietoa ja artikkeleita yrityksestä ja tämä pätee myös 
toisinpäin – yhteisöpalvelut kuten LinkedIn ja Facebook ovat tehneet 
tiedon etsimisen työntekijöistä helpoksi. 

Tiedon jakaminen yrityksen sisäisesti, avoimuus sekä 
molemminpuolinen luottamus tulevat olemaan erityisen tärkeitä 
ominaisuuksia, joita myös tilaratkaisujen keinoin tulisi tukea. 
Vuorovaikutusta parantamalla fyysisen, sosiaalisen ja virtuaalisen 
työympäristön kautta luottamus sekä avoimuus paranevat työpaikan 
sisällä.

4) Suoraselkäisyys
Tarkastelun lisääntyessä suoraselkäisyys, rehellisyys ja moraali 
nousevat tärkeiksi arvoiksi. Työpaikkaa etsiessään työnhakija haluaa 
ensin varmistaa, että työnantajayrityksen arvomaailma kohtaa 
heidän omansa. Lupaukset tulisi lunastaa molemminpuolisesti. 
Tämä on niin ikään yhteydessä läpinäkyvyyden ja avoimuuden 
korostumiseen. Avoimessa ja luottamuksellisessa yrityskulttuurissa 
työskentelevät työntekijät ovat motivoituneempia ja lojaalimpia 
(Tapscott, 2009, 162).

5) Yhteistyö
Suurten ikäluokkien työkulttuurissa hierarkia ja status ovat 
määrittäneet pitkälti työmarkkinoiden ja myös muiden 
yhteiskuntarakenteiden muodostumista. Hierarkiaan perustuvassa 
työkulttuurissa työntekijällä on kaksi tehtävää: suorittaa hänelle 
ylemmältä portaalta osoitetut tehtävät ja siten kivuta ylöspäin 
hierarkiapyramidissa (Tapscott, 2009, 154). Työntekijän tehtävä, 
kärjistettynä, oli toteuttaa hänelle annetut työtehtävät mukisematta 
tai kyseenalaistamatta niitä. Statusta työpaikalla määritteli 
tittelinimike, henkilökohtaisen toimistohuoneen varustelut sekä 
rahallinen palkkio tehdystä työstä. Vastuuta ja valtaa pidettiin 
aineettomina statuksen symboleina.

Y-sukupolven astuessa työelämään tämä vanhanaikainen 
organisaatiohierarkiamalli ei enää toimikaan. Halu kehittää itseään 
ja oppia jatkuvasti uutta määrittelevät vahvasti Y-sukupolvea, 

mutta vastuu tai rahallinen palkkio ei välttämättä ole heille tärkein 
porkkana työnteossa. Työn itsessään tulee olla palkitsevaa ja 
haasteellista. Y-sukupolvelle yhteistyö ja yhdessä tekeminen ovat 
avainasemassa työn teossa. Yhteistyötä ja vuorovaikutusta tukevat 
työtilat ovat Y-sukupolvelaiselle luontevin ympäristö työskentelyyn. 
Työnantajan tulisi omaksua rooli mentorina, hälventäen niin 
ikään hierarkkisia rajoja organisaation työntekijöiden välillä. 
Tasavertaisuutta korostavassa työympäristössä esimerkiksi kaikki 
työntekijät työskentelevät samoissa tiloissa eikä kenelläkään ole 
esimerkiksi omaa nimettyä työhuonetta, ellei jokin työtehtävä sitä 
välttämättä vaadi. Työtilan tulisi korostaa, että jokainen työntekijä on 
yhtä arvokas organisaatiolle. Kun työtilat ilmentävät työntekijöiden 
arvostusta ja tasa-arvoisuutta, nostaa se myös työntekijän 
motivaatiota työskennellä tehokkaasti yrityksen yhteisen edun 
mukaisesti ja halua olla ylpeä työpaikastaan.

6) Viihde
Vapaa- ja työajan sekoittuessa hauskuus työnteossa korostuu. Don 
Tapscottin teetättämän tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa 
Y-sukupolvelaisista uskookin, että työn ja hauskuuden pitäisi 
kulkea käsi kädessä (Tapscott, 2009, 165). Tämä ei välttämättä 
tarkoita työnteon välttelyä, vaan sitä, että työn itsessään tulisi 
olla mielekästä ja palkitsevaa – työn ei pitäisi tuntua työltä. 
Työkulttuurin tulisi siis muuttua siten, että työntekijöitä rohkaistaisiin 
tuottavuuteen rentoutumisen ja hauskuuden kautta sen sijaan, että 
heitä stressattaisiin tai peloteltaisiin tuloksiin.

“Net Geners think work and learning, collaboration and fun 
should be the same thing.

--- ‘Working to live’ is the motto of the Net Generation.”
-Don Tapscott (Tapscott, 2009, 194)
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Juuri tämä viihteen ja hauskuuden merkitys työnteossa on 
megatrendi, joka ajaa myös fyysisiä työympäristöjä entistä 
enemmän epätoimistomaisempaan ja virikkeellisempään suuntaan. 
Muun muassa Facebook ja Google ovat suurista yrityksissä 
näyttäneet esimerkkinä maailmalle, miten perinteisestä poikkeavalla 
tavalla tietotyön tekemiseen suunnitellut työympäristöt voivat 
rakentua. 2000-luvun alkupuoliskolla rakennettu, Kaliforniassa, 
Yhdysvalloissa sijaitseva Googlen pääkonttori nimeltään 
”Googleplex” on suunniteltu muistuttamaan yliopistokampusta 
– työntekijöillä on käytössään polkupyörät, uima-altaat ja 
urheilukentät lukuisien muiden mukavuuksien ohella. Kampuksen 
varsinaiset työtilatkin muistuttavat monessa mielessä enemmän 
huvipuistoa kuin perinteistä toimistoa prototyyppihuoneineen, 
vihermattoineen ja liukumäkineen. Yliopistokampusmaisen 
työympäristön tavoitteena on saada työntekijät viihtymään 
kampuksella myös työajan ulkopuolella ja tarjoamaan puitteet 
myös epämuodolliseen ajan viettoon toisten työntekijöiden 
kanssa, synnyttäen siten innovaatioita leikkiin, kokeiluun ja 
vuorovaikutukseen rohkaisevan, virikkeellisen työympäristön kautta. 
(http://officesnapshots.com). Vaikka Googlen kaltaisen yrityksen 
110000 neliömetrin kampukselle on suomalaisten yritysten 
vaikeaa vetää vertoja, on idea leikkiin, kokeiluun ja hauskanpitoon 
rohkaisevasta työympäristöstä sovellettavissa pienemmässäkin 
mittakaavassa. Odotettavaa on, että Googleplexin synnyttämä 
ajatus hauskasta ja leikkisästä työpaikasta tulee yleistymään 
monitilatoimistojen muodossa Y-sukupolven astuessa työelämään. 

7) Nopeus
Internetin siivittämänä palveluiden helppous ja ennen kaikkea 
nopeus on noussut jopa itsestäänselvyydeksi, mikä vaikuttaa 
vahvasti myös työn tekemiseen. Asioiden pitää tapahtua nopeasti, 
ja tätä edellytetään paitsi toimivalta internet-yhteydeltä ja sulavasti 
toimivilta työvälineiltä, myös prosesseilta organisaation sisällä. 
Y-sukupolvi odottaa saavansa nopeaa ellei jopa välitöntä palautetta, 
oli sitten kyseessä rekrytointiprosessi tai kehityskeskustelu. 
Ongelmat tulee ratkoa tehokkaasti ja ennen kaikkea prosessit eivät 
saa tökkiä. Y-sukupolven työntekijät ovat yleistäen kärsimättömiä ja 
haluavat kehittyä sekä edetä nopeasti työpaikalla.

8) Innovaatio
Tieto- ja asiantuntijatyön yleistyessä entistä suurempi osa 
tekemästämme työstä tulee perustumaan innovaatioille. 
Y-sukupolven työntekijät haluavat ottaa osaa innovatiivisiin 
prosesseihin, oli sitten kyseessä tuotteiden, palveluiden tai yritysten 
sisäisten prosessien kehittäminen. He haluavat lisätä organisaation 
arvoa, vaikuttaa asioihin, haastaa totutut toimintatavat ja sisäistää, 
kuinka juuri heidän työpanoksensa vaikuttaa organisaation 
prosesseihin (Tapscott, 2009, 186). Ennen kaikkea he haluavat tehdä 
työtä, joka haastaa heidät kehittämään itseään ja joka tukee läpi 
elämän kestävää oppimisprosessia. 

Innovaatioihin kulminoituu Y-sukupolven työntekijöiden pyrkimys 
avoimeen yhteistyöhön. He haluavat nähdä, mitä organisaation 

sisällä tapahtuu, ja mahdollisuuden ottaa osaa yrityksen 
kehittämiseen yhdessä muiden työntekijöiden kanssa osana 
yhteisöä. Työympäristön tilallisten ratkaisujen tulisi tukea tätä 
työntekijöiden pyrkimystä olla osana organisaation kehitystä ja 
ottaa osaa innovoimiseen. Esimerkiksi Googlella käytännön ratkaisu 
tähän on niin kutsuttu ’20%’-politiikka – Googlen työntekijöillä on 
mahdollisuus pyhittää viidesosa joka viikon työajastaan omien 
projektien, prototyyppien ja ideoiden kehittämiseen (http://www.
nytimes.com). Kyseinen käytäntö on mahdollistanut työntekijöiden 
osallistamisen tuote- ja palvelusuunnitteluprosesseihin huolimatta 
siitä, miltä organisaation osastolla tai tasolla he työskentelevät. 
Perimmäisenä ajatuksena käytännössä on, että innovatiiviset 
ideat eivät todellakaan välttämättä saa alkuaan eksklusiivisessa 
suunnittelutiimissä, vaan innovaatioiden siemenet saatetaan 
kylvää puolivahingossa kenen tahansa työntekijän toimesta. 
Vastaavanlaisia innovatiivisuutta vaalivia työpaikkakäytäntöjä 
tullaan lähes varmuudella vaalimaan myös pienemmissä yrityksissä 
tulevaisuudessa ja myös työpaikkojen tilasuunnittelun avulla 
vastaavanlaisia käytäntöjä on mahdollista edistää.
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“Tieto- ja viestintäteknologiat, tietotyö, kestävä kehitys,
kustannustehokkuus, monikäyttöisyys, käyttäjälähtöisyys.

Näiden megatrendien vanavedessä tilojen on pakko muuttua.”
(Käyttäjälähtöiset tilat, 2011, 7)

3. Työkulttuurin 
& työympäristöjen 

muutoksesta
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Informaation käsittelyyn, välittämiseen ja tuottamiseen eli 
tietotyöhön perustuvien ammattien yleistyminen on yksi aikamme 
keskeisimmistä suurista muutoslinjoista - vuosituhannen vaihteessa 
näissä ammateissa työskenteli jo joka toinen työllinen (Räikkönen, 
2007, 47). Tähän on vaikuttanut mm. jo nyt pitkälle tietokoneistettu 
ja automatisoitu tuotanto, mikä vapauttaa työvoimaresursseja yhä 
enenevässä määrin asiantuntijatehtäviin. Tietotyön yleistyminen 
tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelutuotteiden osuus 
bruttokansantuotteesta kasvaa – teollisuustuotteiden arvosta siis 
yhä suurempi osa muodostuu tuotannon sijaan näihin tuotteisiin 
liittyvistä palveluista, kuten suunnittelusta, markkinoinnista ja 
kuljetuksista. Markku Wileniuksen mukaan Suomen taloudessa 
on käynnissä vuoteen 2020 asti mullistava murroskausi kohti 
informaatio- ja palvelutaloutta. Tämän murroksen seurauksiin 
kuuluu mm. rutiiniluontoisen työn väheneminen sekä huippuosaajiin 
kohdistuvan työnantajien välisen kilpailun kasvu – työ muuttuu siis 
entistä itsenäisemmäksi, monipuolisemmaksi ja vaativammaksi. 
Tiedon roolin tärkeys sekä hyödykkeiden eli tavaroiden ja 
palveluiden että niiden tuotantoprosessissa korostuu. (Räikkönen, 
2007, 47) 

Yhteiskunnan rakenne- ja arvomaailman muutoksista on 
kummunnut uudenlaisia tarpeita, joiden tyydyttäminen on 
mahdollista ainoastaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten 
kanssa erilaisissa yhteisöissä (Räikkönen, 2007, 47). Olemme 
siirtyneet työelämän evoluution aikana pelloilta tehtaisiin, tehtaista 
toimistoihin ja nyt olemme siirtymässä toimistoista studioihin, jotka 

tukevat uudenlaisten tarpeiden synnyttämiä innovaatiota korostavia 
tietotyön muotoja, kuten tutkimusta, suunnittelua ja tiedon käsittelyä. 
Työn käsite ja sen organisoiminen nykyisessä tietointensiivisessä 
vuorovaikutusyhteiskunnassa ei tule perustumaan samaan 
malliin kuin teollisuusyhteiskunnassa, vaan uusi aika vaatii uuden 
käsityksen työstä ja sen organisoinnista (Räikkönen, 2007, 17).

Työmarkkinoiden epävarmuus on monen tekijän, kuten 
taloustilanteen epävakauden, työn luonteen radikaalin muuttumisen 
sekä globaalisti vaikuttavien, työhön heijastuvien megatrendien 
summa. Käytännössä epävakaus on heijastunut ennen kaikkea 
työsuhteiden uudelleen määrittymiseen. Kun aiemmin tavallista 
on ollut yhden yhtenäisen työuran luominen saman yrityksen 
alaisuudessa, on kyseinen käytäntö tänä päivänä poikkeuksellista. 
Työntekijän työura saattaa tänä päivänä koostua useasta urasta, 
jopa täysin eri aloilta, ja lähes varmuudella työnantajia vaihdellen. 
Työurien kestot ovat siis lyhentyneet merkittävästi. Siirtyessämme 
aikamittarista tulosmittariin palkkauksessa työntekijöiden vastuu 
omasta työnteostaan sekä sitä myötä luottamuksen tarve 
työnantajien puolelta kasvaa. Työmarkkinoiden epävarmuuden sekä 
Y-sukupolven arvomaailman kontrastisuuden seurauksena työn 
ja vapaa-ajan suhde joudutaan määrittelemään lähes kokonaan 
uudelleen uuden sukupolven siirtyessä työelämään, mikä puolestaan 
tulee määrittämään lähes kokonaan uudelleen työympäristön 
käsitteen. Jäykät rakenteet organisaatioissa, ennalta määritetyt 
säännöt ja työelämän persoonattomuus ovat väistymässä 
Y-sukupolven mukanaan tuomien työhön kohdistuvien, joustavuutta 

3.1 Tietotyön luonteen 
murroksesta

korostavien vaatimusten tieltä. 
Työelämän muutoksen taustalla oleviin ilmiöihin lukeutuvat 
mm. kansainvälisen kilpailun kasvaminen, tähän liittyvät 
sopeutumispaineet teollisuusmaissa, tieteen ja teknologian 
aloilla tapahtuva nopea kehitys, työelämässä meneillään 
oleva sukupolvenvaihdos, globalisaatio sekä muutokset 
ekologisessa ympäristössämme. Luonnonvarojen niukentuminen 
ja ilmastonmuutos ovat pakottaneet läntiset teollisuusmaat 
muuttamaan entisiä tuotanto- ja kulutustapojaan radikaalisti – 
nämä muutokset haastavat yhteiskunnan kaikkia osa-alueita, 
heijastuen siten mullistavasti myös työelämään monella tavalla 
(Räikkönen, 2007, 7). Työn tulevaisuus määräytyy paitsi ekologisista, 
teknisistä ja sosiaalisista reunaehdoista, myös ennen kaikkea siitä, 
millaiseksi haluamme työn muodostuvan ja millaiseksi emme 
halua sen muodostuvan (Räikkönen, 2007, 9). Muutoksen tekemisen 
lähtökohdaksi on siis otettava selkeät tavoitteet sen suhteen, että 
millaisessa työelämässä haluamme toimia tulevaisuudessa ja sitä 
kautta määritellä pitkän aikatähtäimen suunnitelma tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Työympäristön tulevaisuutta voidaan ennakoida 
analysoimalla valloillaan olevia megatrendejä, eli kehityksen suuria 
aaltoja, joiden avulla voidaan nähdä jo toteutuneen kehityksen 
perusteella tunnistettava suunta (Räikkönen, 2007, 17).

TULEVAISUUDEN TIETOTYÖLÄISESTÄ

Työpaikkojen ja yhteiskunnan muiden instituutioiden muuttuessa 
monimutkaisemmiksi myös työntekijöiltä vaaditaan monipuolisuutta 

– sekä monipuolista ajattelua että monipuolista minuutta. Koulutus-, 
tieto- ja taitovaatimusten kasvaessa kyky työskennellä itsenäisesti 
sekä asettaa henkilökohtaiset työn tekemisen tavoitteet lukeutuvat 
yhä yleisemmin työntekijältä vaadittavien ominaisuuksien 
listalle. Tekninen osaaminen ei enää työmarkkinoilla riitä, vaan 
postmodernin yhteiskunnan työelämässä tarvitaan sellaisia taitoja, 
jotka mahdollistavat laaja-alaisen ja eritasoisen kommunikoinnin. 

Sirkka Heinosen mukaan tulevaisuuden tietotyöntekijältä tullaan 
vaatimaan osaamista ennen kaikkea seuraavissa viidessä 
kategoriassa: ICT- eli tieto- ja viestintäteknologiaosaamisessa, 
verkko-osaamisessa, aika-osaamisessa, ympäristöosaamisessa 
sekä sosiaalisessa osaamisessa (Räikkönen, 2007, 56). 
Aikaosaaminen tarkoittaa oman ajan käytön sekä työtehtävien 
itsenäistä hallitsemista ja kontrolloimista 24 tuntia vuorokaudessa 
avoinna olevassa yhteiskunnassa, sekä kykyä tehdä useita asioita 
kerrallaan. Ympäristöosaaminen liittyy ympäristövastuupaineisiin 
– tulevaisuuden työssä tulee siis painottumaan entistä enemmän 
vastuullinen työn tekeminen mahdollisimman vähän ympäristöä 
kuormittaen sekä ympäristömyönteisten toimintamallien, 
prosessien ja keinojen hyödyntäminen. Sosiaalinen osaaminen, 
tunneälykkyys sekä vuorovaikutustaidot tulevat olemaan korostetun 
tärkeitä vaadittavien taitojen listalla – tähän liittyy työyhteisön 
sisäisten sosiaalisten suhteiden ylläpidon sekä muiden ihmisten 
tunteiden aistimisen lisäksi myös omien tunteiden tiedostaminen 
ja säätely sekä eri näkökulmien ymmärtäminen. Tiedollisen ja 
taidollisen sekä teknisen osaamisen lisäksi siis vuorovaikutustaidot, 

“Work has become more cognitively complex,
more team-based, more dependent on social skills, and more 

subject to the pressures of time. 
As work becomes more mobile, it depends less on geography

and more on technological competence.“
-Don Tapscott (Tapscott, 2009, 174)
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yleissivistys, muutosvalmius sekä elämänhallintataidot tulevat 
olemaan ominaisuuksia, joita tulevaisuuden työnantajat tulevat 
odottamaan tietotyöntekijöiltä. Raija Väisäsen kiteyttämänä 
postmodernin tietoyhteiskunnan työntekijä onkin luovasti tietoa 
käyttävä, hyvinvoiva ja elämässä aktiivisesti kiinni oleva ihminen, 
joka tekee työtä tehokkaasti uuden teknologian mahdollistamassa 
virtuaalisessa todellisuudessa ajasta ja paikasta riippumatta 
(Räikkönen, 2007, 52).

Tietotyön murroksen kääntöpuolena voidaan mainita 
työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavat terveysongelmat - 
esimerkiksi näyttöpäätteellä istumisesta aiheutuneet niska- ja 
hartiavaivat, liikunnan puute sekä stressin ja työuupumuksen 
kaltaiset henkiset kuormitustekijät ovat yleistyneet tietotyön 
tekijöiden keskuudessa viimeisten vuosikymmenten aikana. 
Työmarkkinoiden ja taloustilanteen epävakaisuus, lyhenevät 
työsuhteet ja sitoutumismahdollisuuksien heikkeneminen ovat 
aikaansaaneet yleistyneen työssä koetun epävarmuuden tunteen. 
Juuri epävarmuus on osoittautunut yhdeksi kuormittavimmista työn 
rasitustekijöistä, joka heijastuu myös muihin elämän osa-alueisiin 
(Räikkönen, 2007, 58). Näiden vaivojen ennaltaehkäisy onkin yksi 
niistä haasteista, joihin organisaatiot maailmanlaajuisesti joutuvat 
puuttumaan entistä tehokkaammin tulevaisuudessa. Oikeanlaisella 
toimistoympäristöjen tilasuunnittelulla on merkittävä rooli sekä 
fyysisten että henkisten työhyvinvointiin liittyvien ongelmien 
ehkäisyssä. 

Työympäristöjen tällä hetkellä valloilla olevaan murrokseen on 
useita syitä, joista yksi on yhteiskunnassa tapahtunut yleinen 
muutos työhön suhtautumisessa. Työn ja vapaa-ajan sekoittuessa 
työtiloilta vaaditaan entistä enemmän elämyksellisyyttä, 
monikäyttöisyyttä ja käyttäjälähtöisyyttä. Tulevaisuustutkija Ilkka 
Halavan mukaan olemme muuttumassa tuottajakansalaisista 
kuluttajakansalaisiksi – työssä vietetyn ajan on siis oltava 
entistä mielekkäämpää (Käyttäjälähtöiset tilat, 2011, 8). Yritykset 
ovat ymmärtäneet, että tietotyön tekemisen, yhteistyön tai 
asiakaspalvelun edellytysten heikentäminen ei ole pitkällä 
aikatähtäimellä viisas toimintatapa, vaan päinvastoin – toimitilojen 
toimivuuteen, viihtyisyyteen ja tehokkuuteen panostaminen ovat 
suorassa yhteydessä työtehokkuuteen, työtyytyväisyyteen ja 
innovaatioiden syntyyn ja sitä kautta asiakastyytyväisyyteen sekä 
koko organisaation imagoon. Samalla kilpailun kiristyessä sekä 
ympäristövastuupaineiden kasvaessa työympäristöjen tehokkuutta 
joudutaan jatkuvasti mittaamaan uudelleen – työtilojen tulee 
olla siis entistä innovatiivisempia, kustannustehokkaampia ja 
ekologisesti kestävämpiä (Käyttäjälähtöiset tilat, 2011, 7). Yrityksen 
toimitilat tulisi nähdä resurssina, joiden avulla sitoutetaan 
työntekijöitä, tuetaan yrityksen brändiä ja jotka voivat oikein 
suunniteluina olla merkittävässä roolissa koko organisaation 
liiketoiminnan kasvattamisessa.

Teknologia muuttaa työn ja tilojen suhdetta. Kun työvälineet 
eivät enää velvoita työpaikkaan sidottuun tekemiseen, 

3.2 Työympäristöjen 
muutoksesta

työpaikan rooli sosiaalisena kohtaamispaikkana korostuu 
(Käyttäjälähtöiset tilat, 2011, 13). Uudenlaisen työympäristön 
funktio onkin ennen kaikkea tukea uudenlaisia toimintatapoja 
sekä parantaa yhteistyötä, työn tuottavuutta ja asiakaspalvelua 
(Käyttäjälähtöiset tilat, 2011,7). Työtilat tulisi nähdä yhteisen ja 
yksilöllisen tekemisen alustana ja työvälineenä, jotka voivat joko 
edistää tai ehkäistä vuorovaikutusprosesseja (Monitilatoimisto, 
2012, 9). Teknologian kehittyminen on muokannut tietotyötä 
merkittävästi, mutta työympäristöt eivät ole muuttuneet samassa 
tahdissa uudenlaisia toimintatapoja tukeakseen. Tulevaisuuden 
työympäristösuunnittelussa tulisi entistä paremmin ottaa huomioon 
verkkoympäristöt fyysisten toimitilojen rinnalla sekä mobiilia työtä 
tukevien työvälineiden käytön tehostaminen.

Fyysisiltä työtiloilta vaaditaan ympäristöpaineiden kasvaessa 
entistä enemmän kestävyyttä – niin ekologista, sosiaalista kuin 
taloudellistakin. Työympäristösuunnittelussa tulisi siis entistä 
paremmin ottaa huomioon tilojen vaikutus kokonaisvaltaisesti 
ympäristöön, ihmiseen ja talouteen. Työympäristön ekologisuutta 
voidaan mitata esimerkiksi energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen 
perusteella; taloudellisesti kestävät työtilat ovat puolestaan 
neliöiltään ja tilankäytöltään tehokkaat sekä vuokra- ja 
kulutustasoltaan kohtuulliset. Jokainen neliö kuormittaa ympäristöä, 
joten ensisijaisen tärkeää onkin kartoittaa yrityksen todelliset 
tila- ja käyttötarpeet organisaation strategiaa ja toiminnan tarpeita 
analysoimalla. Tilankäytön tehokkuutta mitataan laskemalla 

neliömäärä, joka organisaatiolla on käytössään yhtä työntekijää 
kohden (Käyttäjälähtöiset tilat, 2011, 34). Suositeltava neliömäärä 
yksityisellä sektorilla on n. 20 neliötä per työntekijä. Neliöiden 
määrä ei kerro kuitenkaan totuutta tehokkuusmittarina, vaan 
myös tilojen käyttöastetta tulisi mitata havainnointitutkimuksella. 
Käyttöasteella viitataan aikaan, jonka tila on työpäivän kahdeksasta 
tunnista käytössä eli varattu. Tehokkainta tilankäyttö on niissä 
toimistoissa, joissa työpisteet jaetaan ja tilat on suunniteltu 
tukemaan mahdollisimman monia, erilaisia käyttötarkoituksia. 
Suomalaisyrityksissä työpisteet ovat tyhjinä keskimäärin 49% 
ja kokoustilat peräti 61% työajasta, mikä kertoo, että tilojen 
tehokkuudessa olisi paljon parantamisen varaa (http://www.
technopolisnews.fi). Hyvin suunnitellut tilat ovat neliöiltään 
tuottavia ja ne myös rohkaisevat vastuulliseen käyttöön sekä 
joustavat erilaisissa muutostilanteissa, kuten henkilöstömäärän tai 
käyttötarpeiden muutoksissa.

Tilojen sosiaalisen kestävyyden mittarina voidaan pitää 
työhyvinvointia, vaikkakin tämän mittaaminen on huomattavasti 
ekologisen ja taloudellisen kestävyyden mittaamista hankalampaa 
(Käyttäjälähtöiset tilat, 2011, 10). Työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti 
parantaakseen tilojen tulisi tukea sekä työntekijöiden fyysistä että 
henkistä hyvinvointia. Tilasuunnittelun keinoin voidaan parantaa 
henkistä hyvinvointia suunnittelemalla työympäristöjä, jotka tukevat 
yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä 
työn tekemiseen liittyvien yksilöllisten tarpeiden huomioimista – 
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tilojen tulisi kokonaisuudessaan viestiä, että työntekijöistä ja heidän 
työpanoksestaan välitetään organisaatiossa. Fyysistä hyvinvointia 
tukeakseen tiloissa pitäisi ottaa huomioon ergonomiset, akustiset 
ja valaistukseen liittyvät tekijät, niiden tulisi olla turvallisia ja 
parhaimmillaan ne voivat jopa tukea tilaratkaisuillaan fyysistä 
aktiviteettia, kuten liikkumista paikkojen välillä. Työntekijöiden 
osallistaminen työympäristön suunnitteluprosessiin mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa esimerkiksi workshopien avulla niinikään 
edistää työhyvinvointia. Tila ei välttämättä ole koskaan valmis, vaan 
sen tulisi pystyä joustamaan ja muuttumaan käyttäjiensä ehdoilla, 
mikä lisää omistamisen ja kuulumisen tunnetta ja sitouttaa siten 
työntekijöitä (Monitilatoimisto, 2012, 12).

Uusia toimintatapoja tukemaan on kehitetty uudenlainen 
monitilatoimiston työtilakonsepti, johon tulen perehtymään 
syvällisemmin kappaleessa 3.3.  Monitilatoimistot ovat toimintaa 
tukevia tiloja, joiden käyttöaste on korkea (Käyttäjälähtöiset 
tilat, 2011, 10). Niiden tarve on kummunnut ennen kaikkea 
ympäristötietoisuuden kasvusta sekä toimintamallien muutoksesta. 
Uusi käyttäytyminen synnyttää uusia tarpeita, mikä puolestaan 
luo kokonaan uusia tilatyyppejä. Erilaisten käyttäjäprofiilien 
lisäksi työympäristösuunnitteluun heijastuu monisukupolvisen 
työntekijäluokan ja eriävien arvomaailmojen asettamat erilaiset 
vaatimukset työnteolle. Uuden sukupolven siirtyessä työelämään 

voimme odottaa työn irtaantuvan entistä enemmän rutiineista, 
työtehtävien vaihtelevuuden ja abstraktiotason kasvavan sekä työn 
sisältöjen ja sääntöjen määrittyvän uudestaan (Monitilatoimisto, 
2012, 8). Monitilatoimisto tukee joustavuudellaan erinomaisesti 
työympäristöjen monisukupolvisuutta (Käyttäjälähtöiset tilat, 2011, 
27).

TOIMISTOJEN EVOLUUTIOSTA

Teollisuuden ja työn tekemisen historiaa tarkasteltaessa on 
selvää, että myös työympäristöt ja toimistot ovat kokeneet 
mullistavan muodonmuutoksen viimeisen vuosisadan aikana. 
Länsimaissa 1900-luvulla tehtaista toimistoihin siirryttäessä 
tarpeet ja lähtökohdat työn tekemiselle ovat olleet hyvin erilaiset 
2000-luvun tietotyöläisen tarpeisiin verrattuna. Työympäristöt 
on aikaisemmin suunniteltu ennen kaikkea kulloinkin käytössä 
olleiden kiinteiden työvälineiden käytön ehdoilla, mikä on 
muuttunut vasta mobiiliteknologian mahdollistaman paikasta 
riippumattoman työskentelyn myötä. Tänä päivänä teknologian 
ratkaisut siis erottavat työn ja paikan toisistaan, mikä muuttaa 
työn ja tilojen suhdetta. Teknologioiden nopea kehitys muokkaa 
koko yhteiskuntaamme ja vaikutukset siirtyvät arkielämämme 
kautta työpaikoille (Manninen, 2013, 4.1). Tämän päivän teknologian 
nopeassa kehityksessä myös tietotyön tekeminen on muuttunut 
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samassa tahdissa, mutta fyysiset työtilat eivät ole pysyneet tässä 
muutosten tahdissa mukana vaaditulla tavalla (Käyttäjälähtöiset tilat, 
2011, 8).

Suomessa toimistorakennukset ovat pelkästään viimeisen 
muutaman vuosikymmenen aikana muuttuneet dramaattisesti. 
Perinteiset koppikonttorit, joita vielä tänäkin päivänä löytyy joidenkin 
yritysten käytöstä, muodostuvat rakennusten ikkunaseinille 
rakennetuista toimistohuoneista sekä niitä yhdistävistä pitkistä, 
kapeista käytävistä. Koppi- ja kombitoimistoissa yksityisyyden 
ja työrauhan säätely ovat olleet hyviä, mutta tilatehokkuus sekä 
vuorovaikutus ovat luonnollisesti jääneet tarpeettoman alhaiselle 
tasolle. Tämän toimistomallin rinnalle kehitettiin vielä 2000-luvun 
alussa muodissa olleet, vuorovaikutusta ja tilatehokkuutta paremmin 
tukeneet avokonttorit. Avokonttoreissa oma työpiste saatettiin 
erottaa muusta tilasta akustisesti ja visuaalisesti väliseinäkkeillä. 
Avokonttoreita on arvosteltu ennen kaikkea kahden häiriötekijän 
vuoksi: meluhaitan sekä yksityisyyden puutteen. Ikuisuuksia 
jatkuneen ’avokonttori vastaan koppikonttori’ –väittelyn hedelmänä 
on kehitetty vasta viime vuosina huomattavasti yleistyneet 
monitilatoimistot, joiden suunnittelussa on pyritty yhdistämään hyvät 
puolet molemmista toimistotyypeistä ja minimoimaan haittatekijät 
mahdollisimman käyttäjälähtöisen työympäristön luomiseksi.

Toimistojen evoluutio on heijastellut vuosien saatossa 
paitsi informaatio- ja viestintäteknologian kehitykseen ja 
työn tekemisen muuttuneisiin tapoihin mukautumista, myös 
yhteiskunnan rakennetta sekä arvomaailman muutosta. Esimerkiksi 
työntekijöiden oikeuksien ja tasa-arvon asteittainen paraneminen 
ovat vaikuttaneet vahvasti työympäristöissä tapahtuneisiin 
muutoksiin. Samoin menneiden vuosikymmenien henkilökohtaiset, 
yhden työntekijän tarpeisiin suunnitellut toimistohuoneratkaisut 
ovat kertoneet Suurten ikäluokkien sekä heitä edeltäneiden 
sukupolvien arvomaailmasta, joka on perustunut työn ja vapaa-
ajan radikaalisti toisistaan erottavaan, omaisuuskeskeiseen ja 
hierarkiaan perustuvaan yhteiskuntamalliin. Omaa toimistohuonetta 
näköalalla ja nahkaverhoillulla työistuimella varustettuna on 
pidetty aikaisemmin statussymbolina, jonka on voinut saavuttaa 
vain tietylle organisaation sisäiselle hierarkiaportaalle päästyään 
(Käyttäjälähtöiset tilat, 2011, 14). Myös ilmiöt kuten kaupungistuminen, 
globaali työnjako ja teollisuusmaiden väestön ikääntyminen 
muuttavat tilojen tarvetta ja asettavat niille uusia vaatimuksia. 
Keskeinen kysymys onkin, että rakennetaanko työympäristöjä 
eilisen vai huomisen tarpeita vastaaviksi. Tietotyön nykyinen 
monimuotoinen ja –paikkainen luonne vaatii tuekseen useita 
erityyppisiä tiloja, mihin monitilatoimistot vastaavat erinomaisesti 
(Käyttäjälähtöiset tilat, 2011, 8).
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Ymmärtääkseni toimistotilojen kehityskaarta paremmin kävin 
tutustumassa ruotsalaisen Atlas Copco –yrityksen Vantaan 
toimipisteen vanhoihin ja uusiin toimitiloihin. Tuotantoteollisuuden 
työkalujen, tuotteiden ja varaosien tuotantoon, huoltoon, myyntiin 
ja toimittamiseen erikoistunut Atlas Copco työllistää tuotannon 
rinnalla toimistopuolella Vantaalla sijaitsevassa toimipisteessä n. 
65 työntekijää. Vantaalla Tuupakan kaupunginosassa vuodesta 
1998 lähtien sijainnut toimipiste muutti lokakuussa 2014 suurempiin 
työtiloihin Hakkilaan rakennettuun uudisrakennukseen. Ennen 
muuttoa pääsin valokuvaamaan juuri valmistuneet uudet työtilat 
sekä näkemään, miten yrityksen työntekijät toimivat vanhoissa 
työtiloissa.

Vanhat työtilat sijoittuivat perinteiseen kombitoimistoon, jossa 
yhden tai kahden hengen työhuoneet sijoittuivat rakennuksen 
ikkunaseinämille ja kerrosten keskelle sijoittui avokonttorimainen 
työtila, jossa työpisteet oli erotettu sermeillä. Tukitilat oli ripoteltu 
pitkin rakennusta. Osastot oli eroteltu toisistaan lasiovin eri 
kerroksiin ja siipiin. Taukotiloja ei varsinaisesti tiloissa ollut, mutta 
jokaisesta kerroksesta löytyi keittiönurkkaus kahvinkeittoa varten 
– keittiö oli joko sijoitettu käytävälle tai omaan ikkunattomaan 
huoneeseensa, mutta taukopöytää ei tiloista löytynyt. Alakerrasta 
löytyi kaikille työntekijöille yhteinen lounaskahvila ja kanttiini, 
jossa työntekijöiden kanssa käydyn keskustelun mukaan syntyi 
helposti kuppikuntia. Yleisesti ottaen tilat eivät rohkaisseet 
työntekijöitä keskinäiseen vuorovaikutukseen, sillä kaikki yhteiset 

tilat oli suunniteltu enemmänkin ohikulkutarkoitukseen. Pitkät, koko 
kerroksen halkaisevat käytävät olivat melko kapeita eikä virikkeitä 
ollut. Visuaalisesti tilat olivat hyvin harmaat ja mitäänsanomattomat. 

Työntekijöiden kanssa keskustellessani esiin nousi ristiriitaisia 
tunteita muutoksesta. Toisaalta vanhojen tilojen toimintamalleihin, 
kuten kommunikaation sekä vuorovaikutuksen puutteeseen 
osastojen välillä ja vanhanaikaisiin työvälineisiin oltiin 
tyytymättömiä, toisaalta taas uusiin, avoimiin toimitiloihin 
sopeutuminen pelotti. Suurimmaksi ongelmaksi nousi se, ettei 
työntekijöitä oltu valmisteltu muutokseen tarpeeksi hyvin. He 
olisivat yleisesti ottaen toivoneet pidempää perehdytystä asiaan ja 
syvällisempää osallistamista suunnitteluprosessiin. He pelkäsivät, 
etteivät tilat välttämättä vastaisi heidän todellisia tarpeitaan eivätkä 
he kokisi tilaa omikseen. Myös yksityisyyden puute, työrauhan 
kärsiminen ja omasta työhuoneesta luopuminen oli selvästi suuri 
huolenaihe työntekijöiden keskuudessa.

Uusi, tuliterä monitilatoimistorakennus oli hyvin pitkälti vastakohta 
yrityksen vanhalle toimipisteelle, eikä vain uutuuttaan kiiltävien 
materiaalien ja raikkaan, kliinisen ja modernin ilmapiirinsä vuoksi. 
Henkilökohtainen toimistohuone oli myönnetty vain yhdelle 
työntekijälle, jota lukuun ottamatta työntekijöille oli varattu lukuisia 
erilaiseen työntekoon tarkoitettuja työpisteitä. Työtilat sijoittuivat 
kahteen kerrokseen, joista tietyt alueet oli nimetty hiljaisen 
työskentelyn vyöhykkeiksi ja osa alueista taas oli tarkoitettu avointa 

CASE STUDY: Atlas Copco
vuorovaikutusta varten. Hiljaista työskentelyä varten löytyi useita 
yhden hengen lasiseinällä erotettuja työhuoneita sekä erikokoisia 
kokoushuoneita säädettävällä valaistuksella ja tekniikkavarauksilla. 
Tavaroiden säilytykseen löytyi lukittavat kaapit. Seiniltä löytyi 
tussitaulupintaa ja vapaata oleskelu- ja työskentelytilaa löytyi 
ympäri rakennusta. Ensimmäisen kerroksen sydämestä löytyi 
lounasravintola. Teknologiaa oltiin hyödynnetty muuntuvissa 
kokoustiloissa ja TV-näytöissä, joiden avustuksella organisaation 
sisäistä kommunikaatiota oli tarkoitus parantaa. Fyysisten tilojen 
lisäksi työympäristöön kuului myös koko yrityksen käytössä 
oleva verkkoympäristö. Tiloista löytyi myös tilavat sosiaalitilat 
sekä jopa työntekijöiden oma sauna, ja tiloihin suunniteltiin 
rakennettavan kaikkien käyttöön yhteinen kuntosali. Akustiikan 
toimivuus ensisilmäyksellä herätti itsessäni epäilyksiä kovien 
pintamateriaalivalintojen sekä akustiikkapaneelien vähäisyyden 
takia, mutta muutoin kaiken kaikkiaan uudet toimitilat näyttivät 
kokonaisuudessaan hyvin suunnitelluilta sekä toiminnallisesti että 
visuaalisesti.

Atlas Copcon vanhat toimitilat
Valokuvat: Linda Vanni
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Valokuvat: Linda Vanni
Atlas Copcon uudet toimitilat
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Monitilatoimisto on tietotyön synnyttämä uusi, joustava ja 
muunneltava tilakonsepti, joka tarjoaa toiminta-alustan erilaisille 
työn tekemisen tavoille. Sen suunnittelussa otetaan huomioon 
eri käyttäjien yksilölliset tarpeet työn tekemisen suhteen ja se 
tarjoaa organisaation tarpeisiin räätälöidyt puitteet eri tyyppisille 
työtehtäville. Monitilatoimisto pyrkii yhdistämään koppikonttoreiden 
yksityisyyden sekä avokonttorin mahdollistaman yhteistyön, 
minimoiden meluhaitat sekä ottaen huomioon yksilölliset ja 
työtehtäväkohtaiset tarpeet työntekoon keskittymisen kannalta. Sen 
erottaa perinteisistä huonetoimistoista sekä avotoimistoista ennen 
kaikkea sen kokonaisvaltainen ja käyttäjälähtöinen lähestymistapa 
työn tekemiseen. Se ei ole vain konkreettinen tila, vaan sosiaalinen, 
fyysinen ja virtuaalinen työympäristökokonaisuus, jotka kaikki 
vaikuttavat toisiinsa. Monipaikkainen työskentely sekä tilojen 
joustava yhteiskäyttö mahdollistavat yritysten siirtymisen turhan 
suurista toimitiloista entistä pienempiin, neliöiltään tehokkaisiin 
ja tilaratkaisuiltaan tarkoituksenmukaisiin toimistotiloihin, joiden 
tilankäyttö on tehokasta ja käyttöaste on korkea. Jotkut työtehtävät 
vaativat edelleen kiinteän työpisteen, mutta vain harva työtehtävä 
edellyttää yksipaikkaisuutta. Tavoitteena monitilatoimisto-
konseptissa on toimintaa tukeva tila, jonka käyttöaste on korkea 
(Käyttäjälähtöiset tilat, 2011, 15).

Konsepti perustuu pohjimmiltaan vuorovaikutukselle – sosiaalista 
kanssakäymistä tukevien tilaratkaisujen lisäksi monitilatoimistoon 
liittyy vahvasti virtuaalitila sekä tekniikan mahdollistamat uudet 

tavat viestiä muiden kanssa (Käyttäjälähtöiset tilat, 2011, 14). Markku 
Wileniuksen mukaan tulevaisuuden joustavissa verkostoissa 
tapahtuva työ vaatii ennen kaikkea uudenlaista johtamista sekä 
panostamista sosiaaliseen vuorovaikutukseen (Räikkönen, 2007, 
51). Työtiloja suunniteltaessa lähtökohtana tulisi siis miettiä, miten 
tilat tukevat vuorovaikutusta, verkostoitumista, läpinäkyvyyttä ja 
innovointia. Monitilatoimisto mahdollistaa sekä monimuotoisen 
yhteistyön että keskittymistä vaativan yksin tehtävän työn 
työtehtävän luonteeseen perustuvan vyöhykeajattelun avulla. 
Työntekijä siis valitsee työtilan aina työtehtäväkohtaisesti: 
monitilatoimistosta löytyy rauhallisia työtiloja keskittymistä 
vaativalle työlle, ryhmätyötiloja yhteistyöhön pohjautuvalle 
työlle ja erilaisia kohtaamispaikkoja sekä muodolliselle että 
epämuodolliselle sosiaaliselle kanssakäymiselle. Vyöhykkeet 
määrittyvät sen mukaan, ketkä tilaa käyttävät ja toisaalta miten tilaa 
käytetään. Tilan käyttötavat määrittävät toimintaa tilassa ja asettavat 
erilaisia vaatimuksia fyysisille tiloille (Monitilatoimisto, 2012, 2). 
Työtehtäväkohtaisen jaottelun lisäksi käyttäjälähtöisyys nousee 
monitilatoimistoja suunniteltaessa tärkeäksi tekijäksi - työntekijöitä 
ei tulisi nähdä yhtenä homogeenisenä ryhmänä, vaan yksilölliset 
oppimis- ja työskentelytavat tulisi aina ottaa huomioon. Erilaiset 
käyttäjäprofiilit auttavat toimintojen ja tilojen määrittämisessä.

Monitilatoimistot ovat vasta viimeisten vuosien aikana alkaneet 
yleistymään enemmissä määrin myös Suomessa eri alojen 
yritysten keskuudessa, mistä johtuen tutkimustietoa ei ole vielä 

3.3 Monitilatoimisto 
tietotyöläisen työympäristönä

saatu tarpeeksi, jotta konseptin toimivuus työympäristönä voitaisiin 
tilastollisesti todentaa. Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Valtteri 
Hongisto huomauttaa, että huonosti suunniteltu monitilatoimisto 
on pahimmassa tapauksessa vain avokonttori hienolla nimikkeellä 
(Tamminen, 2014). Suunnitteluun tulisi siis panostaa sekä 
rahallisesti että ajallisesti, osallistaen myös käyttäjät eli työntekijät 
suunnitteluprosessiin alusta alkaen. Yritysten toimitilamuutoksen 
suurimmaksi haasteeksi on usein osoittautunut työntekijöiden 
kielteinen suhtautuminen. Aiempi toimintamalli työympäristöjen 
suunnittelussa on ollut yksilökeskeinen ja olemmekin nyt 
siirtymässä yhteisökeskeiseen työympäristöön (Monitilatoimisto, 
2012, 13). Monitilatoimistoon siirtyminen edellyttää usein omasta 
luopumista yhteisen hyvän vuoksi, mutta hyvin suunnitelluista 
tiloista löytyy työtiloja jokaisen käyttäjän ja työtehtävän 
edellyttämiin tarpeisiin. Käyttäjien tarpeet tulisikin nostaa 
suunnittelun lähtökohdaksi ja työympäristö tulisi aina suunnitella 
organisaatiokohtaisesti – samaa mallia ei siis voi soveltaa kaikissa 
yrityksissä. Monitilatoimiston onnistunut suunnittelu edellyttää 
organisaatiokohtaisen analyysin tekemistä.

MONIPAIKKAISESTA TYÖYMPÄRISTÖSTÄ

Monitilatoimiston konseptissa monipaikkaisen työn käsite 
nousee merkittävään rooliin, kun organisaation tarjoamat 
toimitilat ovatkin enää vain yksi työnteon monista mahdollisista 

paikoista. Mobiiliteknologian mahdollistama etätyöskentely, eli 
yrityksen päätoimipisteen ulkopuolella tapahtuva työskentely, 
on vaikuttanut mullistavasti sekä työn tekemisen tapoihin että 
toimistosuunnitteluun. Monipaikkainen työympäristö käsittää 
yrityksen toimistotilojen lisäksi myös lukuisat muut työskentelyyn 
soveltuvat paikat: toisten organisaatioiden tarjoamat tilat 
(esimerkiksi asiakkaan luona työskentelyn), kodin, liikennevälineet 
(esimerkiksi junat työmatkoilla) sekä vapaamuotoisemmat julkiset 
tilat, kuten kahvilat ja puistot (Käyttäjälähtöiset tilat, 2011, 18). 
Paikasta riippumattoman työskentelyn yleistyminen on johtanut 
siihen, että yritykset muuttavat jatkuvasti pienempiin, mutta 
neliöiltään tehokkaampiin työtiloihin, mistä koituu myös mahdollisia 
taloudellisia säästöjä niin vuokra- kuin muissa kiinteistö- ja 
henkilöstökuluissa (Donkin, 2009, 118). Fyysisen työpaikan 
ulkopuolella työtä tehdään pääosin sähköisten viestintä- ja 
yhteistyövälineiden avulla virtuaalisesti. Tämä on mahdollistanut ns. 
hajautetun yhteistyön, eli yhteistyön, jota tehdään useista paikoista 
käsin – ryhmän jäsenet voivat maantieteellisesti sijaita vaikka eri 
puolilla maailmaa ja silti työskennellä saman projektin kimpussa. 
Monipaikkaisen työn yleistyminen on luonut yhdysvaltalaisen 
sosiologi Ray Oldenburgilta lähtöisin olevan käsitteen ns. 
kolmansista työpaikoista (Käyttäjälähtöiset tilat, 2011, 18). Niihin 
lukeutuvat kaikki epämuodolliset, julkiset tilat kodin ja työpaikan 
välissä, kuten kahvilat ja liikennevälineet.
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Martelan suunnittelupalvelupäällikkö Arja-Liisa Kaasisen mukaan 
etätyöpolitiikkaan tulisi suhtautua varauksella – joissakin yrityksissä, 
joissa etätyöhön on aikaisemmin kannustettu, on alettu osittain 
palauttamaan takaisin toimipistekeskeistä työskentelypolitiikkaa 
(Kaasinen 2015). Tähän on johtanut hänen mukaansa esimerkiksi 
se, että etätyöskentely on varsin epätasa-arvoista – kotitoimisto 
ei välttämättä ole kaikilla yhtä toimiva kuin toisilla. Toisaalta myös 
toimistojen tyhjyys sekä toimitilojen korostuminen kasvokkaisen 
vuorovaikutuksen ja siten myös innovaatioiden syntymisen alustana 
niin ikään ovat vaikuttaneet toimistoympäristöjen arvostuksen 
palautumiseen. Virtuaalisen työympäristön kehittyessä toimistot 
tulevat siis tulevaisuudessa edelleenkin suurella varmuudella 
säilymään – niiden rooli työn tekemisessä sekä niiden tilalliset 
ominaisuudet vain tulevat mahdollisesti muuttumaan. Toimitilojen 
tulisi hänen mukaansa tarjota niin hyvät puitteet työn tekemiselle, 
että se houkuttelisi työntekijät viettämään suurimman osan 
työajastaan toimistolla.

MONITILATOIMISTON TILAVYÖHYKKEET

Monitilatoimiston tilat voidaan toiminnallisuutensa perusteella 
jaotella neljään eri vyöhykkeeseen, jotka puolestaan voidaan 
luokitella julkisiksi, puolijulkisiksi sekä yksityisiksi vyöhykkeiksi 
(Monitilatoimisto, 2012, 6). Julkisen vyöhykkeen tilat ovat sekä 
työntekijöille että vieraille pääasiassa avoimia sovittujen 
toimintatapojen mukaan. Puolijulkinen vyöhyke on taas osittain 

avointa aluetta, jonka tilat ja palvelut on tarkoitettu työntekijöiden 
ja kutsuttujen vieraiden käyttöön, tehden siitä kuitenkin osan 
edustustilaa. Yksityinen vyöhyke on puolestaan organisaation 
sisäinen vyöhyke, joka käsittää vain henkilöstön sisäisessä 
yhteiskäytössä olevat tilat – vieraat eivät pääse näihin tiloihin. 
Toiminnallinen jako neljään vyöhykkeeseen perustuu tilan 
käyttötarkoitukseen sekä tilojen sosiaaliseen käyttötapaan. Tiloja 
suunniteltaessa tulisi analysoida tilan tarkoitusta fyysisenä, 
sosiaalisena ja virtuaalisena kokonaisuutena. Kysymyksiä 
tilajaottelun tueksi voidaan esittää, kuten: 

Kuka tilaa käyttää? Miten tilaa käytetään? (Sosiaalinen tila)
Millaisia rakenteita tilassa on? Millaisella kalustuksella voidaan tukea 
tilan käyttötarkoitusta? Miten tila sijoittuu  suhteessa ympäristöönsä? 
(Fyysinen tila)
Mitä tilassa käytössä olevan informaatio- ja viestintäteknologian 
kannalta tulee ottaa huomioon tilallisessa ratkaisussa? (Virtuaalinen 
tila)

Monitilatoimistojen vuonna 2012 ilmestyneessä digitaalisessa 
ohjeistusjulkaisussa on esitetty seuraavalla sivulla oleva 
taulukko, joka auttaa jäsentämään erilaisten vyöhykkeiden 
käyttötarkoitusta ja sijoittumista suhteessa vuorovaikutuksen ja 
toisaalta keskittymisen tarpeeseen (vyöhykkeiden yksityiskohtaiset 
selvennykset löytyvät seuraavalta aukeamalta).

1. Avoimen 
vuorovaikutuksen 

vyöhyke

2. Intensiivisen 
yhteistyön 
vyöhyke

4. Lyhytaikaisen 
pistäytymisen 

vyöhyke

3. Intensiivisen
yksilötyön
vyöhyke

Yhteistyö parempi

Yhteistyö heikompi

Keskittyminen
heikompi

Keskittyminen
parempi

Lähde: Monitilatoimisto, 2012, 6 / Alkuperäinen taulukko: Erlich & Bickhard, 2008

Monitilatoimiston tilavyöhykkeet
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1) Avoimen vuorovaikutuksen vyöhyke
Avoimen vuorovaikutuksen tilat tukevat sekä yhteis- että 
yksilötyötä, mutta eivät niinkään keskittymistä. Tällä 
vyöhykkeellä sijaitsevat tilat on tarkoitettu yleensä sekä 
työntekijöille että vierailijoille ja kuuluvat siten julkisen 
vyöhykkeen piiriin – tilat kuuluvat edustustiloihin. 

Vyöhykkeen tulisi käsittää erilaiset vuorovaikutusta tukevat 
tilat, joita voivat olla esimerkiksi aula, näyttelytila (showroom), 
kahvila tai lounasravintola, rinnakkaintyöskentelyn tila, lounge 
sekä avoimet työpisteet.

2) Intensiivisen yhteistyön vyöhyke
Yhteistyön vyöhyke tarjoaa suljettuja ja puoliavoimia 
tiloja intensiiviseen ryhmätyöskentelyyn. Yhteistyöksi 
lukeutuu työskentely sekä kasvokkain että virtuaalisesti, 
esimerkiksi virtuaalineuvottelujen muodossa. Tilat on 
tarkoitettu organisaation työntekijöille sekä heidän 
yhteistyökumppaneilleen ja kutsutuille vieraille, 
tehden vyöhykkeestä puolijulkisen. Vyöhykkeen tulisi 
tarjota suljettuja ja äänieristettyjä tiloja intensiivisen 
keskittymisrauhan takaamiseksi sekä salassa pidettävien 
asiakirjojen ja asiakasprojektien käsittelyä varten. 

Tällä vyöhykkeellä sijaitsevia tiloja voivat olla mm. 
innovaatiotila (brainstorming -huone), suljetut neuvottelutilat, 
avoimet neuvottelutilat ja yhteistyöalueet, projektitilat sekä 
avoimet ja puoliavoimet työpisteet.

3) Intensiivisen yksilötyön vyöhyke
Intensiivisen yksilötyön vyöhykkeellä sijaitsevien tilojen 
tulisi olla suljettuja ja tukea siten keskittymistä vaativaa 
yksilötyöskentelyä. Tilat on tarkoitettu pääosin yrityksen 

omien työntekijöiden käyttöön ja vyöhyke on siis suljettu. 
Vyöhykkeen tulisi sijaita siten, että läpikulkua ja muita 
häiritseviä ärsykkeitä on mahdollisimman vähän – 
akustiikkaan ja äänieristykseen tulee siis myös kiinnittää 
erityistä huomiota yksilötyön vyöhykettä suunniteltaessa. 
Ennalta määritellyt käyttäytymissäännöt ja sopimukset sekä 
visuaalinen kommunikaatio ja ohjeistus tilojen hiljaisuuden 
ja työrauhan takaamiseksi ovat paikallaan – lisäksi myös 
tilasuunnittelun avulla voidaan ohjata ihmisten käyttäytymistä 
tilassa esimerkiksi materiaalien ja valaistuksen avulla.

Vyöhykkeen tiloihin lukeutuvat mm. avoimet hiljaiset 
työpisteet, hiljaisen työskentelyn suljettu tila, suljetut 
toimistohuoneet sekä puhelinkopit. Myös hiljaiset tauko- ja 
levähtämistilat voidaan sijoittaa tälle alueelle.

4) Lyhytaikaisen keskittymisen vyöhyke
Lyhytaikaisen pistäytymisen tilat eivät lukeudu varsinaisiin 
työskentelytiloihin, vaan ne määritellään tukialueiksi 
työtehtävien hoitamiselle. Monitilatoimistossa nämä tukialueet 
ovat saaneet perinteisten funktioidensa lisäksi uusia, 
vuorovaikutukseen perustuvia merkityksiä - ne toimivat myös 
epämuodollisten, satunnaisten kohtaamisten alustana ja 
voivat olla siis hyvin suunniteltuina erittäin tärkeässä roolissa 
hiljaisen tiedon välittymisessä, innovaatioiden luomisessa 
sekä sosiaalisten suhteiden ylläpidossa organisaation sisällä.

Lyhytaikaisen keskittymisen tiloihin kuuluvat mm. ns. hot 
desk- ja touchdown –työpisteet (esimerkiksi sähköpostien 
tarkistamiseen), naulakot ja säilytyspisteet, tarjoiluautomaatit, 
kopiointialueet, varastot, arkistot, postilokerikot sekä erilaiset 
kulkureitit kuten käytävät.

1. Avoimen 
vuorovaikutuksen 

vyöhyke

2. Intensiivisen 
yhteistyön 
vyöhyke

4. Lyhytaikaisen 
pistäytymisen 

vyöhyke

3. Intensiivisen
yksilötyön
vyöhyke

Yhteistyö parempi

Yhteistyö heikompi

Keskittyminen
heikompi

Keskittyminen
parempi

Lähde: Monitilatoimisto, 2012, 6 / Alkuperäinen taulukko: Erlich & Bickhard, 2008

Monitilatoimiston tilavyöhykkeet
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tilasuunnittelutarpeita (Monitilatoimisto, 2012, 15).

Green ja Myerson (2011) ovat esittäneet monitilatoimiston käyttäjien 
neljän profiilin luokittelun, joka perustuu siihen, kuinka paljon 
työntekijä liikkuu suhteessa työpisteeseensä (Monitilatoimisto, 2012, 
14).

1) Toimistolla työskentelevät Ankkurit (the Anchor)
Ankkurit ovat toimistolla työskenteleviä istumatyöntekijöitä, jotka 
hoitavat suurimman osan työtehtävistään oman työpöytänsä äärellä. 
Työpöytä on ankkurille pysyvyyttä ja laatua edustava kotipesä. 
Ankkurin työpisteellä korostuvat mahdollisuus keskittymiseen 
– äänitaso sekä havaittavan liikkeen määrä on siis oltava 
mahdollisimman alhainen ankkurin työpisteellä keskeytysten 
minimoimiseksi. Ergonomisten ratkaisujen laatu on erityisen 
tärkeässä asemassa.

2) Toimistolla työskentelevät Yhdistelijät (The Connector)
Yhdistelijät työskentelevät pääasiassa toimistolla, mutta liikkuvat 
toimiston sisällä paljon, viettäen samalla työpisteellä keskimäärin 
noin puolet työpäivästään – he siis usein ”jättävät takin 
työpisteellensä ja häipyvät saman tien muualle”. Organisaation 
sisäinen vuorovaikutus sekä luovan yhteisajattelun merkitys 
korostuu yhdistelijöiden työnkuvassa. Työympäristössä 
yhdistelijä tarvitsee tilallisia ratkaisuja, jotka edistävät ja tukevat 
vuorovaikutusta sekä yhteistyötä muiden työntekijöiden sekä 

Erilaisilla käyttäjäprofiilijaotteluilla pyritään organisaatiokohtaisesti 
luomaan lähtökohdat käyttäjälähtöiselle tilasuunnittelulle. 
Työntekijöiden ja työtehtävien profilointi on onnistumisen edellytys, 
kun suunnitellaan työn joustavuuden lisäämistä, valitaan soveltuvia 
teknologioita ja suunnitellaan parhaiten soveltuvia tiloja työlle 
(Käyttäjälähtöiset tilat, 2011, 26). Monimuotoiset tilat tulisi toteuttaa 
vasta sen jälkeen, kun erilaiset käyttäjäprofiilit on tunnistettu 
työtehtävän, työn liikkuvuuden sekä työskentelytapojen suhteen. 
Käyttäjäprofiiliteorioita on erilaisia riippuen siitä, minkä tekijän tai 
ominaisuuden mukaan työntekijöitä pyritään luokittelemaan.

Tietotyön alasta riippuen työtehtävät yhden organisaation sisällä 
saattavat vaihdella erittäin suuresti, ja siten myös tarpeet tiloille 
voivat olla hyvin erilaisia. Esimerkiksi Martelan suunnittelupäällikkö 
Arja-Liisa Kaasinen kertoi häntä haastatellessani, että aina 
työympäristökohdetta suunnitellessa ensimmäinen askel on 
analysoida yrityskohtaiset työskentelytarpeet sekä tutkia, millaisista 
käyttäjäryhmistä organisaatio todellisuudessa koostuu. Yhtä samaa 
mallia ei siis voi soveltaa jokaisen yrityksen työympäristöön, vaan 
tilasuunnitelma tulisi tehdä käyttäjäprofiilitutkimuksen pohjalta 
(Kaasinen 2015). Käyttäjäprofiileita voidaan käyttää lähtökohtana, 
mutta ne tulisi aina soveltaa yrityskohtaisesti. On huomioitava, että 
samaa työtä tekevät henkilöt saattavat toimia eri profiilien mukaan 
ja joskus profiilityypit sekoittuvat – joissakin yrityksissä joitain 
profiileja ei välttämättä ole ollenkaan, mikä muuttaa todellisia 

organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa. Merkkien jättäminen 
tilaan esimerkiksi seinätauluille sekä esimerkiksi prototyyppien 
rakentamisen mahdollistavat tilat ovat avainasemassa 
yhdistelijöiden työympäristössä.

3) Kentällä työskentelevät keräilijät (The Gatherer)
Keräilijät työskentelevät pääsääntöisesti kentällä ja toimiston 
ulkopuolella monipaikkaisesti kotona, asiakkaiden luona sekä 
kolmansilla työpaikoilla kuten kahviloissa ja kulkuvälineissä. 
Virtuaaliympäristö on heillä ensisijainen työympäristö. Toimisto on 
keräilijälle työviikon kiintopiste ja työympäristöltään he tarvitsevat 
sekä yhteistyötä että keskittymistä tukevia tiloja. Jaetut ‘hot desk’ –
työpisteet ovat heillä toimistolla kovassa käytössä.

4) Kentällä työskentelevät navigoijat (The Navigator)
Navigoijat työskentelevät valtaosan työajastaan kentällä ja 
pistäytyvät toimistolla pääsääntöisesti vain kokouksissa ja nopeissa 
työrupeamissa – toimisto on heille vain yksi työpiste muiden 
paikkojen joukossa. Navigoija on siis kotitoimistolla harvinaisempi 
vieras. Toimistolta hän vaatii joustavuutta – työpiste tulee pystyä 
pystyttämään nopeasti minne tahansa; virtuaaliympäristö sekä ICT-
kommunikaatiovälineet ovat navigoijalle tärkeimmät työkalut.

Toinen luokittelutapa käyttäjäprofiileille on työn tekemisen 
paikkojen mukaan toimipisteen sisällä ja ulkopuolella. Tämä viiden 
tyypin profiilijako perustuu työympäristöön ja työpiiriin kuuluvien 

erilaisten paikkojen käytön määrän sekä käyttötapojen arviointiin 
(Monitilatoimisto, 2012, 15).

1) Kampusmobiilit työskentelevät varsinaisella työpaikallaan ja 
pääsääntöisesti tietyssä paikassa, rajatulla alueella.

2) Jojot käyttävät työpistettään kotipesänä, mutta liikkuvat myös 
muualla toimiston sisällä. Heillä on siis kiinteä työpiste, mutta 
liikkuvat ja työskentelevät satunnaisesti myös muualla.

3) Heilurit työskentelevät vuorotellen kahdessa kiinteässä 
paikassa, esimerkiksi asiakkaalla oman toimiston lisäksi, sisältäen 
myös perinteisen kotoa käsin tehtävän etätyön. Vakituisia työpisteitä 
on heilurilla siis kaksi.

4) Nomadit vaeltelevat valtaosan työajastaan eri paikkojen välillä 
kuten kokouksissa, eivätkä ole sidoksissa yhteen työpisteeseen. 
Työpisteitä on nomadilla enemmän kuin kaksi.

5) Kuljettajat ovat liikkuvia työntekijöitä ja tekevät työtä 
enimmäkseen kulkuvälineissä.
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Jotta monitilatoimisto olisi suunniteltu tarkoituksenmukaisesti, 
käyttäjälähtöisesti ja työhyvinvointia tukien, tulisi tilasuunnittelijan 
kiinnittää erityishuomiota  työympäristön akustiikka- ja 
valaistusratkaisuihin. Monitilatoimiston käyttötavat vaihtelevat 
tilavyöhykekohtaisesti ja siten myös ääniympäristöt voivat 
olla hyvin erilaisia ja valaistustarpeet tilassa käyttäjäkohtaisia 
(Monitilatoimisto, 2012, 49). Hyvin suunniteltu monitilatoimisto 
tukee myös muutosjoustavuutta sekä mukautumista tilana 
erilaisiin käyttötarkoituksiin, mikä tulee huomioida akustiikka- ja 
valaistussuunnittelussa. Akustiikkapaneelien sekä valaisimien lisäksi 
sekä akustiikkaan että valaistukseen vaikuttavat myös kalustus sekä 
valitut materiaalit – esimerkiksi pintojen väritys ja heijastavuus 
sekä värikontrastit tulisi ottaa huomioon valaistusta suunniteltaessa, 
kun taas kalusteet sekä erityisesti niiden verhoilumateriaalit voivat 
vaikuttaa suurestikin äänen kulkemiseen tilassa. Akustiikan ja 
valaistuksen lisäksi työympäristössä tulisi kiinnittää huomiota myös 
ilmastointiin sekä sisäilman laatuun.

AKUSTIIKASTA

Avotoimistoympäristössä suurimmat akustiikkaan liittyvät ongelmat 
ovat puheäänet muista työpisteistä, puheäänet taukotiloista, 
puhelinten soiminen, kenkien kopina sekä puheyksityisyyttä 
vaativien puhelinkeskustelujen ja muiden neuvottelutilanteiden 
käymisen hankaluus. Akustisen suunnittelun tavoitteena on luoda 
olosuhteet, jossa keskittyminen työpisteissä ja niiden läheisyydessä 
on helpompaa (Monitilatoimisto, 2012, 49). Äänet avoimissa tiloissa 

heijastelevat seinäpintojen ja erityisesti katon kautta myös 
työpisteet erottavien väliseinäkkeiden yli – tämän vuoksi ääntä 
absorboivien materiaalien ja akustiikkapaneelien käyttö avoimissa 
tiloissa erityisesti katossa (suositus: 80% katon pinta-alasta) sekä 
pystyseinäpinnoilla (suositus: lattian pinta-alaa vastaava määrä) on 
hyvän äänenvaimennustason kannalta oleellista (Monitilatoimisto, 
2012, 51). Akustiikkapaneelien lisäksi korkeat seinäkkeet sekä 
askelten ääntä tehokkaasti vaimentava kokolattiamattoratkaisu ovat 
suositeltavia puheäänitason hillitsemiseksi.

Fyysisten akustisten ratkaisujen lisäksi myös tilojen käyttöä 
koskevilla säännöillä ja toimintaohjeilla voidaan vaikuttaa 
ratkaisevasti tilojen melutasoon. Esimerkiksi yhteisesti sovituilla 
käyttäytymissäännöillä, kuten määritellyillä hiljaisilla alueilla tai 
puhelimenkäyttökiellolla meluhaittoja tilassa saadaan minimoitua. 
Kirjattujen sääntöjen lisäksi myös tilaratkaisujen keinoin voidaan 
ohjata ihmisten käyttäytymistä tilassa haluttuun suuntaan – 
esimerkiksi kokolattiamatolla rajatussa tilassa koetaan helposti 
ns. psykologinen ”kirjastoefekti”, mikä saa ihmiset automaattisesti 
hiljentämään puheäänen volyymitasoaan.

VALAISTUKSESTA

Hyvä valaistus luo edellytykset näkemiselle eikä häiritse 
häikäisemällä suoraan tai epäsuorasti. Toimistossa hyvä valaistus 
mahdollistaa vaivattoman lukemisen ja näyttöpäätetyönteon eikä 

3.4 Työympäristön akustiikka- 
ja valaistussuunnittelusta

vääristä esimerkiksi värejä. Toimiston valaistussuunnittelussa tulisi 
ottaa huomioon yksilöllisten erojen vaihtelevuus valaistuksen 
määrän suhteen – himmennettävät ja säädettävät työpistevalaisimet 
ovat siis tärkeitä. Toimiston yleisvalaistus voi siis olla melko 
himmeä (n. 300 luxia) ja suurempi valaistuksen määrä tulisi hoitaa 
paikallisin lisävalaisimin (Monitilatoimisto, 2012, 60). Toimistoissa 
tulisi lisäksi kiinnittää huomiota eri valonlähteiden värilämpötiloihin – 
suositus on käyttää kautta toimiston värivaikutelmaltaan yhtenäistä 
valoa, jonka värintoistoindeksi on vähintään 80 (Monitilatoimisto, 
2012, 61).

Luonnonvalo tilassa tulisi ottaa huomioon valaistusta 
suunniteltaessa. Esimerkiksi auringon mahdollinen häikäisy 
tulee olla kontrolloitavissa joko verhojen, aurinkosuojien 
tai automaattisen varjostusmekanismin avulla. Erilaiset 
valaistuksenohjausjärjestelmät, jotka säätävät valon määrää 
päivänvalon saatavuuden ja henkilöiden läsnäolon mukaan esim. 
liiketunnistuksen avulla, ovat energia- ja kustannustehokas ratkaisu 
toimistoympäristöissä. Erilaisten kiiltopintojen, kuten näyttöjen 
kautta häikäisy tulisi ehkäistä esim. valaisimien asettelun avulla, eikä 
suoraa valonlähteiden häikäisyä saisi tapahtua.

http://www.contemporist.com/2014/02/17/
nuon-office-by-heyligers-designprojects/

nu_170214_21/

http://retaildesignblog.net/2014/03/06/chartboost-of-
fice-by-min-day-san-francisco-california/

http://officesnapshots.com/2014/03/25/arcc-offic-
es-new-kuala-lumpur-serviced-offices/ snapshots.com
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Monitilatoimiston yhtenä kantavana ajatuksena on joustavan 
työnteon mahdollistaminen erilaisille käyttäjille. Toisin kuin 
aikaisemmissa toimistoevoluution vaiheissa, joissa usein samaa 
työympäristömallia pyrittiin soveltamaan organisaatiosta toiseen 
jopa toimialasta riippumatta ja joissa työntekijöiden oletettiin 
sopeutuvan tarjolla oleviin tiloihin yhdeltä, stabiililta työpisteeltä 
käsin, monitilatoimiston tiloissa korostuu monipuolisuus sekä 
käyttäjäkeskeisyys. Työympäristön tulisi kokonaisuutena palvella 
erilaisia työn tekemisen tapoja ja erilaisia käyttäjiä – yksi sama 
malli ei sovi jokaiselle yksilölle. Monitilatoimiston suunnittelu tulisikin 
aloittaa aina analysoimalla ensin, että kenelle ja millaisiin tarpeisiin 
työympäristö käytännössä suunnitellaan (Monitilatoimisto, 2012, 14).

Käyttäjäprofiileja analysoidessa tulisi ottaa huomioon 
toimistoympäristön erilaiset ulottuvuudet sekä ymmärtää 
toimiston olevan vain yksi osa laajentunutta toimintaympäristöä 
(Monitilatoimisto, 2012, 16). Monipaikkainen työ ei ole yhteen 
paikkaan sidottua, vaan työtä tehdään toimiston lisäksi myös toisten 
organisaatioiden tiloissa, kotona, kulkuvälineissä sekä erilaisissa 
vapaa-ajan tiloiksi luokitelluissa paikoissa, kuten kahviloissa. 
Monipaikkaisen työn yleistyessä toimistolle tullaan entistä 
suuremmassa määrin kasvokkaisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön 
vuoksi. Toimiston fyysisten tilojen on palveltava joustavasti erilaisia 
käyttäjäprofiileita ja tuettava profiilien eri liikkuvuusasteita. Paikan 
lisäksi tulee kiinnittää huomiota siihen, kuinka suuri osa työajasta 
käytetään ajallisesti toimistolla. Työajan joustavuuden lisääntyessä 

sekä työ- ja vapaa-ajan rajan muuttuessa häilyvämmäksi työaika 
rytmittyy entistä vaihtelevammin ja tilojen käyttöaika tulee 
huomioida työympäristöä suunniteltaessa. Työntekijä saattaa 
esimerkiksi tulla toimistolle pistäytymään aamulla, tehdä välissä 
jotain muuta ja palata työskentelemään taas illalla. 

Työntekijät ovat samanaikaisesti läsnä sekä fyysisessä 
että virtuaalisessa työympäristössä, mikä asettaa fyysiselle 
työympäristölle uudenlaisia haasteita. Työvälineille sekä erilaisille 
käyttötarkoituksille ja käyttäjäprofiileille optimoidut tilat edistävät 
työn sujuvuutta – esimerkiksi tekniset ongelmat sekä muut fyysisen 
tilan rajoitteet tai epäselvä opastus tiloissa hidastavat kaikki itse 
työntekoa. Tämän vuoksi työympäristön tulisi ratkaisuiltaan luoda 
puitteet, jotka tukevat mahdollisimman saumatonta ja sujuvaa työn 
tekemistä kaikille käyttäjille ja työtehtäville.

Yksi tärkeimmistä tekijöistä käyttäjälähtöisessä suunnittelussa on 
työn projektimaisuuden lisääntyminen. Tämä tarkoittaa käytännössä 
sitä, että organisaatiolla saattaa olla menossa samanaikaisesti 
useita eri projekteja päällekkäin ja projektitiimien kokoonpano 
sekä tiimityöntekijöiden työtehtävät saattavat vaihdella nopeallakin 
aikataululla. Tilojen tulee siis jatkuvasti nopeasti mukautua ja 
joustaa eri projektien ja tiimien vaihteleviin tarpeisiin. Esimerkiksi 
usein projektien käynnistysvaiheessa tarvitaan sellaisia tiloja ja 
välineitä, joiden avulla yhteistyön käynnistämistä ja yhteistyön 
edellyttämän luottamuksen syntymistä voidaan edistää. 

Projektimainen työ, jota esimerkiksi luovien alojen toimistojen 
työ lähes poikkeuksetta on luonteeltaan, vaatii siis ennen kaikkea 
joustavia, muuntuvia, liikuteltavia sekä erilaisiin käyttötarpeisiin ja 
erikokoisille ryhmille muunneltavia tiloja (Monitilatoimisto, 2012, 17).

Tilankäyttöä voidaan tehostaa ja käyttöasteita nostaa 
suunnittelemalla tilat eri työprofiilien tarpeisiin ja lisäämällä 
tilojen yhteiskäyttöä (Käyttäjälähtöiset tilat, 2011, 37). Yhteiskäyttö 
edellyttää työympäristön näkemistä yhteisenä resurssina, sillä se 
vaatii omasta luopumista yhteiseksi hyväksi. Käyttäjälähtöisyyttä 
voidaan organisaatiokohtaisesti lisätä työympäristösuunnittelussa 
osallistamalla työntekijät suunnitteluprosessiin esimerkiksi 
käyttäjäprofiilitutkimusten, haastattelujen sekä workshop-
työskentelyn avulla. Tutkimukset ovat osoittaneet, että käyttäjien eli 
työntekijöiden osallistaminen suunnitteluprosessiin mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa madaltaa kynnystä ympäristömuutoksessa ja 
nopeuttaa uudenlaisten toimintatapojen omaksumista esimerkiksi 
koppikonttoreista monitilatoimistoon siirryttäessä. Työkulttuurin ja 
asenteiden muutos ei tapahdu hetkessä, vaan kyseessä on pitkällä 
aikatähtäimellä tapahtuva muutosprosessi, jonka onnistuminen vaatii 
käyttäjien osallistamista sekä yhteisten pelisääntöjen sopimista. 
Tavoitteena on luoda tila, jossa tilallisten ratkaisujen ja yhteisesti 
sovittujen toimintaperiaatteiden yhteisvaikutuksesta työrauha säilyy 
kaikissa tilanteissa.

KÄYTTÄJÄPROFIILEISTA
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Sain mahdollisuuden haastatella Martelan 
suunnittelupalvelupäällikköä Arja-Liisa Kaasista työympäristöjen 
suunnittelusta sekä kurkistaa yrityksen Helsingin Pitäjänmäessä 
sijaitsevaan pääkonttoriin helmikuussa 2015. Martela on 
suomalainen julkisten tilojen ja työympäristöjen kehittämiseen 
erikoistunut sisustuspalvelu- ja huonekalumuotoiluyritys (http://www.
martela.fi). Vuonna 2001 valmistuneessa pääkonttorissa työskentelee 
tällä hetkellä yhteensä n. 100 työntekijää, joihin lukeutuu sekä 
suunnittelupuolen että taloushallinnon työntekijöitä.

Martelan pääkonttorissa on neljä kerrosta, joista ensimmäisestä 
löytyy julkinen alue ja kolme ylempää on pyhitetty erilaisille 
työtiloille. Ensimmäisen kerroksen showroom-tilat ovat myös 
työskentelyaluetta erityyppisine työympäristökalusteineen. 
Työympäristö on pinta-alaltaan suuri monitilatoimisto, jossa vain 
osalla työntekijöistä on nimetty työpiste. 100 työntekijästä noin 60 
käyttää pääsääntöisesti jaettuja työpisteitä. Esimerkiksi yrityksen 
sisustusarkkitehdeilla työpisteet ovat pääsääntöisesti nimettyjä 
työn luonteen vuoksi – suunnittelijat voivat jättää projektit kesken 
pöydilleen ilman, että kukaan tulee siirtämään niitä pois. Arja-Liisa 
Kaasisen mukaan toimisto on suunniteltu yhtä perusteellisesti, 
kuin mikä tahansa heidän asiakaskohteistaan, eli mahdollisimman 
käyttäjälähtöisesti ja erilaiset työskentelytavat huomioiden. 
Jokaisella työntekijällä on oma lokero, joihin henkilökohtaiset 
tavarat varastoidaan. Päivän aikana työntekijät saattavat vaihdella 
työpistettä useasti esimerkiksi seisomatyöpisteiltä pod-kalusteessa 

pidettyyn avoimeen neuvotteluun, sitten hiljaisen yksilötyön pisteelle 
ja lopuksi yhteen toimiston lukuisista erilaisista neuvotteluhuoneista. 
Monet projekti- ja neuvottelutiloista ovat eri tilanteisiin muuntuvia 
siirtoseinien sekä helposti siirreltävien kalusteiden avulla. 

Huomioin itse erityisesti erinomaisen akustiikan tilassa – tilan 
avoimuudesta huolimatta työrauha löytyi kaikkialta. Kaasisen 
mukaan toimistolla vallitsee tarkat ohjeistukset ja säännöt 
esimerkiksi hiljaisten alueiden ja toisaalta vuorovaikutusta tukevien 
vyöhykkeiden suhteen. Kun työntekijät tietävät, miten tiloissa 
odotetaan toimivan ja käyttäytyvän, on kaikilla mukavampaa 
työskennellä. Selkeät pelisäännöt on luotu yhdessä työntekijöiden 
kanssa erilaisten workshopien avulla uusiin tiloihin siirryttäessä. 
Myös tilat itsessään viestivät hiljaisuustasosta esimerkiksi 
valaistuksen ja pintamateriaalien avulla. Hyvin suunniteltu tila 
viestii ja ohjeistaa käyttäjiään käyttäytymään tietynlaisen koodin 
mukaisesti ilman varsinaisia järjestyssääntöjä.

Kaasisen mukaan toimiston tehtävänä on luoda optimaaliset 
puitteet, jotka tukevat monipuolista ja häiriötöntä työntekemistä. 
Etätyöpolitiikkaan hän suhtautuu varauksella, vaikka osa 
Martelallakin tehtävästä työstä tehdään etänä. Kuitenkin hänen 
mukaansa työnteko sujuu luontevimmin tiloissa, joissa työkalut 
toimivat saumattomasti, tilat palvelevat tarkoitustaan ja kohtaamiset 
ovat luontevia. Vaikka virtuaaliympäristö onkin tullut työpaikoille 
jäädäkseen, ovat kasvokkain tapahtuvat tapaamiset kuitenkin 

3.5 Työympäristösuunnittelun 
tulevaisuusnäkymistä

Valokuvat: Linda Vanni
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edelleen yhtä tärkeässä osassa työn teossa kuin ennenkin. Martelan 
toimistolla erilaisia sovittuja ja spontaaneja kohtaamisia on tuettu 
mm. rakennuksen eri siipien väliltä löytyvillä ristipölytysalueilla, 
leveillä käytävillä ja silloilla sekä monenlaisilla tauko- ja työkäyttöön 
tarkoitetuilla kohtaamiskalusteilla. Ensimmäisestä kerroksesta löytyy 
myös kohtaamista tukeva, tilasuunnittelultaan avoin lounaskahvila, 
joka on koko yrityksen kaikkien työntekijöiden käytössä.

Tulevaisuuden työympäristöissä integroidulla teknologialla tulee 
Kaasisen mukaan olemaan entistä suurempi rooli. Tilat ja kalusteet 
tulevat olemaan älykkäämpiä, muuntuvampia ja tehokkaampaa 
työskentelyä tukevia. Martelalta löytyy esimerkiksi hiljaiseen 
työskentelyyn sekä pienneuvotteluihin suunniteltuja kalusteita, 
joissa on automaattinen ilmastoinnin käynnistävä liiketunnistin ja 
valaistus sekä työpisteen ergonomia ovat säädeltävissä työntekijän 
mieltymysten mukaan. Teknologian ja verkko-ympäristöjen avulla 
voidaan myös parantaa usein takkuilevaa tiedon kulkua eri yritysten 
sisällä.

Työympäristön tulee Kaasisen mukaan paitsi tukea eri 
käyttäjäprofiilien toisistaan eroavia työn tekemisen tapoja sekä 
erityyppisiä työtehtäviä, myös olla virikkeellinen ja viihtyisä. Ihmisen 
hyvinvoinnin tulisi olla toimistosuunnittelussa aina prioriteetti. 
Kaasinen korostaa, että toimistojen suunnittelu ”tehokanaloiksi” ei 
ole pitkällä aikatähtäimellä viisasta. Tilojen pitäisi päinvastoin olla 
inhimillisiä, helposti lähestyttäviä ja joustaa käyttäjien mukana. 
Työpaikan tulisi tukea erilaisia työn tekemisen tapoja, oli se sitten 
omalla työpisteellä ergonomisesti työskentely tai kannettavalla 
tietokoneella työskentely sohvalla makoillen. Perimmäinen kysymys 
toimistosuunnittelussa on aina, että kuka tekee, miten ja millaista 
työtä. Kun asiakasyrityksestä on tehty kattava pohja-analyysi, on 

tilasuunnittelu tarkoituksenmukaisempaa ja ratkaisut vastaavat 
yrityksen todellisia tarpeita. Kaasinen alleviivaa, että samaa mallia 
ei voi monitilatoimistosuunnittelussa soveltaa jokaiseen yritykseen 
vaan tila- ja käyttäjäprofiilianalyysit tulisi aina toteuttaa huolella 
erikseen jokaisen asiakasyrityksen kohdalla. Suunnittelussa 
tulisi aina huomioida kaikki käyttäjätyypit ja jättää tilaa myös 
muutosjoustavuudelle henkilöstön vaihtuessa. 

Viihtyvyyttä ja työhyvinvointia tulisi Kaasisen mukaan parantaa 
tilasuunnittelun keinoin ennen kaikkea minimoimalla melu sekä 
työntekijöiden kokema yksityisyyden tunteen puute. Hän korostaa 
viihtyisän työympäristön olennaista merkitystä työntekijöiden 
sitouttamisessa. Hyvin suunnitellut puitteet myös houkuttelevat 
työntekijät viettämään suurimman osan työajastaan toimipisteellä 
kotoa käsin työskentelyn sijaan. Pahimmassa tapauksessa 
työtilat ovat vain asiakkaalle suunniteltu näennäinen kulissi, jossa 
työntekijät eivät viihdy. Tila on kieli, joka kertoo aina yrityksestä 
ja myös siitä, arvostavatko he työntekijöitään. Toimivuuden lisäksi 
myös virikkeellisyys on työntekijöiden työn laadun kannalta erittäin 
tärkeää – etenkin luovissa työympäristöissä tilat saavat olla 
persoonallisia, kunhan ne eivät ole liian levottomia. Kodikkaassa, 
inspiroivassa ja vuorovaikutusta tukevassa ympäristössä ideat 
syntyvät luonnostaan. Kodikkuutta voidaan hänen mukaansa luoda 
julkiseen tilaan luomalla kliinisen tunnelman sijasta täyteläinen ja 
monipuolinen tila, jossa historiallinen kerrostuma sekä materiaalien 
kirjo saavat näkyä. Materiaalien haptisuudella ja runsaudella on 
paljon tekemistä tilan kodikkuuden kanssa. Inspiraatio lähtee 
ennen kaikkea toisista ihmisistä ja vuorovaikutustilanteista, joita 
tukeakseen kohtaamispaikkojen merkitys tilassa kasvaa. Myös 
piirtopintaa tulisi löytyä seiniltä, jotta ideoita voidaan yhdessä 
kehittää.
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“People with similar attitudes are more likely to get along,
those with diverse backgrounds are more likely to generate novel ideas,

- but none of those interactions would exist without
the primary ingredient of 

casual encounters and unexpected conversations.”
- Adam Alter (Alter, http://99u.com)

4. Luovuutta tukevasta 
työympäristöstä
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Luovuus on käsitteenä laaja ja moniselitteinen. Kun puhutaan 
luovuudesta ihmiselle ominaisena prosessina, voisi sen kiteyttää 
uusia ideoita tuottavana ajatteluna – se on siis asioiden tekemistä 
aiemmasta tai totutusta poikkeavalla tavalla tai vanhojen asioiden 
yhdistelyä niin, että lopputulos on uusi. Myös soveltaminen vaatii 
luovaa ajattelua. Luovuutta voidaan pitää yhtenä intellektuaalisen 
pääoman kulmakivistä – kun luovan ajattelun yhdistää osaamiseen 
ja tietoon, seuraa siitä aineetonta tietopääomaa. Olennaista on se, 
että luovuus ei koskaan kumpua tyhjästä, vaan on aina sidoksissa 
ympäröivään todellisuuteen ja kontekstiin (Tukiainen, 2010, 26). 
Todellista luovuutta esiintyy silloin, kun ihmiset toimivat yhdessä 
vuorovaikutuksessa yhteisön ja ympäristön kanssa, työstäen 
uuden ajatuksen loppuun asti siten, että se koetaan kollektiivisesti 
arvokkaaksi.

LUOVUUDESTA TYÖN VIITEKEHYKSESSÄ

Luovien toimialojen määrittely on useasta syystä hankalaa, 
muun muassa siksi, että ne muuttuvat ja kehittyvät koko ajan ja 
määrittelyt eroavat eri maiden sekä kulttuurien välillä. Perinteisesti 
luovat alat määritellään kulttuuria tukevaksi liiketoiminnaksi, jonka 
pääpaino on aineettoman arvon, palveluiden sekä konkreettisten 
tuotteiden synnyttämisessä luovuutta ja mielikuvitusta vaativan työn 
tuotoksena (Luovat alat, 2013, 9). Kauppa- ja teollisuusministeriö on 
määritellyt luovat alat käsittämään mainonnan, arkkitehtuuripalvelut, 
elokuva- ja TV-tuotannon, muotoilun, ohjelmapalvelut, 
tapahtumatuotannon, graafisen alan, musiikki- ja äänitetuotannon, 

kirjojen tuotannon ja jakelun sekä digitaalisen ja ns. perinteisen ei-
digitaalisen sisällöntuotannon. 

Vuonna 2009 luovat alat muodostivat arviolta n. 5-9% eri 
kansantalouksien arvonlisäyksestä ja alojen ennustetaan kasvavan 
n. 10% vuosivauhtia, tehden siitä yhden tulevaisuuden nousevista 
kasvualoista (Tukiainen, 2010, 18). Tämä kertoo paitsi luovuuden 
kasvavasta merkityksestä tietotyömarkkinoilla, myös laajemmalla 
skaalalla yhteiskuntamme muuttuneista tarpeista, joita uudenlaisella, 
luovuuteen perustuvalla tietotyöllä pyritään tyydyttämään. Ihmisten 
vapaa-ajan lisääntyessä ja kulutustottumusten sekä elämäntyylien 
muuttuessa entistä suurempi painoarvo tulee tulevaisuudessa 
olemaan palveluiden tuottamisessa ja kuluttamisessa. Tähän 
vaikuttaa erityisesti työn luonteen muuttuminen länsimaisessa 
yhteiskuntakontekstissa – perustuotannon automatisoituessa 
ja siirtyessä halpatuotantomaihin Suomen kaltaisella 
hyvinvointivaltiolla on luonnollisesti intressissä luovan työn 
toimintaedellytysten mahdollisimman laaja-alainen tukeminen ja 
kehittäminen.

Professori Teresa Amabile on määritellyt luovan tuotteen näin: 
”Luova ja innovatiivinen tuote tai palvelu on uusi eli ei vanha, se 
on arvokas ja jossain määrin tärkeä - mutta ennen kaikkea se on 
loppuun saatettu” (Tukiainen, 2010, 27). Vaikka luovia tuotteita ja 
palveluita synnyttävät alat määritelläänkin työmarkkinoilla omaksi 
toimialakseen, vaaditaan asiantuntijatyön lisääntyessä luovuutta yhä 

4.1 Luovuudesta & 
luovasta prosessista

enemmän myös sellaisten alojen organisaatioilta, joita ei luovan 
alan yrityksiksi luokitella. Melkeinpä voisi sanoa, että jokainen yritys 
toimialasta riippumatta tuottaa tuotteita ja palveluita enemmän tai 
vähemmän luovan työn tuloksena. Luovaa työtä tapahtuu aina, kun 
mitä tahansa olemassa olevia toimintatapoja ja malleja saadaan 
parannettua ja kehitettyä nykyisestä, periaatteessa siis minkä 
tahansa työtehtävän voi toteuttaa jossain määrin uutta luoden.

YKSILÖN LUOVASTA PROSESSISTA

Luovuutta voidaan tarkastella sekä yksilön että useammasta 
yksilöstä koostuvan ryhmän näkökulmasta. Jotta luovuuden 
ymmärtäminen ryhmätasolla olisi mahdollista, on ensin 
hahmotettava luovuutta ja luovaa prosessia yksilötasolla.

Flow-teorian luoja, psykologi Mihály Csíkszentmihályin mukaan 
luovuutta tulisi tarkastella kokonaisvaltaisesti sosiaalisena ja 
kulttuurisena ilmiönä, jossa fokuksessa ovat yksilön ulkopuoliset 
tekijät ja hänen vuorovaikutuksensa oman kontekstinsa kanssa 
(Tukiainen, 2010, 29). Jokainen ihminen on luova ja yksilöiden 
luovuustaso vaihtelee suuresti, mutta ennen kaikkea ratkaisevaa 
on luovuuden osatekijöiden yhteisvaikutus – näihin osatekijöihin 
kuuluu mm. yksilön välitön, fyysinen ympäristö, kulttuurikonteksti 
sekä sosiaalinen vuorovaikutus muiden yksilöiden kanssa. Luovat 
persoonallisuustyypit omaavat taidon kohdentaa havainto- ja 
ajatteluenergiaansa tehokkaasti sekä kyvyn nauttia luovasta 
toiminnasta toiminnan itsensä vuoksi, pitäen luovaa toimintaa 

siis sisäisesti palkitsevana. Moniälykkyysteorian kehittäjä Howard 
Gardnerin mukaan luovilta yksilöiltä löytyy lisäksi kolme yhteisesti 
jaettua taitoa: Heillä on hyvä reflektointikyky, eli kyky pohtia omaa 
elämäänsä analyyttisesti, he osaavat tunnistaa omat vahvuutensa 
ja hyödyntää niitä täysmittaisesti ja lisäksi he osaavat kääntää 
epäonnistumiset mahdollisuuksiksi (Tukiainen, 2010, 30). Olennaista 
on siirtyä ”näin asia on” –ajattelusta ”näin asia voisi olla” –
näkemykseen.

Innovaatioita syntyy luovassa prosessissa, joka sallii ja tukee 
uusien asioiden ennakkoluulotonta kokeilua. Sen tulisi olla avoin, 
suotuisa onnellisille sattumille ja eri ajatusten yhdistämiselle 
(Tukiainen, 2010, 17). Luovassa prosessissa olennainen piirre 
on, että se ei ole koskaan varsinaisesti tavoitteellinen projekti, 
vaan prosessi synnyttää uusia tavoitteita edetessään ja siten 
lopputulosta on mahdotonta ennakoida tarkalleen – luova prosessi 
ikään kuin johtaa itse itseään. Muodoltaan luova prosessi on 
syklinen, ei lineaarinen; se ei kulje pisteestä A pisteeseen B, vaan 
prosessin osittain päällekkäisiä vaiheita joudutaan käymään 
läpi yhä uudestaan ennen lopullisen tuotteen, palvelun tai idean 
synnyttämistä. Mihály Csíkszentmihályin mukaan näihin vaiheisiin 
voi kuulua yksintyöskentelyä, vuorovaikutusta, rentoutumista 
sekä virikkeiden hakemista (Tukiainen, 2010, 33). Etenkin 
prosessin alkuvaiheessa virikkeiden suuri määrä sekä fyysisestä 
viitekehyksestä irtaantuminen ovat erityisen ratkaisevassa 
asemassa ideoiden synnyttämisessä. Luovassa prosessissa 

“Samaan aikaan kun yrityksiltä odotetaan jatkuvaa 
uudistumista ja innovaatioita lähes liukuhihnalta, edellytykset 

näihin prosesseihin ovat huonommat kuin koskaan.”
- Maaretta Tukiainen (Tukiainen, 2010, 52)
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on tärkeää kyetä olemaan avoin uudelle ja tuntemattomalle, 
sietämään epävarmuutta, havainnoimaan ympäristöä, hylkäämään 
oletukset sekä soveltamaan erilaisia näkökulmia omaan ajatteluun. 
Nämä kaikki edesauttavat assosiaatioesteiden madaltamisessa. 
Esteiden madaltuessa yksilön ajattelusta tulee divergentimpää eli 
se etenee moneen suuntaan yhtä aikaa, moninkertaistaen näin 
todennäköisyyden löytää yhteys kahden toisistaan näennäisesti 
etäällä olevan asian välillä (Tukiainen, 2010, 33).

Yksilön luovassa prosessissa olisi syytä kerätä sekä hyödyllistä 
että turhalta vaikuttavaa tietoa mahdollisimman paljon, kirjata ne 
ylös sekä varata tarpeeksi aikaa myös lepäämiselle sekä ajatusten 
ja ideoiden prosessoinnille. Vasta yleensä hautumavaiheen 
sekä ryhmässä jaetun luovan prosessin kautta ideat pääsevät 
hioutumaan lopulliseen muotoonsa.

FLOW-TILASTA

Yksilön luovassa prosessissa keskeiseen asemaan nousee niin 
kutsuttu Flow-tila. Teorian luoja, psykologi Mihály Csíkszentmihály 
kuvailee tilaa näin: ”Flow on nautinnollinen, itseään palkitseva 
kokemus ja tila, jossa asiat sujuvat lähes automaattisesti, 
ponnistuksitta, yksilön ollessa samalla äärimmäisen keskittynyt.” 
(Tukiainen, 2010, 32) Tila on mahdollista saavuttaa käytännössä 
melkein minkä tahansa toiminnan kautta - olennaista on se, että 
yksilö kokee toiminnan itsessään palkitsevaksi. Tilaan pääseminen 

ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii usein monivaiheisten 
esteiden ylittämistä: työn organisoimista, taustatyön tekemistä ja 
optimaalisen työympäristön rakentamista – prosessi vaatii siis 
energiaa ja pitkäjänteisyyttä. Toisaalta flow on myös hauras ja siten 
altis keskeytyksille ja häiriöille.

Csíkszentmihályn mukaan kokemuksella on yhdeksän keskeistä 
piirrettä:

1.   Toiminnan tavoitteet ovat selkeitä ja harmonisia. Tiedämme koko 
ajan, mitä seuraavaksi pitää tehdä.
2.   Toiminnasta saa välitöntä palautetta.
3.   Tehtävän haasteellisuus ja toimijan taidot ovat keskenään 
tasapainossa.
4.   Toiminta ja tietoisuus yhdistyvät ja keskittyminen suuntautuu 
täydellisesti käsillä olevaan tehtävään.
5.   Häiritsevät tekijät jäävät tietoisuuden ulkopuolelle.
6.   Epäonnistumista ei pelätä.
7.   Itsetietoisuus katoaa, emme välitä mitä muut ajattelevat.
8.   Ajantaju häiriintyy, koska toiminta on niin intensiivistä.
9.   Toiminta ja tekeminen on itsetarkoituksellista eli autotelista. 
Toimija ei tarvitse mitään toiminnan itsensä ulkopuolista 
motivaattoria tekemisen ylläpitämiseen.

RYHMÄN LUOVASTA PROSESSISTA

Elämysyhteiskunnassa, jossa tänä päivänä elämme, suurin 
osa tehtävästä työstä tapahtuu asiantuntijaorganisaatioissa 
ja useimmiten ryhmätyönä; enää harva ihminen työskentelee 
pelkästään yksin. Erityisesti tuotekehitystehtävissä ryhmien 
luovuus muodostaa yritysten kilpailukyvyn ytimen (Tukiainen, 2010, 
19). Tästä johtuen ryhmien luovuuden mekanismien syvällinen 
ymmärtäminen ja tukeminen sekä työhön kuuluvien prosessien 
että työympäristön näkökulmasta on erittäin tärkeää, oli sitten 
organisaation toimiala mikä tahansa. Vaikka useassa yhteydessä 
korostetaan yksilöluovuuden tärkeyttä, on muistettava, että suurin 
osa ihmisten saavuttamista merkittävistä innovaatioista ovat 
syntyneet nimenomaan ryhmien luovuuden tuotoksena – myös 
yksilöiden ideat hioutuvat useimmiten lopulliseen muotoonsa vasta 
ryhmäideoinnin kautta. 

Sisustusarkkitehti Maaretta Tukiainen kiteyttääkin kirjassaan 
Luova Tila – Tulevaisuuden työpaikka osuvasti luovuuden olevan 
lähtökohtaisesti kollektiivista – se syntyy nimenomaan yhdessä 
tekemällä. Luovat yksilöt eivät itsessään tee välttämättä ryhmästä 
luovaa. Mielenkiintoista on, että itse asiassa joukko tavallisia 
ihmisiä luovuutta tukevassa ympäristössä on todennäköisesti 
innovatiivisempi kuin ryhmä luovia yksilöitä jäykistävässä 
ympäristössä (Tukiainen, 2010, 30).

Kuten yksilöiden luovassa prosessissa, myös ryhmien luovassa 
prosessissa on erilaisia vaiheita. Ideat eivät synny pakottamalla 
ennalta määritellyllä hetkellä, vaan luovassa työskentelyssä 
yksilötasolla tapahtuva hautumisvaihe sekä viitekehyksestä 
irtaantuminen ovat tärkeitä osia myös ryhmien luovaa prosessia. 
Professorit Dorothy Leonard ja Walter Swap listaavat seuraavat 
luovan ryhmätyöprosessin vaiheet (Tukiainen, 2010, 33):

 1. Valmistautumisvaihe
 2. Ongelmanratkaisutehtävän saaminen tai muotoileminen
 3. Vaihtoehtojen kehittely eli divergenssi
 4. Inkubaatio eli hautumisvaihe
 5. Vaihtoehtojen valinta eli konvergenssi

Ryhmän rakenne, toimintatavat sekä ympäristö vaikuttavat kaikki 
ratkaisevasti yksilöiden ja yksilöistä muodostuvan ryhmän luovaan 
prosessiin ja sitä kautta aikaansaannosten innovatiivisuuteen. 
Jotta luovan prosessin lopputuotokset olisivat mahdollisimman 
hedelmällisiä, on ryhmän monimuotoisuus erityisen tärkeässä 
asemassa. Liian samankaltaisista yksilöistä koostuvan tai pitkään 
yhdessä toimineen ryhmän on monimuotoiseen ryhmään 
verrattuna vaikeampi tuottaa aidosti innovatiivisia, uusia ideoita. 
Frans Johansson on tähdentänyt monimuotoisuuden merkitystä 
toteamalla, että eri alojen välimaastot ovat juurikin se hedelmällisin 
paikka, josta uusia ajatuksia ja innovaatioita kannattaa etsiä 
(Tukiainen, 2010, 33).

“Yhdessä tekemisen kulttuuri tulee vaikuttamaan 
radikaalisti myös tulevaisuuden toimitilatarpeisiin.”

-Maaretta Tukiainen (Tukiainen, 2010, 22)
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Kuten edellisessä kappaleessa totesin, ryhmien luovuudella on 
lähtökohtaisen tärkeä merkitys innovaatioiden syntymisessä. 
Olemme siirtyneet työympäristöjen evoluution myötä teollisen 
aikakauden lineaarisesta tuotantoajattelusta  uudenlaiseen, 
yhteistyövetoiseen co-creation –ajattelumalliin. Tässä 
mallissa  korostuu yksilöiden luovien prosessien sijaan 
ryhmien synergioista ja ideoiden luontaisesta ristipölytyksestä 
syntyvät innovaatiot yritysten luovuuden veturina. Ajatus 
vuorovaikutuksen ja innovaatioiden yhteydestä on pohjimmiltaan 
varsin yksinkertainen: Mitä enemmän uusia ideoita syntyy, sitä 
suuremmalla todennäköisyydellä näiden ideoiden yhdistelmistä 
löytyy kehittämiskelpoisia innovaatioita. Ideoita sekä onnekkaita 
sattumia ja löydöksiä taas syntyy vuorovaikutustilanteissa muiden 
ihmisten kanssa. Innovaatioita synnyttääkseen työympäristöjen 
tulisi siis edistää luontaista interaktiota mm. tilasuunnittelun 
keinoin. Toimistoista on jatkossa tulossa yhä korostuneemmin 
sosiaalisia ympäristöjä, joissa kokoustaminen on muodostumassa 
työskentelyn ytimeksi. Tästä syystä innovatiivisuuden kehittämisen 
tärkeimpiin reunaehtoihin kuuluu erityisesti ryhmätyöskentelyn 
toimintaedellytysten optimointi (Tukiainen, 2010, 18). Tilasuunnittelijan 
näkökulmasta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työpaikkojen 
suunnittelussa on tunnistettava, minkä tyyppisiä kokouksia 
yrityksen sisällä pidetään ja tilat tulisi suunnitella näitä kokouksia 
mahdollisimman optimaalisesti palveleviksi.

Vaikka luovilla aloilla työskentelevien ihmisten freelance-toiminta 
ja yksityisyrittäjyys onkin selkeästi nosteessa tällä hetkellä, 
on tämä toisaalta synnyttänyt eräänlaisena vastareaktiona 
yksintyöskentelylle aivan uudenlaisen ilmiön: coworking – 
mallin. Coworking –toimintamalli perustuu siihen, että toisistaan 
riippumattomina, itsenäisinä toimijoina työtä tekevät yksilöt, 
kuten freelancerit, jakavat työtilat sekä muut työn tekemiseen 
vaadittavat välineet yhteisesti. Kollektiivisten coworking –tilojen alati 
kasvavaa suosiota selittää paitsi tavoite vähentää tilavuokrista sekä 
työvälineiden käytöstä aiheutuneita toimijakohtaisia kustannuksia, 
myös tarve uudenlaisille, monialaisille työyhteisöille, joissa syntyy 
käyttäjilleen lisähyötyä ja inspiraatiota tuottavaa synergiaa 
(Manninen, 2013, 5.1) Vuonna 2011 teetetyn Global Coworking Survey 
–kyselyn tuloksien mukaan coworking-tilojen käyttäjien mielestä 
toimintamallin parhaita puolia olivat vuorovaikutus (84% vastaajista), 
joustavuus (83%) ja yllättävät, odottamat löydökset ja yhteydet (82%) 
(Manninen, 2012, 5.2). Erilaisten kollektiivien, työhuoneiden, hubien 
ja muiden itsenäisten toimijoiden välistä yhteistyötä edistävien 
toimitilaratkaisujen suosion merkittävä kasvu 2000-luvulla 
kertoo, että ryhmien luovaa prosessia tukevien tilojen merkitys ja 
potentiaali on vasta viime vuosikymmenen aikana täysmittaisesti 
tunnistettu. Jakaminen onkin mahdollisesti tämän vuosikymmenen 
voimakkaimmin vaikuttava muutostrendi (Tukiainen, 2010, 10).

Juurikin tämä yhdessä tekemisen kulttuuri on se yksittäinen asia, 
joka tulee erityisesti määrittämään tulevaisuuden toimitilatarpeita. 

4.2 Vuorovaikutuksesta 
innovaation lähteenä

”Innovation – the heart of the knowledge economy – 
is fundamentally social.”

- Malcolm Gladwell (Gladwell, 2000)

Ajasta ja paikasta riippumattoman työnteon lisääntyessä sekä 
verkkoympäristöjen kehittyessä työpaikkojen sosiaalinen rooli 
on nousemassa entistä enemmän keskiöön – käytännössä myös 
organisaatioiden toimitilat tulevat tulevaisuudessa olemaan 
ennen kaikkea kohtaamispaikkoja, joiden päätehtävä on toimia 
sosiaalisen vuorovaikutuksen, hiljaisen tiedon välittymisen 
sekä innovaatioiden syntymisen alustana. Bisneskirjailija Pekka 
Pirhonen on todennut ”uusien ajatusten syntymisen tapahtuvan 
hyvin väljästi määritellyissä puitteissa, ikään kuin ihmisten välisten 
kohtaamisten sivutuotteena” (Tukiainen, 2010, 38) – ja tämä on 
juurikin se ydinajatus, johon pohjautuen uskon tulevaisuuden 
toimistoympäristöjen tulevan tulevaisuudessa pitkälti rakentumaan.

KAUPUNKISUUNNITTELUSTA LUOVAN TYÖTILAN 
SUUNNITTELUUN

Toimistojen roolista sosiaalisen vuorovaikutuksen alustana 
puhuttaessa on alan kirjallisuudessa 2000-luvun edetessä viitattu 
yhä enenevissä määrin yhteyksiin ja suunnittelutavoitteiden 
samankaltaisuuksiin kaupunkiympäristöjen ja työympäristöjen välillä. 
Kirjailija Malcolm Gladwell on kiteyttänyt The New Yorker -lehteen 
jo vuonna 2000 kirjoittamassaan, mutta edelleen ajankohtaisessa 
artikkelissa toimiston, kuten kaupunkiympäristöjenkin, suurimman 
hyödyn olevan ennen kaikkea epämuodollisen, rennon sosiaalisen 
interaktion synnyttämisessä toisilleen tuntemattomien ihmisten 
välillä. Tämä pohjautuu siihen ajatukseen, että tietotyön ydin, 
innovaatio, on olemukseltaan pohjimmiltaan sosiaalinen (Gladwell, 

2000). Kaupunkiympäristöjen monimuotoisuus, elinvoimaisuus 
ja dynaamisuus vaalivat luovuutta ja onnekkaita sattumia, ja 
Gladwellin mukaan juuri sellaisessa ympäristössä myös työnteon 
tulisi tapahtua. Ympäristöissä, joissa työntekijät istuvat kaiken aikaa 
hiljaa paikoillaan näyttöä tuijottaen ei tapahdu tarpeeksi ihmisille 
luontaista, sosiaalista interaktiota. Työnantajien tulisikin ymmärtää, 
että ideoita syntyy paljon enemmän rennoista, sattumanvaraisista 
keskusteluista kuin jäykissä, muodollisissa kokouksissa.

Gladwell kuvailee artikkelissaan suoria yhtäläisyyksiä toimistojen 
ja kaupunkien välillä. Kuten amerikkalaiskaupunkien lähiöt, myös 
koppikonttorimalli on osoittautunut toimimattomaksi ennen 
kaikkea sen eristävän vaikutuksen vuoksi. Hyvän toimiston tulisikin 
olla kuin hyvän naapuruston – paikka, jossa sattumanvaraisten, 
epämuodollisten kohtaamisten kautta rakentuu luottamus, 
kunnioitus ja avoimuus toisilleen entuudestaan tuntemattomienkin 
käyttäjien välillä. Toimiston sydämestä voisi löytyä Antiikin 
Kreikan Agora -käsitteeseen pohjautuva avoin tori – käyttäjiensä 
haltuun ottama, muunneltavissa oleva avara tila, jonne on helppoa 
kokoontua toimiston jokaisesta nurkasta. Puistojen kaltaisia pieniä 
kohtaamispaikkoja, jonne työntekijät voisivat vetäytyä spontaanisti 
keskustelemaan milloin vain, tulisi olla ympäri toimistoa. 
Kulkuväylien tulisi olla tarpeeksi väljiä, kuin kävelytiet, jotta niiden 
varrelle voi seisahtua jutustelemaan kollegojen kanssa. Toimivalle 
toimistolle, kuten kaupunkiympäristöllekin, on ominaista myös pienet 
korttelit ja lyhyet kävelymatkat eri pisteiden välillä, jolloin kynnys 
toimistossa liikkumiseen madaltuu ja todennäköisyys kohtaamisille 

Monon toimitilat Minneapoliksessa
http://officesnapshots.com/2013/04/15/monos-new-office-design-culture-creativity/

Parliamentin toimitilat
http://www.homedit.com/creative-and-dynamic-parliament-agency/creative-agency-parliament-interior-3/
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kasvaa. Palveluita, kuten kahvinurkkauksia ja sosiaalitiloja, voisi 
olla ripoteltuna siellä täällä. Kuten kaupungin, toimiston tulisi myös 
muuttua ja joustaa käyttäjiensä mukana. Ideaalissa työympäristössä 
tulisi siis pystyä hetkittäin jopa unohtamaan olevansa 
toimistossa ja sen sijaan mieltää työpaikka epämuodollisena, 
käyttäjiensä tarpeisiin mukautuvana ympäristönä, jossa ilmapiiri 
on rento ja epämuodolliseen, luontevaan ja sattumanvaraiseen 
vuorovaikutukseen kannustava.

Gladwellin sekä kaupunkisuunnitteluun 1900-luvulla 
vaikuttaneen yhdysvaltalaissyntyisen kirjailija Jane Jacobsin 
ajatuksiin perustuen monet viimeisen vuosikymmenen aikana 
rakennetut monitilatoimistot ovatkin jäljitelleet monella tapaa 
kaupunkiympäristöjen dynamiikkaa sekä toiminnallisesti että 
visuaalisesti. Esimerkiksi Facebookin vuonna 2012 Menlo 
Parkissa sijaitseva toimisto on suunniteltu kirjaimellisesti 
kaupunkiympäristöksi. Gensler-niminen suunnittelutoimisto 
valjastettiin suunnittelemaan sosiaalisen median toimistokampus 
ristipölytystä tukevaksi alueeksi, jossa urbaanin muotoilun ja 
tiheyden avulla pyritään synnyttämään spontaania yhteistyötä 
(http://officesnapshots.com/2013). Kahviloita ja lounaspaikkoja on 
ripoteltu sinne tänne kuten kaupungin kaduillakin. Kaikki turhat 
väliseinät on poistettu mahdollisimman avoimen tilan luomiseksi. 
Toimiston suuret seinäpinnat on otettu haltuun valtavilla katutaidetta 
muistuttavilla, säännöllisesti uudistettavilla seinämaalauksilla, 
joiden maalaamiseen myös työntekijöillä on mahdollisuus ottaa 
osaa. Tiheällä suunnittelulla on pyritty luomaan ympäristö, jossa 

työntekijä pakostakin kohtaa mahdollisimman monta työtoveriaan 
päivän aikana liikkuessaan paikkojen välillä. Leveillä käytävillä 
on mahdollisuus pysähtyä juttelemaan tukkimatta kulkuväyliä, ja 
työntekijöiden on mahdollista vetäytyä spontaanisti keskustelemaan 
ideoistaan ja projekteista yhteistyöalueille, joita on ripoteltu 
ympäri toimitiloja. Suunnittelutoimisto Gensler on tähdentänyt, 
että suunnittelun lähtökohtana on ollut luoda puitteet, joissa 
työntekijöiden on mahdollisimman helppoa tavata, kritisoida, 
jalostaa, ideoida, iteroida ja kehittää ajatuksia yhdessä.

Toisena esimerkkinä myös kalifornialainen finanssialan Square-
yritys muutti vuonna 2013 San Franciscossa uusiin toimitiloihin, 
joiden suunnittelussa hyödynnettiin kaupunkisuunnittelun 
periaatteita. Tilasuunnittelussa pyrittiin jäljittelemään alueita, joihin 
ihmiset kerääntyvät ja joissa ajatuksia vaihdetaan ja jaetaan 
nopeasti, vaivattomasti ja spontaanisti (fastcompany.com, 2013). 
Suunnittelu on toteutettu siten, että tiloissa on sekä visuaalisesti että 
toiminnallisesti samantyyppistä vaihtelua kuin kaupungeissa, mikä 
motivoi työntekijöitä liikkumaan paljon tilojen välillä. Myös toimistoa 
ympäröivä dynaaminen suurkaupunki haluttiin integroida osaksi 
tilasuunnittelua suurten ikkunoiden ja niiden ääreen sijoitettujen 
työpisteiden ja oleskelupaikkojen kautta – inspiroiva ja koko ajan 
liikkeessä oleva kaupunkiympäristö on ikään kuin osana tilojen 
sisustusarkkitehtuuria.

Facebookin toimistot Menlo Parkissa.
http://officesnapshots.com/2013/02/04/facebook-menlo-park-office-design/

http://officesnapshots.com/2013/02/04/facebook-menlo-park-office-de-
sign/

Facebookin toimistot Menlo Parkissa.
http://officesnapshots.com/2013/02/04/facebook-menlo-park-office-design/

Squaren toimitilat San Franciscossa
http://www.fastcompany.com/3021752/most-creative-people/why-square-designed-its-new-offices-to-work-like-a-city#4

http://www.fastcompany.com/3021752/most-creative-people/why-
square-designed-its-new-offices-to-work-like-a-city#4
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HILJAISESTA TIEDOSTA

Työntekijöiden välisessä epävirallisissa yhteyksissä 
tapahtuvassa vuorovaikutuksessa on hiljaisella tiedolla ja sen 
välittymisellä merkittävä rooli. Hiljainen tieto voidaan määritellä 
kokonaisvaltaiseksi, luonteeltaan kumulatiiviseksi eli kertyväksi 
tiedoksi, joka pohjautuu yksilön toimintaan, kokemuksiin, 
ihanteisiin, arvoihin ja tunteisiin (Tukiainen, 2010, 44). Se on sukua 
intuitiiviselle tiedolle, joka on ilman rationaalista ajattelua saatua 
tietoa ja kattaa mm. yrityksen toimintakulttuurin, arvomaailman 
ja epäviralliset käytännöt. Esimerkiksi tieto siitä, miten yrityksen 
sisällä odotetaan työntekijöiden toimivan tietyissä tilanteissa 
kuten asiakaskohtaamisissa, voitaisiin luokitella hiljaiseksi tiedoksi. 
Vastaavaa tietoa on ulkopuolisten mahdotonta tietää, eikä sitä 
myöskään pystytä täysmittaisesti välittämään virtuaalisesti tai 
välttämättä edes suullisesti – hiljainen tieto välittyy pääosin 
rivien välistä ja kokemuksen kautta kasvotusten tapahtuvissa 
kohtaamisissa ja tilanteissa, yleensä ilman eksplikointia.

Hiljaista tietoa ymmärtääkseen on sisäistettävä ensin, että tietoa 
on kahdenlaista: eksplisiittistä ja hiljaista (Von Krogh, 2000, 6). 
Eksplisiittinen tieto voidaan määritellä universaalisti hyväksytyksi 
totuudeksi, joka on siten yksioikoista ja helposti kommunikoitavissa 
paperilla sanallisesti tai kuvallisesti. Hiljainen tieto puolestaan 
on luonteeltaan monimutkaisempaa. Se on dynaamista ja 
suhteellista, ja on aina sidoksissa tilanteeseen, ihmisiin ja 

kontekstiin. Se perustuu pikemminkin intuitioon ja tunteeseen 
kuin rationaaliseen, absoluuttiseen totuuteen. Hiljainen tieto on 
aina ainakin osittain subjektiivista, sillä yksilö käsittää, peilaa 
ja tulkitsee tiedon aina uniikkien havaintojen ja subjektiivisesti 
koettujen kokemusten, näkökulmien sekä uskomusten kautta. 
Tämä tekee hiljaisesta tiedosta eksplisiittistä tietoa huomattavasti 
hankalammin kommunikoitavaa. Hiljainen tieto välittyy ennen 
kaikkea vuorovaikutustilanteissa kuten ryhmätyöskentelyssä tai 
asiakaskohtaamisissa.

Hiljaisen tiedon merkityksen tiedostaminen sekä sen välittymisen 
mahdollistaminen ja tukeminen esimerkiksi tilasuunnittelun sekä 
organisaation käytäntöjen keinoin on tietotyöhön perustuvalle 
yritykselle avainasemassa innovaatioiden synnyn optimoimisessa. 
Hiljaisen tiedon välittymisen mahdollistavien kontekstien luomisessa 
korostuu ihmisten välisten suhteiden, avoimen ilmapiirin ja 
luontevien keskustelujen vaaliminen organisaation sisällä. Hiljaisen 
tiedon välittymisen optimoimisella voidaan parhaimmillaan 
vaikuttaa merkittävästi mm. työhyvinvointiin sekä yksilöiden ja 
ryhmien luovuuteen. Hiljaisen tiedon avulla voidaan myös luoda 
uutta, arvokasta tietoa, joka voi tuottaa parhaimmillaan yritykselle 
liiketoiminnallista lisäarvoa esimerkiksi uusien rutiinien tai tuote- 
ja palvelukonseptien muodossa (Von Krogh, 2000, 12). Hiljaisen 
tiedon välittymistä voidaan tukea esimerkiksi suunnittelemalla 
työtilat siten, että niissä tiedonkulku on mahdollisimman avointa ja 
luontevia vuorovaikutustilanteita syntyy spontaanisti. Myös yleisesti 

työhyvinvointia ja viihtyisyyttä sekä yksilöiden ja ryhmien luovia 
prosesseja tukevat tilat tukevat niin ikään myös hiljaisen tiedon 
välittymistä.

Hiljaisen tiedon välittyminen ei ole rajoittunut vain organisaation 
sisälle, vaan sitä välittyy myös esimerkiksi asiakkailta työntekijöille. 
Tästä johtuen yritysten tulisi pyrkiä hyödyntämään esimerkiksi 
asiakkailta saatua palautetta sekä mahdollisuuksien mukaan 
osallistamaan myös käyttäjät tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun 
tai jopa yrityksen sisäisen toiminnan kehittämiseen. Monet 
yritykset hyödyntävät jo tätä hiljaisen tiedon muotoa esimerkiksi 
yhteiskehittelyn (co-creation) konseptilla, jossa käyttäjät pääsevät 
ottamaan osaa tuotteiden suunnittelu- ja kehitysprosessiin (http://
timreview.ca).
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Luovuuden tukemisessa on sosiaalisen vuorovaikutuksen 
lisäksi myös työhyvinvoinnilla korostuneen tärkeä merkitys. 
Työntekijöiden hyvinvointi tulisikin nostaa prioriteetiksi sekä 
organisaation toiminnassa että työympäristöjen tilasuunnittelussa, 
sillä ilman työntekijöitä minkäänlainen yritystoiminta ei ole 
mahdollista (Tukiainen, 2010, 11). Jos henkilökunta voi huonosti, 
ei luovuus kukoista tai uusia ideoita synny. Päinvastoin: ihmiset 
inspiroituvat, luovat uutta ja synnyttävät menestystä voidessaan 
hyvin. Yritysten toimitiloilla ja työn laadun välillä onkin selkeä 
yhteys toisiinsa. Toimitilojen tulisi tukea ja heijastaa yrityksen 
arvoja, toimintakulttuuria ja ilmapiiriä; niiden tulisi visuaalisilta 
sekä toiminnallisilta ratkaisuiltaan viestiä sekä työntekijöille että 
ulkopuolisille tahoille, että työntekijöistä välitetään yrityksessä. 
Asta Rossi Great Place to Work –instituutiosta on todennut, että 
kun välitetään työtiloista, välitetään todennäköisesti myös muista 
työoloihin liittyvistä asioista (Tukiainen, 2010, 12). 

Viime vuosina keskeiseksi puheenaiheeksi ovat nousseet 
työhyvinvointia koskevat aiheet, kuten työuupumustilastojen 
pelottava kasvu. Liian monissa yrityksissä epävakaa taloustilanne 
on pakottanut organisaatioiden johdot karsimaan kuluja siitä 
väärästä päästä, eli työntekijöiden hyvinvoinnista – samalla 
kuitenkin yritykset odottavat työntekijöiltään jatkuvasti entistä 
tehokkaampaa työpanosta. Epävarma työtilanne yhdessä muiden 
työhyvinvoinnin ehdoilla tehtyjen leikkausten, kuten puutteellisesti 
suunniteltujen työympäristöjen kanssa, eivät paranna työn laatua, 

vaan päinvastoin. Yritysten tulisikin panostaa ennen kaikkea 
työuupumusta ja sairauksia ennaltaehkäiseviin metodeihin, joista 
työympäristön tarkoituksenmukaisella suunnittelulla on erityisen 
tärkeä rooli sen kokonaisvaltaisten vaikutusten vuoksi. Viihtyisä, 
virikkeellinen ja ennen kaikkea käyttäjiensä eli työntekijöiden 
tarpeita tukeva työympäristö voi parhaimmillaan johtaa parempaan 
ilmapiiriin ja työviihtyvyyteen, sairauspoissaolojen vähenemiseen, 
työuupumuksen ehkäisyyn, luonteviin vuorovaikutustilanteisiin, 
tehokkaampaan yksintyöskentelyyn, luovempaan tiimityöskentelyyn, 
työurien pidentymiseen, työntekijöiden sitouttamiseen, tasa-
arvoisemman ja avoimemman henkilöstödynamiikan luomiseen 
sekä luovuuden edistämiseen ja siten innovaatioiden syntyyn, 
muiden etujen muassa. Lyhyesti ilmaistuna hyvin suunniteltu 
työympäristö voi parhaimmillaan siis toimia työhyvinvointia 
edistävästi sekä yksilöiden ja ryhmien luovuutta ja sitä kautta 
koko yrityksen menestystä tukevana alustana. Ennaltaehkäisevä 
lähestymistapa työterveyteen ja –hyvinvointiin voi parhaimmillaan 
parantaa merkittävästi työntekijöiden tuottavuutta ja työn laatua. 
Richard Donkinin sanoin yrityksillä ei ole enää varaa sivuuttaa 
työntekijöidensä hyvinvointia ja terveyttä, kuten heillä ei ole varaa 
sivuuttaa liiketoimintansakaan hyvinvointia – nämä molemmat kun 
ovat pitkälti riippuvaisia toisistaan (Donkin, 2009, 86).

Työhyvinvointia edistävillä tiloilla on suora yhteys paitsi 
työterveyden parantumiseen ja työtehokkuuden ja –motivaation 
kasvamiseen, myös luovan työn paranemiseen. Sisustusarkkitehti 

4.3 Työhyvinvointia tukevasta 
tilasta

Maaretta Tukiainen korostaa kirjassaan Luova työtila – 
Tulevaisuuden työpaikka virikkeellisyyttä ja inspiraation löytämisen 
edistämistä yhtenä luovien työtilojen suunnittelun kulmakivistä. 
Hänen mukaansa luovalle prosessille on olennaisen tärkeää 
mahdollisuus poistua viitekehyksestä ja toimistosta virikkeiden ja 
inspiraation löytämiseksi (Tukiainen, 2010, 5). Toiseksi tärkeäksi, 
luovuutta edistäväksi tekijäksi hän mainitsee epämuodollisen 
ilmapiirin merkityksen. Kun ajatuksia ja ideoita on mahdollista 
pallotella ei-vakavissaan ja ei-tehtäväkeskeisesti, tarjoutuu 
luovimmille ajatuksille mahdollisuus päästä esille (Tukiainen, 
2010, 44). Tilojen tulisi siis tukea epämuodollista toimintakulttuuria 
ilmentämällä tilaratkaisujen keinoin matalaa hierarkiaa, avointa 
kommunikaatiota ja tukea monimuotoista ideoiden ristipölytystä. 
Mihály Csíkszentmihályin mukaan luovuutta edistävissä 
tiloissa keskeistä on avoimuus – suljettuja ovia tulisi siis olla 
mahdollisimman vähän. Luovuutta tukevien tilojen tulisi myös olla 
viihtyisiä, valoisia ja niiden pitäisi mahdollistaa huumori ja leikkisyys 
(Tukiainen, 2010, 57). Myös luonnon elementtien, kuten kasvillisuuden, 
tuomisella osaksi työympäristöä on todettu olevan elvyttäviä ja 
työhyvinvointia parantavia vaikutuksia. Tilasuunnittelun keinoin 
voidaan myös tukea yhteisöllisyyden tunnetta ja ryhmäidentiteettiä, 
millä on merkittävä rooli työhyvinvoinnin kannalta – esimerkiksi 
tilan personalisoinnilla voidaan lujittaa ryhmäidentiteettiä (Horelli, 
1997, 54). Ympäristön tulisi olla muokattavissa yksilöiden ja ryhmien 
vaihtelevien tavoitteiden mukaisesti, jotta se koettaisiin omaksi ja 
siten lisäisi kuuluvuuden ja hyvinvoinnin tunnetta.

SLOW-KULTTUURIN MERKITYKSESTÄ

Kiireen tunne ja stressi heikentävät luovuutta. Näin toteaa 
aivotutkija Kiti Müller Helsingin Sanomien artikkelissa ’Työpaikoilla 
pitäisi hengailla enemmän, sanoo aivotutkija’ (http://www.hs.fi/
ura). Työntekijöihin kohdistuvat paineet olla yhtä aikaa luova ja 
tehokas asettavat hänen mukaansa mahdottoman yhtälön, sillä kiire 
tappaa luovuuden. Kiireinen työympäristö ja kova työtahti saattavat 
johtaa esimerkiksi muistin ja luovan ongelmanratkaisukyvyn 
heikentymiseen, virheiden lisääntymiseen sekä tapaturmien riskien 
kasvuun. Müllerin mukaan luovuutta tukevat työtilat ovat samaan 
aikaan avoimia ja rauhaa tarjoavia - muiden kanssa tapahtuvan 
juttelun tulisi pystyä tapahtumaan vaivattomasti ja samalla 
työympäristön pitäisi kuitenkin tarjota tiloja myös vetäytymiseen 
ja ajatteluun. Tilojen tulisi hänen mukaansa tukea ”kiireetöntä 
hengailua” sillä muiden kanssa kiireettömästi oleskellessa on aikaa 
hedelmälliseen tiedon jakamiseen ja vuorovaikutukseen kollegojen 
kanssa. Luovien työtilojen tulisi siis tukea hitautta, kiireettömyyttä ja 
oleskelua tehokkuuden korostamisen sijaan. 

Myös Tukiainen alleviivaa hidastamisen tarvetta työpaikoilla, joissa 
stressistä on tullut pysyvä olotila. Ikuisen kasvun ja voiton tavoittelu 
sekä tehokkuuden korostuminen ovat ristiriidassa luovuuden 
vaatimuksen kanssa. Hän toteaakin, että samaan aikaan kun 
yrityksiltä odotetaan jatkuvaa uudistumista ja innovaatioita lähes 
liukuhihnalta, ovat edellytykset näihin prosesseihin huonommat 
kuin koskaan (Tukiainen, 2010, 52). Slow-kulttuurin ilmentäminen 
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sekä stressitason minimointi nousevat näin ollen luovien työtilojen 
suunnittelussa tärkeiksi tekijöiksi. Stressin taso johtuu ensisijaisesti 
ajan koetusta vähyydestä, mutta myös esimerkiksi hälyisyys 
ja keskeytykset nostavat stressitasoa. Yksilön flow-tilaa sekä 
esimerkiksi työmuistin toimintaa heikentävät voimakkaat kielteiset 
tunnetilat sekä häiritsevät auditiiviset tai visuaaliset ärsykkeet 
(Tukiainen, 2010, 33). Työympäristön tilaratkaisujen tulisi näin ollen 
minimoida ulkoiset häiriötekijät ja tukea mahdollisimman hyvin 
positiivista ja rentoa ilmapiiriä. 

Ympäristöpsykologi Liisa Horelli korostaa yksilön välittömän 
ympäristön säätelymahdollisuutta yhtenä yksilön hyvinvointiin 
ja stressitason säätelyyn liittyvänä tärkeänä tekijänä. Yksilön 
tulisi siis pystyä säätelemään sosiaaliseen kanssakäymiseen 
liittyviä tarvitsevuuden ja itsemääräämisen, avoimuuden ja 
sulkeutuneisuuden asteita ympäristössään esimerkiksi vetäytymällä 
välillä hiljaisuuteen ja valitsemalla sopiva keskusteluetäisyys (Horelli, 
1997, 54). Elvyttävä ympäristö antaa mahdollisuuden arkiympäristön 
vaatimuksista irtaantumiseen ja on yhteensopiva henkilön 
tarkoitusten kanssa. Ympäristöpsykologian näkökulmasta elvyttävät 
tilat selkeyttävät yksilön ajatuksia ja tarjoavat kiireettömän 
ympäristön, jossa pohdiskella asioita. Työympäristöstä on siis 
yksilön psyykkisen itsesäätelyn sekä luovuuden edistämisen 
kannalta erityisen tärkeää löytyä tiloja myös vetäytymiseen 
sekä ajatteluun – yksilöllä tulee olla mahdollisuus keskittyä ja 
kontrolloida omaa työtään sekä reflektoida omia ajatuksiaan luovien 
prosessien optimoimiseksi.

”--- Informaatiotalouden tärkein tuotantotekijä on luovuus, 
ja ei ole mahdollista olla luova jatkuvassa kiireessä tai 

ulkoa säädellyllä tavalla yhdeksästä viiteen. Näin pelkästään 
taloudellisistakin syistä on tärkeää antaa tilaa leikkisyydelle 

ja luovuuden yksilöllisille tyyleille.”
- Pekka Himanen (Tukiainen, 2010, 52)

Soundcloudin toimitilat Berliinissä
http://officesnapshots.com/2014/07/21/soundclouds-new-berlin-headquarters-kinzo/

Soundcloudin toimitilat Berliinissä - Lepohuone
http://officesnapshots.com/2014/07/21/soundclouds-new-berlin-headquarters-kinzo/

Makhno Studion toimitilat Kiovassa
http://officesnapshots.com/2015/04/02/makhno-studio-kiev-offices/
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Firman työntekijöiden erikoistumisalat vaihtelevat monipuolisesti 
graafisesta suunnittelusta audion ja äänimaailman suunnitteluun, 
ohjelmointiin ja pelien testaukseen; hallinnon puolen työn osuus on 
noin 10% (Ilvessuo, 2015). Pelien kehittämisessä Ilvessuon mukaan 
noin puolet tehtävästä työtä on luovaa ja puolet ohjelmointia. 
Työajat ovat joustavia – työryhmät saavat itse päättää työaikansa, 
jotka vaihtelevat liukuvasti 7-22 –välillä maanantaista perjantaihin. 
Ainoastaan projektipalaverit velvoittavat työntekijät oleman 
työpaikalla tiettyyn kellonaikaan. Pelialalla projektit ovat usein 
pitkäkestoisia, kestäen keskimäärin noin kahdesta kolmeen vuoteen. 
Etätyötä ei Redlynxilla juurikaan tehdä työn luonteen vuoksi, 
sillä työvälineet ja projektitiimit velvoittavat pitkälti toimitiloissa 
työskentelyyn.

Redlynxin yhteen, laajaan kerrokseen sijoittuvat työtilat 
koostuvat ikkunaseinille sijoitettujen kahden tai useamman 
työntekijän toimistohuoneista sekä niiden keskelle jäävän tilan 
avokonttorityötilasta. Työntekijöillä on kaikilla nimetyt työpisteet 
työn luonteen vuoksi, sillä projektit täytyy pystyä jättämään 
kesken omalle työpisteelle ja eri työtehtävät vaativat tietyt työkalut 
ja laitteistot käyttöönsä. Työpisteiden järjestys tosin vaihtelee 
projektien kulun mukaan –tarkoituksena on, että saman projektin 
kimpussa työskentelevät työntekijät olisi sijoitettu toimistossa 
mahdollisimman lähelle toisiaan, jotta tiedonkulku sujuisi 
mahdollisimman vaivattomasti. Luovaa työtä tekevät työntekijät 
sijoittuvat pääasiassa avoimeen työtilaan mahdollistaen näin 
ideoiden ristipölytyksen mahdollisimman hyvin, kun taas hiljaisuutta 

Opinnäytetyöni teoriaosuudessa olen perehtynyt Y-sukupolveen, 
työympäristöissä tapahtuviin muutoksiin ja mahdollisuuksiin 
sekä luovuuteen käsitteenä ja prosessina. Tässä viimeisessä 
tietopohjakappaleessa pyrin selvittämään, miten käytännön tasolla 
nämä kaikki kolme osiota voitaisiin yhdistää tilasuunnittelun 
näkökulmasta, eli millaisissa toimistotiloissa pääosin Y-sukupolven 
työntekijöistä koostuvat luovan alan yritykset työskentelevät. 
Selvittääkseni asiaa kävin alkuvuodesta 2015 tutustumassa kahteen 
erityyppiseen luovan alan toimistoon: pelialan yritys Redlynxin 
sekä mainostoimisto Dynamo&Son:n toimitiloihin Helsingissä. 
Tavoitteenani oli haastattelun sekä tila-analyysin keinoin tutustua 
yritysten edustamien luovien toimialojen työkäytäntöihin sekä 
siihen, miten toimitiloissa tuettiin näitä työkäytäntöjä tilaratkaisujen 
keinoin. Minua kiinnosti erityisesti se, miten tiloissa oltiin 
käytännössä tuettu vuorovaikutusta työntekijöiden välillä sekä luovia 
prosesseja ja ideoiden ristipölyttymistä.

REDLYNX

Vuonna 2000 perustettu pelien kehittämiseen ja tuotantoon 
keskittynyt yritys Redlynx työllistää Helsingin Pasilassa sijaitsevalla 
toimipisteellä noin 110 työntekijää. Yrityksen työntekijä Minna 
Ilvessuo esitteli minulle työtiloja ja vastasi yritystä koskeviin 
kysymyksiini. Redlynxin 110 työntekijästä valtaosa on Y-sukupolven 
edustajia, työntekijöiden keskimääräisen iän ollen hieman alle 
30 vuotta – Ilvessuon mukaan vanhin työntekijä yrityksessä oli 
haastatteluhetkellä 43-vuotias. Yrityksen työntekijöistä vain noin 10% 
on naisia.

4.4 Luovien alojen työstä ja 
työympäristösuunnittelusta

ja keskittymistä enemmän vaativat työtehtävät, kuten ohjelmointi 
ja äänisuunnittelu, sijoittuvat pienryhmähuoneisiin. Myös yksilölliset 
tarpeet on pyritty ottamaan huomioon työpisteiden sijoittelussa.

Luovuutta on tiloissa pyritty tukemaan erityisesti erilaisten vapaa-
ajan aktiviteettien muodossa. Toimiston sydämestä löytyy avoin 
tila, johon on sijoitettu biljardi- ja jalkapallopöydät, peliaiheisia 
kirjoja notkuva kirjahylly ja lukunurkka sekä suuri projektori pelien 
pelaamista varten, jonka eteen on sijoitettu mukavat sohvat. 
Ilvessuon mukaan erityisen tärkeää on, että työntekijät viihtyvät 
työpaikallaan ja että yhteishenki on hyvä – vaikka toimisto onkin 
työntekijä- ja neliömäärältään melko suuri, on tärkeää, että 
työilmapiiri on rento ja positiivinen. Pelialan rekvisiittaa löytyy 
ympäri toimistoa inspiraation lähteenä. Kokonaisuutena Redlynxin 
työtilat pyrkivät olemaan yksi suuri pelimaailmaa muistuttava 
olohuone, jossa työntekijöitä kannustetaan pitämään hauskaa ja 
rentoutumaan työrupeamien välissä.
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DYNAMO & SON

Dynamo&Son –mainostoimistossa pääsin haastattelemaan 
markkinointiviestinnän suunnittelijaa Markus Niemistä. Redlynxiin ja 
Martelaan verrattuna Dynamo&Son on melko pieni, noin 30 henkilöä 
työllistävä digitaalinen mainostoimisto, jonka toimipiste sijaitsee 
Helsingin keskustassa. Työntekijöihin lukeutuu hallintoa pyörittävien 
ekonomien ja tradenomien lisäksi eri luovien alojen osaajia 
graafikoista liikkuvan kuvan suunnittelijoihin ja copywritereista 
koodaajiin.

Toisin kuin Redlynxilla, Dynamo&Sonilla työstä iso osa tehdään 
etätyönä joko asiakkaan luona tai kolmansissa työpaikoissa 
(Nieminen, 2015). Projektit toteutetaan pääosin pienryhmissä ja 
niiden kestot vaihtelevat suuresti. Toimipisteellä oloa velvoitetaan 
kerran viikossa pidettävien suunnittelupalaverien muodossa, mutta 
muuten työ on varsin liikkuvaa. Tiimit ovat vastuussa face-to-face 
–työskentelyn järjestämisestä, mutta usein ryhmätyön paikaksi 
valitaan toimiston ulkopuolinen lokaatio. Esimerkiksi palaverit 
saatetaan pitää kesäisin puistossa piknikillä neuvotteluhuoneen 
sijaan. Niemisen mukaan toimiston seinien ulkopuolelta saatu 
virikkeellisyys on ”bensa, joka pyörittää” – viitekehyksestä 
poistuminen ja konventioista irtaantuminen on olennaisen tärkeää 
uuden löytämisessä. Inspiraation lisäksi toimistolta poistuminen 
edesauttaa stressin vähentämisessä. Työaikaa ei työntekijöillä 
ole, vaan työtä tehdään liukuvasti myös viikonloppuina. Asiakkaita 
kohdataan pääsääntöisesti 9-17 –aikavälillä, mutta toimistolla 

saatetaan tehdä työtä kellon ympäri. Nieminen korostaa, että luova 
työ ei katso kellonaikaa, vaan jokaisen tulisi pystyä valitsemaan 
itselleen luontainen työrytmi. Esimerkiksi toimiston koodarit 
työskentelevät mieluummin ilta- ja yöaikaan kuin päiväsaikaan. 
Työtä voidaan pääasiassa hoitaa kannettavan tietokoneen 
ääressä missä vain – työaikojen joustavuuden ja etätyöskentelyn 
yleisyydestä johtuen toimistolla saattaa päivisin kerrallaan olla vain 
kymmenisen henkeä. Tästä johtuen monissa toimistoissa onkin 
tarpeettoman paljon neliöitä, ja työpisteitä ja –tiloja jakamalla voisi 
moni mainostoimisto toimia neliöiltään tehokkaammissa tiloissa.

Niemisen mukaan mainostoimiston työstä vain noin kolmasosa 
on face-to-face –työtä. Asiakaspalavereja saatetaan pitää Skype-
haastattelujen tai vaikka ravintolaillallisen muodossa. Projektit ovat 
hyvin erilaisia ja työn tekemisen tapoja on monenlaisia, mutta 
Niemisen mukaan perinteinen työprosessi mainostoimistolla kulkee 
suurin piirtein seuraavaa kaavaa mukaillen: Ensin saadaan työnanto 
asiakkaalta ja ideoita heitellään vapaasti yhdessä projektitiimin 
ja asiakkaan kanssa. Tätä vaihetta seuraa suunnittelijoiden 
ajatteluhetki, jolloin tiimin jäsenet hakevat inspiraatiota ja ideoivat 
tahoillaan. Ajatteluosion jälkeen suunnittelijat kokoontuvat yhteen 
ja alkavat ideoimaan yhdessä – vaihe saattaa sisältää esimerkiksi 
prototyyppien rakentamista, visuaalisten konseptien ideointia tai 
storyboard –suunnittelua. Yhteistyövaiheen jälkeen esitellään 
ehdotukset asiakkaalle, minkä jälkeen seuraa jälleen ideoiden, 
palvelun tai tuotteen jatkokehittelyä sekä yksilötasolla että 

“Viitekehyksestä poistuminen ja konventioista irtaantuminen on 
olennaisen tärkeää uuden löytämisessä.”

-Markus Nieminen (Nieminen, 2015)

ryhmässä. Ajatteluosio on Niemisen mukaan korostuneen tärkeässä 
osassa mainostoimistolla, sillä luova työ on pääosin ajattelutyötä. 
Tästä johtuen työympäristön tulisi hänen mielestään olla 
virikkeellinen ja samalla kuitenkin seesteinen. Myös ryhmätyövaihe 
on tärkeä, ja ryhmien luovuuden ja kollaboraation syntymisen 
tueksi pitäisi mainostoimistosta löytyä erityyppisiä tiloja. Niemisen 
mielestä käsin luonnostelu on koneella työskentelyä nopeampaa ja 
avoimempaa. Ryhmätyötilanteissa halutaan saada mahdollisimman 
paljon palautetta ja suunnittelun tulisi olla mahdollisimman 
läpinäkyvää, mitä voitaisiin tilasuunnittelun keinoin tukea esimerkiksi 
piirtoseinien avulla. Niemisen mielestä jokaisesta luovan alan 
toimistosta pitäisi löytyä virikkeellinen leikkihuone, joka mukautuisi 
erilaisiin käyttötarkoituksiin ja jossa ideat syntyisivät kuin itsestään. 
Olennaista on, että ryhmätyö- ja palaveritilanteet pyritään luomaan 
mahdollisimman vapautuneiksi, jolloin paineita ei ole ja keskustelu 
on luontevaa. Rennossa hengessä käydyn lennokkaan keskustelun 
kautta onnekkaiden sattumien tapahtuminen ja toisien ideoista 
inspiroituminen on todennäköisempää.

Dynamo&Son työskentelee yhden kerroksen toimitiloissa, joissa 
sisäänkäynnin yhteydessä on edustusalue, johon lukeutuu 
useampi lasiseinin ja liukuovin eroteltu neuvottelutila sekä 
ylellinen odotustila aikakauslehtivalikoimalla sekä Eero Aarnion 
pallotuoleilla varusteltuna. Neuvottelutilat toimivat myös ideointi- ja 
ryhmätyötiloina sekä intensiivisen yksilötyön tilana – sääntönä 
on, että jos joku työskentelee yksin neuvottelutilassa, ei häntä 

saa häiritä. Edustustiloista pääsee avoimeen keittiötilaan, jossa 
suuren ruokapöydän ääreen mahtuvat kaikki toimiston työntekijät 
kerralla istumaan. Keittiöstä aukeaa kahdessa eri tasossa 
oleva avoin työskentelytila, jossa suurin osa työn tekemisestä 
tapahtuu. Työpisteet ovat pääosin nimettyjä ja sijoiteltu siten, 
että esimerkiksi graafikot istuvat samalla alueella ja animaattorit 
toisella. Kuitenkin avoimessa, melko tiiviissä tilassa vuorovaikutus 
työntekijöiden kesken on luontevaa ja mutkatonta. Niemisen mukaan 
Dynamo&Son on tasavertainen organisaatio, jossa toimitusjohtaja 
on ainoa esimies – tasavertaisuus näkyy tilassa siten, että kaikki 
työskentelevät samoissa tiloissa keskenään. Työtilan keskeltä löytyy 
avoin alue, johon on sijoitettu mm. pingispöytä ja sohva. Toimiston 
seinät ovat yhtä ikkunapintaa, joista tulvii sisätiloihin valoa ja 
avautuu näkymä Helsingin ytimeen. Dynaaminen ympäristö todella 
inspiroi näissä tiloissa työskennellessä ja keskeisen sijainnin vuoksi 
kynnys lähteä toimiston ulkopuolelle vaikka lounaalle tai palaveria 
pitämään ja inspiraatiota hakemaan on matala. Niemisen mielestä 
työtilojen toimivuus ja viihtyisyys määrittelevät yrityksen. Työtilojen 
tulisi olla ennen kaikkea eri tilanteisiin ja tarpeisiin mukautuvia sekä 
yrityksen imagoa ja arvoja edustavia – kun työtiloista ollaan ylpeitä, 
parantaa se ryhmähenkeä, motivaatiota ja luovan työn laatua.
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5. Tavoitteet ja rajaus
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Opinnäytetyöni suunnitteluosiossa pyrin luomaan olemassa 
olevaan tilakohteeseen Y-sukupolven luovan alan työntekijöiden 
tarpeisiin toiminnallisesti mahdollisimman optimaalisesti 
soveltuvan työympäristön. Tilasuunnitelmassani tulen soveltamaan 
monitilatoimiston suunnitteluperiaatteita tietopohjaosuuteni pohjalta.

Tulen tilasuunnitelmassani keskittymään toiminnallisesti 
vuorovaikutustilanteiden sekä luovan ryhmätyöskentelyn tukemiseen 
tilasuunnittelun keinoin. Toimiston toiminnot pyrin sijoittamaan tilaan 
siten, että tila on neliöiden käytöltään mahdollisimman tehokas 
ja että monitilatoimiston suunnitteluohjeistukseen pohjautuva 
vyöhykeajattelu tulee toteutumaan. Tilasuunnitelmani tulee sisältää 
eri tyyppisiä ja käyttötarkoitukseltaan joustavia ja muunneltavia 
tiloja eri käyttäjäprofiilien ja työtehtävien tarpeisiin. Haasteenani 
tulee olemaan toimintojen sijoittaminen neliömäärältään rajoitettuun 
ja pohjaratkaisultaan haastavaan tilaan.

Toimintojen määrittämisessä tulen keskittymään Y-sukupolven 
tarpeisiin sekä tämän päivän työympäristön mahdollisuuksiin 
luodakseni mahdollisimman tarkoituksenmukaisen ja 
käyttäjölähtöisen työympäristön. Tulen keskittymään mobiilin 
työskentelyn sekä erityyppisten ryhmätyötilanteiden tukemiseen.

Toiminnallisessa suunnittelussa pyrin huomioimaan erilaiset 
luovan työn työtehtävät ja eri käyttäjäprofiilien työn tekemisen 
tavat mahdollisimman käyttäjälähtöisesti suunnittelutoimiston 
viitekehyksessä. Toimintojen ja kalusteiden sijoittelussa tulen myös 
huomioimaan erilaiset toimistotyöhön liittyvät suunnitteluperiaatteet 
sekä RT-kortiston asettamat rajoitukset ja ohjeistukset.

Tilasuunnitelmassa tulen huomioimaan kestävän kehityksen 
ekologiselta, sosiaaliselta sekä ekonomiselta kannalta. Pyrin 
suunnittelemaan tilasta ekologisesti ja ekonomisesti kestävän 
suunnittelemalla tilasta mahdollisimman neliötehokkaan ja 
erilaisten tilanteiden ja tarpeiden mukaan muuntuvan ja joustavan. 
Pyrin käyttämään suunnitelman materiaali- ja kalustevalinnoissa 
kierrätysmateriaaleja sekä kestäviä ratkaisuja.

Tulen keskittymään tilasuunnitelmassani erityisesti sosiaalista 
kestävyyttä tukevien ratkaisujen luomiseen. Keskityn pohtimaan 
suunnitelmassani tilojen mahdollistamia positiivisia vaikutuksia 
yhteishenkeen, työhyvinvointiin ja siten yksilön luovan työn laadun 
parantamiseen. Yhteishenkeä, hiljaisen tiedon välittymistä ja 
ryhmien luovuutta tukeakseni tulen suunnittelemaan tilaan erilaisia 
vuorovaikutusta tukevia tiloja. Näiden lisäksi työhyvinvointia ja 
yksilötyötä tukeakseni tulen sijoittamaan tilaan myös hiljaiseen 
ja intensiiviseen yksintyöskentelyyn tarkoitettuja tiloja. Tulen 
huomioimaan tilassa akustiikkaan ja valaistukseen liittyvät tekijät 
työhyvinvointia tukevina tekijöinä.

5.1 Toiminnalliset tavoitteet 5.2 Kestävää kehitystä tukevat 
tavoitteet

Pyrin luomaan suunnitteluosiossani esteettisvisuaalisilta 
ratkaisuiltaan virikkeellisen tilan, joka tukee epävirallista ilmapiiriä ja 
siten luovaa työskentelyä, rentoa vuorovaikutusta ja työviihtyvyyttä. 
Tavoitteenani on luoda tila, jossa työntekijät viihtyvät myös 
työaikojen ulkopuolella ja joka on visuaalisesti perinteisestä 
toimistosuunnittelusta poikkeava. Leikkisyyttä ja inspiroivuutta pyrin 
luomaan tilaan väreillä, materiaaleilla sekä kalustevalinnoilla.

Opinnäytetyöni suunnitteluosion tavoitteena on luoda Y-sukupolven 
tarpeisiin soveltuva luovan alan suunnittelutoimistokonsepti, 
joka on sovellettavissa myös muihin tiloihin. Jätän tarkoituksella 
fiktiivisen asiakasyrityksen yritysidentiteetin anonyymiksi, sillä 
haluan tietopohjaosuuteni pohjalta luoda tilasuunnitelman, 
joka on sovellettavissa eri luovien alojen yritysten tarpeisiin. 
Keskityn tilassa tukemaan sosiaalista vuorovaikutusta sekä 
ryhmien luovuutta tilasuunnittelun keinoin, ottaen huomioon 
käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteet. Tarkoituksena on luoda 
viitteellinen visuaalisen alan suunnittelupalveluita tuottavan yrityksen 
toimitila monitilatoimiston ohjeistusta soveltaen opinnäytetyön 
tietopohjaosion tueksi. Tulen keskittymään suunnitelmassa 
työntekijöiden näkökulmaan, ottaen kuitenkin huomioon myös 
ulkopuoliset vierailijat ja asiakkaat.

Koska keskityn työssä vuorovaikutustilanteiden, luovuuden ja 
työn moninaisten tapojen tukemiseen tilasuunnittelun keinoin, on 
opinnäytetyön pääpaino toiminnallisessa suunnittelussa. Toiminnot 
tulee sijoittaa siten, että ne tukevat vuorovaikutusta sekä ryhmien ja 
yksilöiden luovia prosesseja mahdollisimman tehokkaasti.

5.3 Esteettisvisuaaliset tavoitteet 5.4 Rajaus
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6. Suunnitteluprosessi
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Laaja ja kokonaisvaltainen tietopohjaperusta auttoi minua 
pääsemään alkuun suunnitteluprosessissani. Y-sukupolven 
arvomaailmaa ja työntekemisen tapoja sekä toisaalta 
työkulttuurissa ja -ympäristöissä tapahtuvia muutossuuntauksia 
ja luovien alojen työympäristösuunnittelua ymmärtämällä pystyin 
asettamaan varsin yhdenmukaisia toiminnallisia tavoitteita 
tulevalle tilasuunnitelmalleni. Tilasuunnitelman pääpaino tulisi 
olemaan vuorovaikutuksen tukemisessa, sillä vuorovaikutus 
toimii avaimena ideoiden ristipölytyksessä ja siten innovaatioiden 
synnyssä. Y-sukupolven työelämään siirtymisen ja mobiilin 
työntekemisen lisääntymisen myötä fyysinen työpaikka tulee 
entistä korostuneemmin toimimaan kohtaamispaikkana ja alustana 
erityyppisille ryhmätyötilanteille. Vaikka etätyö onkin yleistymässä, 
en silti tietopohjaosion sekä tekemieni haastattelujen pohjalta 
usko fyysisten työtilojen katoavan, vaan päinvastoin: fyysisen 
työtilan merkitys tulee korostumaan, sillä luova tietotyö tarvitsee 
ympärilleen virikkeitä ja spontaaneja kohtaamisia työntekijöiden 
välillä, mitä digitaalisessa verkkoympäristössä ei samalla tavalla 
tapahdu.

Y-sukupolvelle suunnitellussa työtilassa ei ole tunnetta hierarkisesta 
työpaikkarakenteesta, vaan päinvastoin avoimuus, läpinäkyvyys ja 
tasavertaisuus ovat avainsanoja. Työ- ja vapaa-ajan sekoittuessa 
ja työn muuttuessa joustavammaksi työtilan tulee entistä 
korostuneemmin olla viihtyisä ja elämyksellinen. Käyttäjälähtöisyys 
ja työhyvinvointi tulee asettaa prioriteetiksi suunnittelussa, 

6.1 Suunnitteluprosessia 
ohjaavia päätelmiä

sillä viihtyisässä ja toimivassa työympäristössä myös luovuus 
kukoistaa paremmin. Vaikka monitilatoimistoissa ei henkilökohtaisia 
työtiloja ole, täytyy erilaiset työntekemisen tavat sekä erilaiset 
käyttäjäprofiilit ottaa huomioon tilasuunnittelussa tarjoamalla tiloja 
myös hiljaiseen työskentelyyn. Ihminen työskentelee tehokkaammin 
kun hänellä on mahdollisuus itse säädellä yksityisyyttään ja 
ympäristöään myös työpaikalla.

Epävirallisen ja avoimen ilmapiirin luominen tilasuunnittelun keinoin 
tulee olemaan avainasemassa tilasuunnitelmassani. Toimiston 
tulisi olla rentoon työntekoon ja ajatustenvaihtoon rohkaiseva 
paikka, jossa työntekijät saattavat haluta oleskella työtuntien 
ulkopuolellakin. Avoimessa, hauskassa ja vuorovaikutusta tukevassa 
ympäristössä työntekijät oppivat tuntemaan toisensa paremmin, 
yhteishenki paranee, kommunikaatio tehostuu ja hiljainen tieto sekä 
ideat välittyvät vapaammin. Tällä on omalta osaltaan merkittävän 
tärkeä rooli innovaatioiden synnyssä sekä suuremmassa 
mittakaavassa yrityksen koko liiketoiminnan kasvattamisessa.

Sosiaalista 
vuorovaikutusta 

tukeva 
työympäristö

Parempi 
työviihtyvyys

Enemmän 
spontaaneja 
kohtaamisia

Ideoiden 
ristipölytys

Enemmän innovaatioita

Avoin ja rento
ilmapiiri

Luovuutta tukeva työympäristö

Kaavio: Linda Vanni, 2015
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Suunnittelukohteeni hypoteettinen tila sijaitsee Sepänkadulla 
Helsingin Punavuoressa. Kyseessä on pinta-alaltaan 195 m2 oleva, 
katutasolla sijaitseva läpitalon kiinteistö vuonna 1939 rakennetussa 
rakennuksessa. Tila on aikaisemmin toiminut liiketilana sekä 
toimistona.

Kiinteistöön on kolme sisäänkäyntiä: kaksi julkisivulta Sepänkadun 
puolelta ja yksi sisäpihalla. Pääsisäänkäynnin korkeassa, avoimessa 
tilassa on julkisivun puolella suuret ikkunat, joista avautuu näkymä 
Tehtaanpuistoon. Tila sijoittuu loivaan mäkeen, ja julkisivun 
sisäänkäynnit ovat siksi kahdessa eri tasossa. Avarasta 3500mm 
korkuisesta tilasta pääsee askelmia pitkin ylimmälle tasolle, jonka 
korko alimmaiseen tasoon nähden on 550mm. Tilassa on tällä 
hetkellä puuta jäljittelevä laminaattilattia. Kipsilevyseinät ovat 
pääosin hyvässä kunnossa, mutta vaativat osittain hiomista ja 
paikkaamista. Aulatilan huoneet on yhdistetty toisiinsa massiivisin 
puuovin ja –sermein.

6.2 Suunnittelukohde:
Sepänkatu 15, Helsinki

Sepänkatu

Kankurinkatu

Tehtaankatu

Pursi
mieh

enkatu

Tehtaanpuisto

Sepänkatu 15
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ALKUPERÄINEN POHJA JA ONGELMAKOHDAT

Kiinteistö on alkuperäiseltä pohjaratkaisultaan erittäin sokkeloinen ja 
monihuoneinen, kevytrakenteisia väliseiniä on tilassa paljon ja osa 
niistä todella hankalissa kulmissa.. Katossa on useita alas laskettuja 
kohtia ja seinissä on epämääräisiä syvennyksiä. Tilassa on kaksi 
WC-tilaa, joista pienempi sijoittuu keskelle kiinteistöä ylimmälle 
tasolle ja suihkulla varusteltu kylpyhuone ylimmän tason perälle. 
Pieni WC-tila on keskeisellä sijainnillaan hankalasti aseteltu. Keittiö 
sijoittuu heti WC:n toiselle puolelle. Taukotilaksi tarkoitettu tila on 
jaettu kahteen ahtaaseen huoneeseen, joista ei ole näkymää ulos.

Onnekseni seinät ovat pääosin kevytrakenteisia ja kantavien 
seinien sijoittelu on looginen. Tilassa on mahdollista purkaa suurin 
osa seinäpinnasta, jolloin tilasta tulee huomattavasti avoimempi 
ja ilmavampi. Hyvää tilassa on korkea huonekorkeus ja julkisivun 
suurista ikkunoista sisään tulviva valo, joka valitettavasti ei pääse 
kulkeutumaan ylimmän tason erottelevien väliseinien läpi, ja aulaa 
lukuun ottamatta tilat jäävät pimeiksi ja tunkkaisiksi.

Sisäpihan sisäänkäynnin yhteydessä on kevytrakenteinen 
tuulikaappi, jonka voisi mahdollisesti korvata väliovella liiallisen 
ilmavirran tukkimiseksi. Ylimmän tason putkistot on vedetty läpi tilan 
siten, että vesipisteiden sijaintia pystyy siirtämään tarvittaessa. 

WC WCKT

0 +150+-
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Sepänkatu

Sisäpiha
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Aloitin tilaohjelman suunnitteluprosessin kartoittamalla ajatuskartan 
muodossa erilaisia tilatarpeita, joita suunnittelemassani 
toimistossa tulisi olemaan. Erilaiset toiminnot sijoitin 
aikaisemmin opinnäytetyössäni esittelemääni monitilatoimiston 
suunnitteluohjeeseen perustuvaan tilakaavioon, jotta hahmottaisin 
tilojen sijoittumisen suhteessa toisiinsa. Seuraavalla aukeamalla 
esittelen alustavan tilaohjelmataulukon.

Suunnitteluprosessin alusta asti oli selvää, ettei toimistossa 
olisi työntekijöille omia huoneita tai suljettuja ovia, vaan tila 
olisi mahdollisimman avoin ja tasavertaisuutta ja läpinäkyvää 
toimistokulttuuria korostava. Luovan työn luonteen vuoksi 
päädyin suunnittelemaan toimiston kymmenelle henkilölle 
siten, että jokaisella työntekijällä olisi mahdollisuus nimettyyn 
työpisteeseen avoimessa työtilassa, mutta toimistosta löytyisi myös 
erityyppisiä tiloja monenlaiseen työskentelyyn monitilatoimiston 
suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Pääpaino suunnitelmassani 
olisi ryhmätyötiloissa ja kohtaamispaikoissa, joita aion sijoittaa 
mahdollisimman paljon eri puolille toimistoa.

6.3 Tilaohjelma
Alkaessani miettimään eri tilojen sijoittumista varsinaiseen pohjaan, 
hahmottui minulle tilan pohjan haasteellisuus. Neliömäärällisesti 
tulisi olemaan haastavaa saada sijoitettua kaikki toiminnot tilaan 
siten, että niille olisi varattu tarpeeksi suuri neliömäärä ja että ne 
sijoittuisivat toisiinsa nähden loogisesti. Tämän vuoksi tulisi olemaan 
ensisijaisen tärkeää miettiä tilat mahdollisimman tehokkaiksi siten, 
että niiden käyttöaste olisi korkea suunnittelemalla tiloja, jotka 
mukautuisivat erilaisiin käyttötarkoituksiin ja erilaisille käyttäjille. 
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e 2. Intensiivisen yhteistyön vyöhyke

4. Lyhytaikaisen pistäytymisen vyöhyke 3. 
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en
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Yhteistyö parempi

Yhteistyö heikompi

Keskittyminen
heikompi

Keskittyminen
parempi

Lähde: Monitilatoimisto, 2012, 6 / Alkuperäinen taulukko: Erlich & Bickhard, 2008

Tilojen sijoittuminen monitilatoimiston vyöhykeajattelun mukaan

Avoin työskentelytila

Hiljainen työskentely

Lounge

Vaatesäilytys

WC-tilat

Puhelukoppi

Hot desk -työpisteLukunurkka

Keittiö
Neuvottelutila

Innovaatiotila

Materiaalikirjasto

Tavarasäilytys

Ruokailu

Avoin ryhmätyöpiste

Siirtymät

Lepotila

Oleskelutila
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Aula

Tila Toiminta JärjestelytVaikutelma

Sisääntulo
Vastaanotto

Näyttävä sisääntulo
Kertoo yrityksestä

Vastaanottotiski?
Istuintilaa

Lounge Odotus
Ryhmätyöskentelyä
Lehtien luku
Spontaanit kohtaamiset

Leikkisä
Inspiroiva
Avoin, mutta suojaisa

Kevyet istuin-/
pöytäkalusteet, keinutuolit
Kasvillisuutta tilanjakajana
Kaluste, johon integroitu 
näyttö + lehtiteline
Ikkunalaudan 
hyödyntäminen istuintilana

Neuvottelu-/

ryhmätyöhuone

Neuvottelut
Intensiivinen ryhmä-
työskentely
Presentoiminen

Edustava
Avoin, mutta mahdollisuus 
myös yksityisyyteen
Rauhoittava

Lasiseinä
Verhoilla yksityisyyttä
Piirtopintaa seinillä
Projisointipintaa
Iso neuvottelupöytä 
10-12hlölle

Innovaatio-/
Monitoimitila

Brainstorming
Prototyyppien 
rakentaminen
Luentoja/koulutusta
Muunneltava esim. 
showroomiksi
Ryhmätyöskentelyä

Leikkisä
Inspiroiva
Rento
Epävirallinen
Hauska

Tila tilassa -toteutus
Säilytyskalusteistuin
Piirtopintaa seinillä
Siirreltävät kalusteet
Lasiseinä siirrettävissä 
kokonaan sivuun?

Naulakko Vaatesäilytys Suojaisa Naulakkotilaa
Istuin, peili

Asiakas-WC WC
Käsienpesu

Edustava
Siisti

WC-istuin
Pieni käsienpesuallas
Säilytystilaa seinällä?

Alustava tilaohjelma

Julkinen vyöhyke
Puolijulkinen vyöhyke

Puhelinkoppi Intensiivinen, 
lyhytaikainen 
yksintyöskentely ja
parityöskentely
“Hot desking”
Yksityisyyttä vaativat 
puhelut

Intiimi
Rauhallinen
Mukava
Suojaisa, muttei ahdas

Baarikorkuinen työtaso
Lasiseinät
Mukavat istuimet
Pieni pöytä
Akustoivat materiaalit

Siirtymätila Siirtyminen 
vyöhykkeiden/tilojen 
välillä
Spontaanit kohtaamiset

Tilava
Avoin

Levennetyt askelmat

Avoin työtila Intensiivinen 
työskentely
Materiaalit
Printtaus

Inspiroiva
Vuorovaikutukseen kan-
nustava

Työpisteet 10kpl
Säilytystila integroitu 
seinille, työtasoihin
Materiaalikirjasto
Printtauspiste

Hiljainen 
työskentely

Mahdollisuus rauhoitet-
tuun, hiljaiseen yksin-
työskentelyyn

Rauhoittava
Kiireetön

Avoimesta työtilasta 
mahdollisuus rajata 
akustoivalla verholla 
päätytila erikseen
2 työpistettä

Keittiö ja ruokailu Kahvin keittäminen
Aterioiden lämmitys
Ruokien säilytys
Ruokailutila

Sosiaaliseen vuorovaikutuk-
seen kannustava
Siisti
Rento

Seinäkalusteeseen inte-
groitu keittiösyvennys, 
vesipiste, jääkaappi, mikro
Iso ruokapöytä (8-10hlö), 
jota voidaan käyttää myös 
palaveritarkoitukseen

Lepo-/oleskelutila
/Lukunurkka

Lepääminen
Oleskelu
Sosialisointi
Lukeminen

Intiimi
Rauhallinen

Integroitu leposyvennys, 
mahdollisuus eristää 
verholla
Säilytystilaa kirjoille yms.

WC (Hlökunta) WC, käsien pesu, suihku, 
siivoussäilytys, 
INVA-mitoitus

Siisti
Hygieninen
Organisoitu

Liukuovien taakse kät-
ketään suihkukaappi, 
pesukone, säilytys

Tila Toiminta JärjestelytVaikutelma

Yksityinen vyöhyke
Puolijulkinen vyöhyke
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Aloitin toimintojen sijoittelun pohjaan purkamalla ensin pohjasta 
kaikki väliseinät toista WC-tilaa lukuunottamatta, jättäen jäljelle 
ainoastaan kantavat seinät sekä ylimmälle tasolle johtavat 
askelmat. Halusin ensin päättää kulkuväylien sijainnit pohjassa sekä 
hahmottaa toimintojen raa’at tilavaraukset sekä sijainnin suhteessa 
toisiinsa ennen uusien väliseinien rakentamista.

Tilojen sijoittelussa minulle oli alusta asti selvää, että sisäpihan 
puolelle tulisi sijoittumaan työrauhaa eniten vaativat tehtävät ja 
julkisivun puolelle taas puolestaan julkiset tilat. Tilan keskelle 
jäisi kohtaamisalueet ja puolijulkiset tilat. Aivan aluksi pohdin 
neuvottelutilojen sijoittamista sisäpihan puolelle ja avoimen työtilan 
sijoittamista julkisivun puolelle, mutta tämän ajatuksen hylkäsin 
pian ajatustyön edetessä, sillä työtilat vaatisivat mahdollisimman 
rauhallisen ympäristön. Päätin siis sijoittaa avoimen työtilan 
kokonaisuudessaan sisäpihan puolelle minimoidakseni läpikulun 
työtilassa. Toinen selvä asia oli keittiön ja taukotilan sijoittaminen 
keskelle tilaa kohtaamispaikaksi. Haasteena olisi sijoittaa taukotila 
siten, että se säilyisi keskeiseltä sijainniltaan huolimatta suhteellisen 
rauhallisena läpikulun suhteen ja ettei esimerkiksi asiakkaat ja 
ulkopuoliset henkilöt pääsisi sinne. 

WC-tiloja tarvittaisiin tilassa kaksi, toinen pääasiassa asiakkaille 
ja toinen vain henkilökunnan käyttöön. Suuren WC-tilan voisi joko 
jakaa kahdeksi WC-tilaksi tai toisen, pienemmän WC:n voisi sijoittaa 
jonnekin muualle tilassa. Lisäksi hankaluuksia tuotti varastotilat ja 

6.4 Pohjapiirustusluonnoksia
säilytys sekä muut tukitilat - alle 200 neliön tilassa oli haastetta 
jo pelkästään työntekemiseen liittyvien toimintojen sijoittamiseen, 
mutta tukitilojen tilantarve korostaisi entistä enemmän tarvetta 
neliöiltään tehokkaalle pohjaratkaisulle.

Pohjakaaviojumpan aikana olennaiseksi seikaksi nousi kulkuväylien 
suunnittelu. Helpottava tekijä oli, että tilan julkisivussa on 
kaksi sisäänkäyntiä - minulla olisi siis mahdollisuus päättää, 
kumpi ovista olisi loogisempi pääsisäänkäynti ja voitaisiinko 
toinen ovi mahdollisuuksien mukaan sulkea kokonaan vain 
hätäuloskäyntitarkoitusta varten, näin mahdollistaen entistä 
tehokkaamman tilan käytön. Askelmat olisi mahdollista siirtää myös 
toiselle puolelle tilaa.

Seuraavalla aukeamalla olen esitellyt pohjakuvavaihtoehtoja, 
joissa olen arvioinut erilaisia kulkuväylä- ja toimintojen 
sijoitteluvaihtoehtoja.
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Pohjavaihtoehto 4

Pohjavaihtoehto 3

Pohjavaihtoehto 2

Pohjavaihtoehto 1

Materiaalikirjastolle ja 
säilytykselle oma tila
Suuri lepotila
Sisäpihan sisäänkäynti “piilossa”
Taukotiloissa ei läpikulkua
Varastotilaa enemmän

Työtila ahdas
Taukotila hankalan mallinen
Ei hiljaisen työn pistettä

Kulku kahdesta kohdasta - ei 
ruuhkaspotteja, avoimuus
Materiaalikirjastolle oma iso tila
Varastotila

Taukotila ei rauhoitettu, paljon 
läpikulkua
Työtila ahdas

Työtilasta kulku kahdesta 
kohdasta - avoimuus, kulku 
helppoa
Sisäpihan uloskäynnin 
tuulikaappi
Materiaaleille oma varastotila

Taukotila rauhaton, paljon 
läpikulkua
Työtila rauhaton
Tuulikaappi vie tilaa
Materiaalivarasto vie tilaa, 
työtila ahdas

Työtila avara ja rauhoitettu
Taukotilassa kulku 
suoraviivaista, ei häiritsevää
Hiljaisen työskentelyn koppi
Siirtymätila selkeä
Henkilökunnan WC-tilassa tilaa 
suihkulle
Säilytys integroitu kalusteisiin
Tuulikaapin sijaan sisäpihan 
ulko-ovella tuplaovi

Ei varastotilaa

Yksityinen alue

Puolijulkinen alue

Julkinen alue
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LOPULLINEN KALUSTAMATON POHJA

Edellisen aukeaman pohjavaihtoehdoista päädyin valitsemaan 
kaavion numero neljä jatkokehitykseen. Lopulliseen pohjaratkaisuun 
päädyin, sillä siihen sain sijoitettua kaikki toiminnot loogoisesti ilman 
hukkaneliöitä ja siten, että kulku tilojen välillä olisi mahdollisimman 
suoraviivaista. Kyseisessä pohjassa varastolle ei ole ollenkaan 
varattu tilaa, vaan säilytys on integroitu mahdollisimman tehokkaasti 
kiintokalusteisiin. Julkisivun puolelta ainoastaan toinen, alimmalla 
tasolla oleva sisäänkäynti on käytössä, ja toinen ovi on vain 
hätäpoistumista varten. Työtilan puolella on työntekijöillä oma 
sisäänkäynti.

Purkukuvasta näkyy, että päädyin purkamaan lähes kaikki 
kevytrakenteiset väliseinät alkuperäisestä pohjasta. Sisäpihan 
tuulikaappi korvataan sisäovella. Tilaa jaetaan ääntä eristävillä 
lasiseinillä, jotka kiinnitetään kattoon yläkiskojärjestelmällä. 
Askelmia levennetään ja siirretään. Asiakas-WC sijoitetaan entiseen 
siivouskomeroon. Suuren WC-tilan oviaukkoa levennetään 900mm 
asti. 

Vanhat, pysyvät seinät

Uudet seinät

Purettavat seinät

Purkupohja, 1:50 (ks. liite)

VS 2

VS1

VS 2

VS 2

VS 3

VS 2

VS 4

VS 1

VS1 Kipsilevyseinä
13mm kipsilevy, 8mm rakennuslevy, 90mm puurunko 
(mineraalivillaeriste), 8mm rakennuslevy, 13mm kipsilevy

VS2 Ääntä eristävä lasiseinä
8mm Karkaistu lasi
- Lasina Smart System, kirkas, yläkiskokiinnitys

VS3 Kevytrakenteinen OSB-levyseinä
15mm OSB-levy, 1mm äänieriste, 90mm puurunko, 1mm äänieriste, 
15mm OSB-levy

V4 Vedeneristetty kipsilevyseinä
13mm kipsilevy, 13mm kipsilevy, ääneneriste, 90mm puurunko, 8mm 
rakennuslevy, vedeneriste, kiinnityslaasti, seinäpinta

Avoin työskentelytila

Vaatesäilytys

Suihku/
Siivous

Hlökunta-
/Inva-WC

Keittiö

Asiakas-WC

Puhelinkoppi
/ Hot desking

Sisäänkäynti Varauloskäynti

RyhmätyötilaInnovaatiotila

Henkilökunnan
sisäänkäynti

Julkisivu - Sepänkatu

Sisäpiha

Leponurkka

Ruokailu

Säilytys

Printtaus

Lounge

Sä
ily

ty
s

Aula

Hiljainen työtila

Säilytys

Säilytys

0 +150+-

+550

Yksityinen alue

Puolijulkinen alue

Julkinen alue
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TYÖTILAN POHJAKUVAVAIHTOEHTOJA

Työtilan työpöytien sijoittaminen vaati useita pohjaluonnoksia ennen 
lopulliseen ratkaisuun päätymistä. Ennen työpöytäsijoitteluluonnosten 
tekemistä olin aikeissa suunnitella tilaan 12-14 työpistettä, mutta 
lopulta päädyin siihen tulokseen, että vain kymmenen työpistettä olisi 
mahdollista saada mahtumaan tilaan ilman, että työtilasta tulisi ahdas 
ja vaikeakulkuinen. Kymmenelle henkilölle suunniteltaessa toimistosta 
olisi varattu työntekijää kohden 19,5 neliötä, mikä on sopiva 
neliömäärä monitilatoimiston suunnitteluohjeistuksen mukaisesti (RT 
95-11152, s. 4). 

Lopulliseen työtilan pohjaratkaisuun päädyin, sillä kyseisellä 
pöytäjärjestyksellä jokaisella työntekijällä olisi tilaa työpisteensä 
ympärillä ja kulku siirtymätilasta työtilaan ja työtilan läpi 
materiaalikaapistolle sekä ulos takaovesta ei häiritse työntekoa.
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6.5 Moodboard & inspiraatio
Visuaalisesti lähdin hakemaan suunnitelmassani leikkisää otetta, 
joka tukisi muoto-, materiaali- ja kalustevalinnoilla rentoa ja 
kokeilevaa ilmapiiriä. Halusin pitää värimaailman raikkaana vaalealla 
yleisvaikutelmalla, mutta tuoda tilaan mielenkiintoa hauskoilla 
väripilkuilla ja yksityiskohdilla. Geometriset muodot ja selkeät 
väripaneelipinnat määrittelevät tilan muotokieltä.
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http://www.tektura.com/product/window-graphics/wfjonnie-lawes

http://www.contemporist.com/2014/08/27/home-cafe-by-penda/hc_270814_12/

http://design-milk.com/interior-inspiration-12-kitchens-with-color/

http://www.misewell.com/misewell-blog/
http://www.contemporist.com/2014/08/12/the-capital-one-lab-by-studio-
oa/co_120814_09/

http://sharedesign.com/inspirationblog/places-spaces-finefood-stockholm-by-
note-design-studio/

http://homedesigncollections.blogspot.fi/2013/08/zillow-digs-is-new-home-improvement-hub_27.html

http://notedesignstudio.se/atg-hq/

http://thedesignfiles.net/2012/12/interview-rodney-eggle-
ston-anne-laure-cavigneaux-of-march-studio/

Raikkaus
Värikkyys
Geometrisuus
Leikkisyys
Järjestelmällisyys
Kasvillisuus
Selkeät linjat
Oivaltava valaistus
Lasipinnat
Raakapuun käyttö
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6.6 Tila- ja kalusteluonnoksia

Alustavia kiintokalusteluonnoksia

Työtilan kiintokaluste

Keittiöluonnos

Lounge, neuvottelutila erotettu 
lasiseinällä

Lasinen puhelinkoppi / 
hiljaisen työskentelyn tila

Taukotilan kaluste, keittiösyvennys, 
säilytys ja lepotila integroituna

Työpöydät, säilytystila integroitu

Säilytyskaluste OSB-levystä

Alustavia luonnoksia
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Aula ja innovaatiotila

Tila- ja kalusteluonnosten piirtämisen jälkeen lähdin tekemään materiaali- ja 
kalustekokeiluja Illustrator- ja Photoshop -ohjelmien avulla. Värilliset luonnokset 
auttoivat minua hahmottamaan tilan kaluste- ja värivalintoja. Luonnosten perusteella 
päädyin lopullisessa suunnitelmassa rauhoittamaan tilan väri- ja kalustevalintoja 
astetta maltillisemmiksi, jottei tilasta tulisi liian levoton.

Lounge ja ryhmätyötila
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Keittiö ja taukotila Työtila
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7. Valmis tilasuunnitelma
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Opinnäytetyöni projektiosion tilasuunnitelma on kymmenen henkilön 
tarpeisiin suunniteltu luovan alan toimistotila, jonka tilalliset ja 
toiminnalliset ratkaisut on suunniteltu vastaamaan käyttäjien, eli 
luovalla alalla työskentelevien Y-sukupolven edustajien tarpeita. 
Fiktiivisen asiakasyrityksen olen tarkoituksella jättänyt anonyymiksi, 
sillä työni suunnitteluosion tavoitteena on ollut konkretisoida 
yleisellä tasolla tietopohjaosuuden pohjalta tekemiäni päätelmiä 
mukautumatta minkään tietyn yrityksen identiteettiin tai edes 
yksittäisen toimialan käyttöön. Konsepti on suunniteltu eri tyyppisten 
luovien toimialojen organisaatioiden työtilaksi - asiakasyritys voi 
siis olla esimerkiksi graafisen tai muotoilualan toimisto. Lopputulos 
on siis periaatteellisesti Y-sukupolven arvomaailmaa ja työskentelyn 
tapoja optimaalisesti tukeva tilakonsepti, joka ei ole tilasta tai 
luovasta toimialasta riippuvainen vaan olisi siis skaalattavissa 
myös työntekijämäärältään isolukuisemman yrityksen tarpeisiin tai 
sovellettavissa myös mihin tahansa muuhun fyysiseen tilaan. 

Tilakonseptissa sovellan monitilatoimiston suunnitteluperiaatteita, 
mutta olen myös ottanut huomioon sen, että luovan työn 
luonteeseen saattaa alasta riippuen kuulua myös tarve kiinteälle 
työpisteelle. Tämän vuoksi varsinaisessa työskentelytilassa on 
mahdollisuus nimetä työntekijöille omat, henkilökohtaiset työpisteet, 
mutta konsepti tarjoaa tiloja myös erityyppiseen ryhmä- ja 
yksintyöskentelyyn. Tämä mahdollistaa sekä yhdeltä pisteeltä 
käsin työskentelyn että paikasta riippumattoman työskentelyn, 
työntekijästä ja -tehtävästä riippuen. Tila on suunniteltu ennen 

7.1 Pohjaratkaisu ja tilat
kaikkea työntekijöiden näkökulmasta käsin, mutta suunnitelmassa 
on otettu huomioon myös ulkopuoliset vierailijat ja asiakkaat. 
Osittain fyysisen tilan rajoitetun neliömäärän takia ja toisaalta 
tietopohjaosuuteen pohjautuen olen pyrkinyt luomaan tiloista 
mahdollisimman joustavia ja muuntuvia käyttäjien ja tilanteiden 
mukaan esimerkiksi siirrettävien huonekalujen, verhojen ja 
valaistuksen avulla. Tavoitteena on ollut suunnitella mahdollisimman 
neliötehokas tila, jossa hukkaneliöitä on vähän ja tilojen käyttöaste 
on korkea.

Lopullisen pohjaratkaisun suunnittelin koostumaan kolmesta eri 
vyöhykkeestä, joiden mukaan toiminnat on sijoitettu toisiinsa 
nähden. Tilojen ja funktioiden luokittelu ja sijoittuminen pohjaan 
on ratkaistu vuorovaikutuksen ja toisaalta työrauhan tarpeen 
mukaan. Lähtökohtana on, että toimistosta löytyy tiloja sekä 
vuorovaikutukseen että intensiiviseen yksin- ja ryhmätyöskentelyyn, 
jolloin työntekijä voi liikkua toimistossa työpäivän aikana 
työtehtävän ja olotilan mukaan ja palata kiinteälle työpisteelleen 
niin halutessaan. Julkisivun ja pääsisäänkäynnin puolen tilat 
on suunniteltu tukemaan vuorovaikutusta, kun taas sisäpihan 
puolelle sijoittuvassa työtilassa on mahdollisimman vähän 
läpikulkua ja ulkoisia häiriötekijöitä. Keskelle jäävät puolijulkiset 
tilat ja työntekijöiden käyttöön rajatut taukotila ovat avoimia sekä 
vierailijoille että työntekijöille.

Yksityinen vyöhyke
Puolijulkinen vyöhyke

Julkinen vyöhyke
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Kalustepohjapiirustus, 1:100
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Työtila, 56 m2

Taukotila, 27 m2

Henkilökunnan WC ja huoltotilat, 6 m2

Hiljaisen työskentelyn tila, 9 m2

Asiakas-WC, 2 m2

Siirtymä, 17 m2

Aulatila, 35 m2

Ryhmätyötila, 19 m2

Innovaatiotila, 18 m2

Toimistotila, 195 m2
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1. Aulatila
Aulatilaan saavutaan Sepänkadun puolelta 0-tasolta. 
Kevytrakenteiset seinämät ja lasiseinät erottavat aulatilan 
innovaatiohuoneesta, ryhmätyötilasta sekä työntekijöiden 
taukotilasta. Vastaanottotiskiä ei ole, vaan tiskin paikka on 
hyödynnetty istuma- ja kohtaamistilana. Aulatilaan kuuluva 
lounge-alue on erotettu omaksi alueekseen lattiamateriaalin ja 
kevytrakenteisen tilanjakajan avulla. Loungesta löytyy keinutuoleja, 
leveä ikkunalauta on hyödynnetty istuintilana ja OSB-kalusteeseen 
on integroitu lehtihylly sekä TV-näyttö, tehden alueesta hyvän paikan 
paitsi oleskeluun ja rentoon yksilötyöskentelyyn, myös avoimiin 
ryhmätyötilanteisiin.

2. Innovaatiotila
Innovaatiotila on suunniteltu rennoksi ryhmätyötilaksi, joka 
muuntuu erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Kalusteet on kevyitä ja 
siten helposti liikuteltavia, joten tilassa voidaan esimerkiksi pitää 
koulutuksia, luentoja ja neuvotteluita, tai kalusteet voidaan siirtää 
kokonaan sivuun esimerkiksi prototyyppien rakentamista varten. 
Tilan suuri lasiovi voidaan myös avata yleisölle ja tilaa voidaan 
käyttää myös esimerkiksi showroom -tarkoitukseen. Yhden seinän 
pituinen kalustepenkki (koodi: KAL-06) toimii myös säilytyskalusteena 
avautuvan tason ansiosta. Alaslaskettu katto ja kevytrakenteinen 
OSB-seinämä tekevät tila tilassa -vaikutelman. Suuren ikkunan 
ansiosta tilaan tulvii valoa ja ulkona oleva kaupunkiympäristö 
on ikäänkuin osana tilaa. Kattoon on kiinnitetty eri tasoihin 
kangaspäällysteisiä akustiikkapaneeleita sekä teetettyjä valaisimia 
(koodi: V9). Yhdellä seinällä on koko seinän pituinen tussitaulupinta, 

johon on tilaa piirtää ja ideoida vapaasti. Tilan on tarkoitus olla 
tunnelmaltaan mahdollisimman rento ja viihtyisä ja tukea sekä 
tukea yksilön ja ryhmien luovaa prosessia virikkeellisyydellään ja 
avoimuudellaan.

3. Ryhmätyötila
Ryhmätyötila on tarkoitettu neuvotteluhuoneeksi sekä intensiivisen 
ryhmätyön tilaksi. Tilasta löytyy suuri tussitaulupinta, johon 
voidaan myös projisoida esityksiä. Suuren pöydän ääreen 
mahtuu 10-12 henkilöä, eli koko toimiston henkilöstö tai iso 
asiakasryhmä. Tilasta löytyy kolmea erityyppistä valaisinta, joiden 
avulla valaistusta voidaan säätää työtehtävän ja tarpeen mukaan. 
Kokolattiamatto, kattoon asennetut akustiikkalevyt sekä pitkän 
seinän taideteoksenakin toimiva akustiikkapaneeliasetelma takaavat 
hyvän akustiikan korkeassakin tilassa. Lisäksi ikkunaseinältä sekä 
lasiseinältä löytyy koko huonekorkeuden pituiset verhot, joiden 
avulla voidaan säätää sekä yksityisyyttä että valoa tilassa ja lisäksi 
ne toimivat myös akustoivina elementteinä.

4. Siirtymätila
Siirtymätila yhdistää julkisen ja yksityisen alueen. Korkeustasojen 
välisiä alkuperäisiä askelmia on levennetty ja aukotus on avattu 
kattoon asti. Siirtymätilan puolijulkisen vyöhykkeen alueen katto on 
laskettu 400mm, rajaten samalla tilan siirtymästä. Suunnittelussa 
on pyritty minimoimaan käytävämäinen vaikutelma lasiseinien sekä 
lähes kahden metrin kulkuleveyden avulla. Siirtymätilan sisennettyyn 
seinään on sijoitettu vaatetanko asiakkaiden ulkovaatteille sekä 
pöytätaso. Siirtymästä pääsee hiljaisen työskentelyn lasikoppitilaan 

Tilojen toiminnoista
sekä asiakas-WC-tilaan. Siirtymä on sijoitettu muihin tiloihin nähden 
siten, että kulkuetäisyydet tilojen välillä ovat mahdollisimman 
pieniä ja kulkureitit selkeitä, minimoiden siten sokkeloisuuden 
ja hukkaneliöt. Vaikka siirtymä onkin vain tukitila, pystyy tilaan 
jäämään spontaanisti keskustelemaan vastaan tulleiden 
työntekijöiden kanssa tukkimatta kulkua, tehden siitä tärkeän alustan 
vuorovaikutukselle.

5. Hiljaisen työskentelyn tila
Hiljaisen työskentelyn tila on erotettu lasiseinillä ja lasiliukuovella 
siirtymätilasta. Tilasta löytyy taso hot desk -työskentelyyn, 
eli väliaikaiseen ja lyhytaikaiseen työskentelyyn, sekä kaksi 
nojatuolia. Tilaan voidaan siis vetäytyä vaikka siirtymäalueelta 
helposti spontaanisti palaveeraamaan työtoverin kanssa tai 
kahdenkeskeiseen asiakastapaamiseen. Työtaso on sijoitettu 
syvennykseen siten, että työntekijä on suuntautunut seinää 
vasten eikä siis häiriinny ohikulkevista ihmisistä. Tila toimii myös 
yksityisten puhelinkeskustelujen puhumiseen erinomaisesti. Hiljaisen 
työskentelyn tilassa työskentelevää ei saa häiritä. Akustoivat 
materiaalit kalusteissa, kokolattiamatto, kattopaneelit sekä karkaistu 
8mm ääntä vaimentava lasipinta takaavat hyvän akustiikan ja 
työrauhan tilassa. Lasiseinän avulla työtila tuntuu avaralta pienestä 
neliömäärästään huolimatta.

6. Taukotila
Taukotila on yksi suuri tila toimiston sydämessä, jonne on lyhyt 
etäisyys kaikkialta toimistosta, jolloin kynnys tilassa pistäytymiseen 
on mahdollisimman matala. Taukotilan keskelle on sijoitettu suuri 

baarikorkuinen pöytä, jonka ympärille koko toimiston henkilökunta 
mahtuu (koodi: KAL-03). Pitkälle seinälle on sijoitettu koko seinän 
pituinen säilytyskaluste, johon on integroitu leponurkka, pieni keittiö 
sekä säilytystilaa (KAL-01, ks. liite). Leponurkkauksessa voi työntekijä 
ottaa vaikka torkut niin halutessaan vetämällä sisennykseen 
asennetun verhon eteen. Siirtymän ja taukotilan erottaa toisistaan 
lasiseinä, mutta näköyhteyttä on rajoitettu seinäkalusteeseen 
kuuluvalla avohyllykalusteella. Heti sisääntullessa vasemmalta löytyy 
liitutauluseinä, johon tärkeät tiedotteet voidaan kirjata tai kiinnittää. 
Taukotilan ja aulan väliseen seinään on puhkaistu ikkuna kattoon 
asti, jolloin tila on avara ja päivänvaloa pääsee myös toimiston 
keskelle. Syvennykseen on sijoitettu avohyllyjä (koodi: KAL-07).

7. Henkilökunnan WC-tila
Henkilökunnan WC-tilaan on sijoitettu WC-toimintojen lisäksi liukuovin 
eroteltu suihkukaappi, pyykinpesukone sekä siivoustarvikesäilytys.

8. Avoin työskentelytila
Varsinainen työskentelytila on sijoitettu sisäpihan puolelle, jotta 
läpikulkua ja muita häiriötekijöitä olisi mahdollisimman vähän. 
Henkilökunnalla on oma sisäänkäynti. Kaikki tarvittava säilytys 
toimistotarvikkeille, materiaaleille ja papereille on integroitu seinille 
ja syvennyksiin suunniteltuihin säilytyskalusteisiin, jolloin varsinaista 
varastotilaa ei tarvita. Ikkunaseinän säilytysjärjestelmän läpi 
pystytään myös johtamaan sähköt työpisteisiin ilman, että johtoja 
olisi esillä. Päädyssä sijaitsevat, seinään päin kohdistetut kaksi 
työpistettä toimivat myös intensiivisen työskentelyn pisteinä, ja tila 
voidaan erottaa visuaalisesti ja akustisesti muusta työskentelytilasta 
akustoivin verhoin.
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Avoin työskentelytila

Hiljaisen työskentelyn tila

Asiakas-WC

Vaatesäilytys

Intensiivisen yksintyöskentelyn tila

Ryhmätyötila

Lounge / 
Avoin ryhmätyöpiste

Aula

Innovaatiotila

Työntekijöiden WC

Suihku, pesukone ja 
siivoustarvikevarasto

Lukunurkka/oleskelu

Ruokailu

Säilytys

Keittiö

Toimistotarvikesäilytys,
materiaalit

Työntekijöiden 
ulkovaatesäilytys

Työntekijöiden paperi-/
tarvikesäilytys

Printtaus/skannaus, paperisäilytys, mapit

Mapit, materiaalit

Sepänkatu

Siirtymä

‘Hot desk’ -työpiste

Olen lopullisessa suunnitelmassani keskittynyt ennen kaikkea 
sellaisten toiminnallisten ja esteettisvisuaalisten ratkaisujen 
löytämiseen, jotka tukevat vuorovaikutusta, luovaa työskentelyä ja 
työviihtyvyyttä. Lähtökohtana on, että toimisto kokonaisuudessaan 
olisi virikkeellinen, avoin ja vuorovaikutukseen kannustava. Erilaisia 
pienryhmätyöpisteitä, jonne vetäytyä spontaanisti pitämään 
palaveria työkaverin kanssa tai muuten vaan oleskelemaan, löytyy 
kaikkialta toimistosta. Mikään tiloista ei ole vain yhteen toimintoon 
sidottu, vaan kaikkia pisteitä voi käyttää moneen eri tarkoitukseen 
- esimerkiksi neuvottelu- ja innovaatiotilat soveltuvat mainiosti 
myös hiljaisuutta vaativaan yksintyöskentelyyn silloin, kun ne eivät 
ole ryhmillä käytössä. Keittiö ja taukotila on sijoitettu keskelle, jotta 
siellä olisi luontevaa pistäytyä minkä tahansa kulkureitin varrella 
- kommunikaatio, yhteishenki ja hiljaisen tiedon välittyminen 
paranevat työntekijöiden törmätessä toisiinsa mahdollisimman 
monta kertaa työpäivän aikana. 

Lasiseinien käytöllä on pyritty paitsi tekemään tilasta 
mahdollisimman valoisan ja avaran tuntuinen, myös tukemaan 
avoimuutta ja tasavertaisuutta korostavaa organisaatiokulttuuria. 
Täysin suljettuja tiloja ei ole, vaan kaikki tilat ovat työntekijöiden 
vapaassa käytössä. Ainoastaan perällä sijaitseva avoin työtila on 
erotettu muusta toimistosta umpinaisella liukuovella työrauhan ja 
yksityisyyden takaamiseksi.

Diginatiivien työnteossa yksi olennainen piirre on, että suuri osa 
työn tekoon tarvittavasta aineistosta on verkkoympäristössä ja 
digitaalisessa muodossa. Mappeja ja muuta arkistoitavaa materiaalia 
on mahdollisimman vähän. Tämän vuoksi päädyin jättämään 
varastotilat suunnitelmasta pois ja suunnittelemaan sen sijaan 
kiintokalusteet siten, että säilytystilaa olisi integroituna kalusteisiin 
mahdollisimman paljon. Avohyllytilaa on melko vähän, jotta tila 
pysyisi visuaalisesti siistinä. Työtä voi tehdä käytännössä missä 
tilassa vain - myös aulakaluste on suunniteltu siten, että esimerkiksi 
kannettavalla tietokoneella työskentely on siinä istuessa helppoa.

Luovuutta tuetaan pohjaratkaisussa erilaisin keinoin. 
Piirtopintaa on seinillä eri tiloissa mahdollisimman paljon 
luovien ryhmätyöprosessien tukemiseksi. Vuorovaikutusta ja 
kommunikaation kulkua sekä erilaisia ryhmätyöskentelyrupeamia 
tukemalla myös luovuusaste tiloissa on optimoitu. Toisaalta myös 
hiljaisten työpisteitä tarjoamalla toimistossa on mahdollisuus 
myös suorittaa ajatteluvaiheen työtä ja ideointia yksilötasolla. 
Lukunurkassa inspiraatiota on mahdollista kerätä vaikka lukemalla 
ja lepäämällä. Yksilötason työviihtyvyyden tukeminen parantaa 
myös sekä yksilö- että ryhmätason luovuutta. Visuaalisesti tila on 
epätoimistomainen, virikkeellinen ja leikkiin rohkaiseva, millä on 
suuri vaikutus epävirallisen ilmapiirin ja siten luovuutta tukevan tilan 
luomisessa.

7.2 Toiminnallisista ja 
visuaalisista ratkaisuista
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Materiaalimaailmani muuttui suunnitteluprosessin aikana 
moneen otteeseen. Haasteenani oli löytää tasapainoinen väri- ja 
materiaalipaletti, joka olisi monimuotoinen ja värikäs, kuitenkaan 
olematta levoton. Päädyin lattiamateriaaleissa lopulta yksivärisiin 
väripintaratkaisuihin, jotka jättäisivät tilaa seinäpintojen ja 
kalustevalintojen leikkisyydelle. Lattiamateriaalien vaihtelun 
tarkoituksena on paitsi säädellä kunkin tilan akustiikkaa, myös 
ohjata käyttäytymistä tilassa esimerkiksi rajaamalla lattiapintojen 
avulla tiloihin kulkuväyliä ja viestimällä pehmeiden, ääntä 
absorboivien materiaalien avulla äänitason lujuudesta. Julkiset 
kulkuväylät sekä WC-tilojen lattiat on päällystetty siloitetulla, 
vaalealla betonivalulla, kun taas eri tyyppiset ryhmätyöpisteet 
on rajattu palamattoratkaisuin. Työskentelytiloissa on käytetty 
lattiamateriaalina keinokuituista kokolattiamattoa askeläänten 
vaimentamiseksi.

Kiintokalusteet sekä julkisen vyöhykkeen tilanjakajaseinämät on 
suunniteltu valmistettavan kierrätetystä OSB-puristelevystä sekä 
käsittelemättömästä vanerista. Puumateriaalit tuovat lämpöä muuten 
melko kylmään väri- ja materiaalimaailmaan ja antavat kontrastia 
betoni- ja kipsilevypinnoille. Yleisen ilmeen olen halunnut pitää 
vaaleana ja raikkaana, mutta antrasiitin harmailla ja yksittäisillä 
mustilla kalusteilla ja yksityiskohdilla olen pyrkinyt luomaan tilasta 
visuaalisesti mielenkiintoisemman.

Tavoitteena on materiaali- väri- ja kalustevalinnoilla luoda tilasta 

7.3 Materiaalivalinnat ja 
tavoiteltu tunnelma

rentoa ja epävirallista ilmapiiriä tukeva, samalla kuitenkin tilojen 
tulee olla edustavat ja visuaalisesti selkeät. Tilasuunnittelun 
visuaalisen konseptin lähtökohtana toimivat geometriset 
perusmuodot neliö ja suorakaide - pyrin luomaan visuaalisesta 
ilmeestä mielenkiintoisen käyttämällä yksinkertaisia muotoja 
uudella tavalla. Tasapintaiset värialueet ja hallitun järjestyksen 
rikkominen pienillä asioilla kuten moniulotteisuudella ja valaisin- 
sekä irtokalusteratkaisuilla tekee tilasta leikkisän. 

Värillinen pohjapiirustus, 1:100
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Materiaalit

1 OSB-levy - Kiintokalusteet
2 Hiottu, vaaleaksi käsitelty betoni - Lattia- ja seinäpinnat; Keittiön pöytä

3 Käsittelemätön vaneri
4 Kiintokalusteiden levytasot ja peitelevyt - Tummaksi käsitelty tammi

5 Palamatto - EGE Epoca Classic, Brown Grey 
6 Palamatto - EGE Epoca Una Tempo, Light Grey
7 Kiinto- ja irtokalusteiden rungot - Musta teräs

8 Kokolattiamatto -. Bolon Flow, Tide
9 Kokolattiamatto -. Bolon Flow, Pearl

10 Maalipinta -  NCS  S 2020-B30G
11 Kasviseinä

12 Valkoiseksi maalattu kipsilevyseinäpinta
13  Kokolattiamatto -. Bolon Flow, Coral

14  Maalipinta ja irtokalusteet - NCS S 0540-R
15 Maalipinta ja irtokalusteet - NCS S 0550-Y90R

16 Irtokalusteet - NCS S 0570-Y
17 Karaistu lasi, 8mm

Kuvalähteet:
1 http://www.doityourself.com/stry/terms-of-the-trade-what-is-osb

2 usnipovrchy.cz/textury/imitace_betonu/nemec_imibet_gray1_tile.jpg
3  https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/8b/9a/d1/8b9ad1654eb79f1f67227fae7c19e3cb.jpg

4 http://www.zazzle.co.uk/black_wood_texture_personalised_plaque-200432416256386172
5  http://www.egecarpets.com/carpets/tiles/epoca-classic-ecotrust-750-brungra-48x48.aspx?PID=1596

6 http://www.egecarpets.com/carpets/tiles/una-tempo-ecotrust-750-light-grey-48x48-cm.aspx?PID=1596 
7 http://www.nighthawkcustom.com/pistols/predator-series/predator-ii-17/predator-ii.html?___SID=U8

8 http://www.bolon.com/en/floors/flow#patterns
9 http://www.bolon.com/en/floors/flow#patterns 

11 http://private-eye.blogspot.fi/2005/06/green-wall.html
12 http://decibel.fi.muni.cz/models/cinema2006/xvacek2/1/Finishes.Plaster.Stucco.Fine.White.jpg

13 http://www.bolon.com/en/floors/flow#patterns  
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Tilasuunnitelmassa olen pyrkinyt pitämään irtokalusteiden määrän 
mahdollisimman vähäisenä ja keskittymään kiintokalusteiden 
suunnitteluun. Tilan jokainen pöytä toteutetaan mittatilaustyönä. 
Valitut irtokalusteet käsittävät siten tilan tuolit sekä valaisimet. 
Irtokalustevalinnoissa olen päätynyt kevyisiin ja helposti liikuteltaviin 
kalusteisiin sekä pyrkinyt valitsemaan pohjoismaisia tuotteita 
läheltä.

7.4 Kalusteet
0 +150+-

+550

Kalustepohjapiirustus, 1:100
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Irtokalusteet - Tuolit
1 Baarikorkuiset ruokapöydän tuolit - HAY, AAS38, haalea punainen
2 Baarikorkuinen hiljaisen työtilan tuoli - HAY, AAS32, musta
3 Työtilan tuolit - HAY, AAC10, mustat petrolin värisellä pehmusteella
4 Aulan lounge-tilan keinutuolit - Magis, Piña Rocking Chair, punainen
5 Ryhmätyötilan tuolit - HAY AAC21
6 Aulan lounge-tilan jakkaratuolit - Artek, Aalto-jakkara
7 Innovaatiotilan tuolit - Muuto, Visu Lounge, musta ja keltainen
8 Hiljaisen työskentelytilan lounge-tuolit - Note Design Studio, Sling, punainen

Kuvalähteet:
1 http://hayshop.dk/products/54-stools/457-about-a-stool-38-aas-38/
2 http://www.nest.co.uk/product/hay-about-a-stool-wooden-base
3 http://www.archetypen.ch/shop/stuehle/hay-aac.html
4 http://www.hankyu-dept.co.jp/lsnews/06/a01/00215111/?catCode=601006&subCode=602011
5 http://www.einrichten-design.de/en/about-a-chair-aac21-stoff-steelcut-trio-von-hay.html
6 http://divaaniblogit.fi/kotilo/2014/03/17/herkkupaloja-toimistolta/
7 http://www.muuto.com/collection/visu_lounge_chair/
8 http://notedesignstudio.se/sling/

6 - TU8

1 - TU2 2 - TU7 3 - TU1 4 - TU5

5 - TU4

7 - TU6

8 - TU3
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Mittatilauskalusteita

1 Sivupöydät - L 800 x S 800 x K 450
Runko mustaa metallitankoa, pöytälevy vaneria, sivuissa värjätty laminaattipinnoite

2 Ryhmätyöpöytä - L 3700 x S 1000 x K 750
Runko mustaa metallitankoa, pöytälevy vaneria, sivuissa värjätty laminaattipinnoite

3 Ruokapöytä - L 2500 x S 800 x K 1100
Betonivalu, sivuissa keltaiseksi värjätty laminaattipinnoite

4 Työpöydät - Yksi työpiste L 1400 x S 800 x K 770
Runko mustaa metallitankoa, pöytälevy vaneria, sisäsivuissa värjätty laminaattipinnoite. Pöytätasosäilyttimen korkeus 800mm.

5 Aulan istuinkaluste - 2000 x 2300, istuinsyvyys 800, istuinkorkeus 400, pöytätason korkeus 800
Kertopuu runko, joka päällystetty vanerilla. Kangaspäällysteiset istuintyynyt.

 

5 - KAL-04

1 - PT1

2 - PT2

4 - PT3

3 - KAL-02
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Akustiikka- ja valaistussuunnitelma on toteutettu tilaan ottaen 
huomioon eri tilojen tarpeet. Valaistus on säädeltävissä, mikä lisää 
tilojen monikäyttöisyyttä ja työhyvinvointia. Yleisvalaistus tiloihin 
on toteutettu akryylipinnotteisten pitkien valaisimien sekä kattoon 
upotettavien kohdevalaisimien avulla. Akryylivalaisimet luovat tilaan 
visuaalista ilmettä ja johdattavat siirtymätilassa.

Akustiikkapaneeleita on käytetty seinä- ja kattopinnoilla visuaalisina 
elementteinä, jotka tukevat tilan geometrista ja selkeää ilmettä. 
Yleiskattopaneelit (koodi: K1) ovat valkoisia, suoraan kattoon 
liimattavia paneeleita. Akustiikkaa on myös pyritty parantamaan 
muilla materiaalivalinnoilla, kuten lattia- ja kalustemateriaaleilla, 
sekä välilasiseinin.

7.5 Akustiikka- ja valaistusratkaisut

Alakattopohja, 1:100
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Kuvalähteet:
1 http://www.gaber.it/en/prodotti-gallery.php?idC=13&idF=211&idP=338&p=1
2 http://www.woodnotes.fi/product_range/furniture/wall_panels/
3 http://www.aveo.fi/shop/fi/soften-akustiikkapaneelit/430-soften-l5-swirl.html
4 http://design-milk.com/whisper-acoustic-panel-by-tapio-anttila/
5 http://www.fagerhult.com/fi/Tuotteet/Notor-Upotettava/Notor-LED-Opal-dropped/
6 http://www.reuter-shop.com/muuto-e27-pendant-light--125-cm-yellow-a446659.php
7 http://notedesignstudio.se/fuse/
8 http://notedesignstudio.se/trapets/
9 http://www.flos.com/professional/en/products/spotlights/Find_Me
10 http://www.fagerhult.com/fi/Tuotteet/Pleiad-G3/Pleiad-Compact-G3/
11 http://www.inside-lighting.ru/lyustry/lyustra-edison-chandelier-14.html
12 http://www.fagerhult.com/fi/Tuotteet/Multilume/Multilume-Dropped/

Valaisimet ja akustiikkapaneelit

1 Akustiikkapaneeli keittiön päätyseinälle - Gaber, Fono, 400x400x40mm
2 Akustiikkapaneeli innovaatiotilan kattoon - Woodnotes, Whisper
3 Akustiikkapaneeli muiden tilojen kattoon - Soften, l5 Swirl, valkoinen
4 Akustiikkapaneeli ryhmätyötilan päätyseinälle - Woodnotes, Whisper
5 Upotettava LED-yleisvalaisin - Fagerhult, Notor LED Opal Dropped
6 Riippuvalaisin keittiön ruokapöydän ylle - Muuto, E27
7 Riippuvalaisin ryhmätyötilan pöydän ylle - Note Design Studio, Fuse
8 Valaisimet työpisteiden ylle - Zero, Trapets
9 Kiskovalaisimet - Flos, Find Me, valkoinen, 137x38mm
10 Upotettavat valaisimet - Fagerhult, Pleiad Compact G3, halkaisija 50mm, 4000K, CRI 80 
11 Riippuvalaisin aulatilan lounge-alueelle, tehdään itse
12 Alaslaskettavat valaisimet innovaatiotilan kattoon - Fagerhult, Multilume Dropped, 500x500x100mm

Muut koodit:
VT1 - Vaatetanko

1 2 - KP2 3 - KP1

4 5 - V1 6 

7 - V10 8 9 - V4

10 - V7

V2

V3

V5 V6

11 - V8

12 - V9
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Leikkaus A-A, 1:100

Leikkaus B-B, 1:100

7.6 Leikkaukset

A A

B B

C C

D

D

Leikkaus C-C, 1:100

Leikkaus D-D, 1:100

Värillinen pohja, 1:200
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7.7 Visualisoinnit

Keittiö ja taukotila



143142 Avoin työtila



145144 Innovaatiotila
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Aula Siirtymä
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Ryhmätyötila Lounge
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8. Arviointi
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Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa aiheen löytyminen ja 
tarkentuminen vei aikaa enemmän kuin olin alun perin kuvitellut. Yksi 
kohtaamistani haasteista oli aihealueen ja suunnittelutyön lopullinen 
rajaus, joka täsmentyi varsinaisesti vasta tietopohjaosuuden 
kirjoittamisen loppuvaiheessa. Tiesin jo ennen prosessin aloittamista 
kohtaamispaikkojen ja vuorovaikutuksen tilassa kiinnostavan 
minua ja aiheeni vaihtui syksyllä vasta melko myöhäisessä 
vaiheessa kaupunkiympäristöjen tapahtuma- ja kohtaamispaikoista 
työympäristöjen kohtaamispaikkoihin. Aihealueeni laajuudesta 
johtuen tietopohjaosuus ja aineistoon perehtyminen vei projektin 
työtunneista leijonanosan, sillä halusin perehtyä aihealueeseen 
syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä kirjoittaa kirjallisen osion 
ajatuksella pitkälle ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista. 
Jouduin lopulta karsimaan monta painettua kirjallisuuslähdettä 
pois tietopohja-aineistostani tahtomattani, sillä aika ei vain 
yksinkertaisesti riittänyt niiden kaikkien perusteelliseen lukemiseen. 
Jälkikäteen ajateltuna olisin voinut heti alussa rajata opinnäytetyöni 
tiukemmin, jolloin tilasuunnitelmalle olisi jäänyt enemmän aikaa ja 
olisin voinut perehtyä rajatumpaan tietopohja-alueeseen, kuten vain 
toimistosuunnitteluun, syvällisemmin ja enemmän käytännön tasolla.

Toinen haasteeni oli toimeksiannon puuttuminen ja tilakonseptin 
luominen fiktiiviselle, anonyymille asiakkaalle. Ilman tarkkaan 
määriteltyjä raameja suunnittelutyön rajaaminen tuotti minulle 
alussa vaikeuksia. Tilakonseptin fyysinen tila Sepänkadulla 
kuului aloittelevalle mainostoimistolle, jolle tein kalustus- ja 

8.1 Prosessi & menetelmät
maalaussuunnitelman talven aikana ja jolle minun oli alun perin 
määrä tehdä lopullinen suunnitelma toimeksiantona, mutta päätin 
lopulta toteuttaa varsinaisen opinnäytetyösuunnitelman ilman 
yritysyhteistyötä. Tämä siitä syystä, että kyseessä oli aloitteleva 
yritys, jonka organisaatiorakenne ja strategiset tavoitteet eivät 
vastanneet aihealueeni asettamaa viitekehystä. Toiseksi aloittelevan 
yrityksen sisällä hiljaista tietoa ei olisi ollut vielä kertynyt, minkä 
vuoksi olisin joutunut muuttamaan viitekehystäni liikaa. Toisaalta 
tämä oli myös helpotus, sillä pystyin keskittymään tilasuunnitelman 
luomiseen tietopohjaosuuteen pohjautuen ilman liiallisia yritykseen 
sidottuja rajoitteita. Tila Sepänkadulla oli suunnittelukohteena 
haasteellinen, mutta neliömäärältään konseptiini sopiva, ja 
loppujen lopuksi olin tyytyväinen valintaani suunnitella konsepti 
sijoitettavaksi olemassa olevaan tilaan, sillä se helpotti ja nopeutti 
suunnitteluprosessin etenemistä.

Toiminnallinen tilasuunnitelma tuntui syntyvän kuin itsestään 
tietopohjaosioni pohjalta. Tekemäni haastattelut ja luovien alojen 
tila-analyysit olivat todella hyödyllisiä ja ne ohjasivat pitkälti 
suunnitelmaani niin toiminnallisesti kuin visuaalisestikin. Prosessin 
aikana opin todella paljon työympäristösuunnittelusta, johon 
aion ehdottomasti perehtyä käytännön tasolla tulevaisuudessa 
valmistumisen jälkeen. Valitsemani aihealue on tällä hetkellä 
erittäin ajankohtainen ja uskon, että työympäristösuunnitteluun 
perehtyminen opinnäytetyössäni tulee auttamaan minua 
ammatillisesti tilasuunnittelijan urallani. Koin aiheen erittäin 

8.2 Lopullinen tilakonsepti

mielenkiintoiseksi ja olisinkin halunnut perehtyä aiheeseen 
vielä syvällisemmin ja laaja-alaisemmin mitä ajan puitteissa oli 
mahdollista. Näin laaja projekti itsenäisesti toteutettuna opetti 
projektin- ja ajanhallintaa, minkä kanssa minulla on aikaisemmin 
ollut vaikeuksia. Koska tietopohja-aineiston läpikäyminen ja 
kirjallisen osion kirjoittaminen vei aiottua kauemmin aikaa, jäi itse 
suunnittelutyölle omasta mielestäni liian vähän aikaa ja koen, ettei 
aikaa riittänyt konseptin ja varsinaisen tilasuunnitelman hiomiseen 
ja viimeistelyyn niin paljoa, kuin olisin toivonut. Tästä syystä 
toivonkin, että opinnäytetyössäni syntynyttä aineistoa voidaan 
tulevaisuudessa jatkokehittää ja mahdollisesti aion itse jatkaa 
aihealueen parissa myös maisteritason lopputyön tiimoilta.

Päätin jo opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa keskittyväni kevään 
aikana ennen kaikkea mahdollisimman monipuolisen ja koko-
naisvaltaisen tietopohjan keruuseen ja antaa itse tilasuunnitel-
man syntyä ikään kuin tämän sivutuotteena. Tämä siitä syystä, 
että valitsemani aihealue vaati syvällistä perehtymistä ja halusin 
käyttää tämän tilaisuuden työympäristösuunnittelusta oppimiseen 
enemmänkin teoreettiselta näkökannalta, jättäen ajan niukkuudesta 
johtuen projektin viimeistellyn käytännön toteutuksen mahdollisesti 
johonkin tulevaan asiakasprojektiin. Tietopohjaosuuden kirjoittamis-
en venyttyä odotettua pidemmälle kevääseen itse suunnitelmalle jäi 

mielestäni liian vähän aikaa. Toisaalta olen tyytyväinen, että syven-
nyin tietopohjaosioon niinkin hyvin, sillä varsinaisen tilasuunnitel-
man aloitettuani asiat tuntuivat loksahtelevan kohdilleen ja pystyin 
toteamaan oppineeni prosessin aikana paljon.

Lopputulos on mielestäni toiminnallisesti onnistunut ja vastaa aset-
tamaani rajausta. Tavoitteeni oli luoda tietopohjan pohjalta sellainen 
työympäristökonsepti, jonka suunnitteluperiaatteita voisi soveltaa 
mihin tahansa muuhunkin toimistosuunnitteluprojektiin. Koen siksi 
opinnäytetyöni olevan kokonaisuutena onnistunut ja tietoperus-
taltaan arvokas. Tästä huolimatta omasta mielestäni en jättänyt 
kuitenkaan suunnitteluosion viimeistelylle tarpeeksi aikaa, mistä 
syystä lopputuloksen esteettisvisuaaliset ratkaisut eivät ehtineet 
muotoutua niin hyviksi, kuin alun perin olisin toivonut. Mikäli aikaa 
olisi jäänyt, olisin halunnut käyttää enemmän aikaa kiintokalusteiden 
viimeistelyyn sekä materiaali- ja irtokalustevalintojen ja etenkin val-
aistus- ja akustiikkasuunnitelman hiomiseen. Valaistus ja akustiikka 
olivat melko tärkeässä osassa tietopohjaosiossani ja siksi koen, että 
niiden suunnittelua olisi pitänyt vielä jatkaa. Tästä huolimatta koen 
saavuttaneeni periaatteellisesti tavoitteeni, jotka asetin itselleni pro-
sessin alussa myös tilasuunnitelman osalta. Tilasuunnitelma jäi pit-
kälti konseptitasoiseksi, mutta toivon, että voisin lähitulevaisuudessa 
päästä jatkamaan projektia työelämässä soveltamalla opinnäytet-
yössä kerryttämiäni tietoja ja taitoja suunnittelemalla luovaa työtä 
tukevan työympäristön toimeksiantona oikealle yritykselle.
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Päivämäärä

Piirustuslaji

Työpiirustus (SIS)

Piirustusnumero

SIS - 02

Opinnäytetyö
Lahden ammattikorkeakoulu,
muotoilu- ja taideinstituutti

Mittakaava

1:100

Piirtäjä
Linda Vanni

Leikkaus A-A

Leikkaus B-B

Leikkaus C-C

Leikkaus D-D
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Alakattopohja

Kohde

Sepänkatu 15, 00100 Helsinki

Sisältö

24.4.2015

Työ
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Päivämäärä

Piirustuslaji

Työpiirustus (SIS)

Piirustusnumero

SIS - 03

Opinnäytetyö
Lahden ammattikorkeakoulu,
muotoilu- ja taideinstituutti

Mittakaava

1:100

Piirtäjä
Linda Vanni
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Säilytys- ja 
keittiökalustepiirustus

Kohde

Sepänkatu 15, 00100 Helsinki

Sisältö

24.4.2015

Työ
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Päivämäärä

Piirustuslaji

Työpiirustus (SIS)

Piirustusnumero

KAL - 01

Opinnäytetyö
Lahden ammattikorkeakoulu,
muotoilu- ja taideinstituutti

Mittakaava

1:50

Piirtäjä
Linda Vanni

Keittiön kiintokalustepiirustus 1:50 - Periaate
Runko ja sokkeli massiivipuuta

Etulevyt vaneria (12mm)
Hyllytasot vaneria (12mm)

Keittiön laitteet integroidaan kalusteeseen
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Kiitos

Opinnäytetyötä ohjanneet opettajat:
Maarit Keto

Tom Johansson
Elina Rantapuska
Timo Sulkamo

Haastatellut henkilöt ja yritykset:
Arja-Liisa Kaasinen / Martela

Markus Nieminen / Dynamo&Son
Minna Ilvessuo / RedLynx
Rolf Eager / Atlas Copco

SIKA11 -tytöt
Kari Halme

Äiti


