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KÄSITTEET 

Ekstrovertti – Extrovert 

Henkilö, joka on ulospäin suuntautunut. Ekstrovertti saa energiaa muiden ih-

misten seurasta ja toimii parhaiten ryhmässä. (Jonkman 2013, 154.) 

 

Introvertti – Introvert 

Henkilö, joka on sisäänpäin suuntautunut. Introvertti väsyy muiden ihmisten 

seurasta ja toimii parhaiten pohdiskelua vaativassa yksilötyössä ilman häiriö-

tekijöitä. (Jonkman 2013, 154.) 

 

Monitilatoimisto – Multi functional office 

Tilakonsepti, jota voidaan muuttaa käyttötarkoituksen mukaan. Tiloissa hyö-

dynnetään erilaisia keskittymistä ja vuorovaikutusta tukevia tiloja. Pääsääntöi-

sesti nimettyjä työpisteitä ei ole ja työtila valitaan tehtävän mukaan. (Monitila-

toimisto 2017.) 

 

Temperamentti – Temperament 

Temperamentti on käyttäytymisemme tyyli, jolla reagoimme erilaisiin tilantei-

siin ja tapahtumiin. Se näkyy tavassamme puhua, toimia, elehtiä ja ilmehtiä. 

Temperamentti on synnynnäinen ja suhteellisen pysyvä läpi elämän, mutta 

voimme jonkin verran tietoisesti muuttaa reaktiotapaamme. (Dunderfelt 2012, 

17.) 
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1 JOHDANTO 

Työympäristöt ovat muutoksen keskellä, sillä työ ei ole enää sidottu aikaan, 

tapaan tai paikkaan. Teknologian kehittymisen myötä mahdollisuudet jousta-

vaan työn tekemiseen kasvavat, minkä vuoksi työpaikkojen merkitys sosiaali-

sen kanssakäymisen, spontaanien kohtaamisten ja hyvinvoinnin edistämisen 

alustana korostuu. Monitilatoimistokonseptin yleistyessä yhä useammat työs-

kentelevät avoimessa tilassa ilman omia työpisteitä tai huoneita ja yhä enem-

män työntekijöiltä odotetaan tuloksia ja tehokkuutta. Tehokkuus kuitenkin saa-

vutetaan viihtyvyyden kautta, jolloin tilasuunnittelussa on syytä huomioida työ-

tehtävien lisäksi myös työntekijöiden yksilölliset tarpeet ja toiveet. Tässä opin-

näytetyössä keskitytäänkin temperamentin introvertteihin ja ekstrovertteihin 

ihmistyyppeihin, jotka kuvaavat käyttäytymisen eri tyylejä.  

 

Opinnäytetyössä käsitellään Senaatti-kiinteistöjen pääkonttorin tiloja ja tavoit-

teena on suunnitella viihtyisä ja työtehokkuutta tukeva monitilatoimisto intro- ja 

ekstroverttien työntekijöiden näkökulmasta. Kiinnostus aiheeseen heräsi työ-

ympäristöjen kehittämisen halusta ja siihen vahvasti liittyvistä psykologisista 

haasteista. Ihmisten luontaisia käyttäytymistyylejä tukevat työympäristöt pal-

velevat käyttäjiänsä paremmin ja vaikuttavat positiivisesti viihtyvyyteen ja sitä 

kautta työtehokkuuteen. Työssä tutkitaan temperamenttityypeille ominaisia 

luonteenpiirteitä ja niitä peilataan monitilatoimiston tilaratkaisuihin erityisesti 

keskittymistä ja vuorovaikutusta tukevien tilojen osalta. Monitilatoimistoa tar-

kastellaan nimenomaan fyysisenä ja sosiaalisena ympäristönä, jossa keskeis-

tä on vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa. Virtuaalisuutta ja etätyöskente-

lyä ei käsitellä sen tarkemmin. 

 

Jaottelu intro- ja ekstrovertteihin tehdään tässä työssä ajoittain melko musta-

valkoisesti selkeyden vuoksi. Todellisuudessa näitä ihmistyyppejä on niin 

montaa eri laatua, että kaikkia ei olisi mahdollista tämän opinnäytetyön puit-

teissa kuvata. Henkilöhistoria, kokemukset, ympäristön vaikutus ja oma sisäi-

nen kehitys tuottavat valtavasti erilaisia ihmisiä, joissa kaikissa on piirteitä mo-

lemmista tyypeistä. 
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2 TOIMEKSANTO 

2.1 Toimeksiantaja ja työn tilaaja 

Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työympäristöihin erikoistuneen konsultoin-

ti- ja suunnittelutoimisto Workspace Oy:n kanssa, jonka toimipiste sijaitsee 

Helsingissä. Workspace Oy on perustettu vuonna 2006 ja se työllistää noin 30 

työntekijää, joihin kuuluu konsultteja, arkkitehteja ja sisustusarkkitehteja. 

(Company s.a.) Yrityksen palveluihin kuuluu työympäristöjen kehittäminen, 

muutosjohtaminen sekä sisustus- ja arkkitehtisuunnittelu. Asiakaslähtöisen 

suunnittelun avulla Workspace Oy luo viihtyisiä ja tila-tehokkaita työympäristö-

jä, jotka tukevat hyvinvointia ja parantavat tuottavuutta. Projekteja on tähän 

mennessä tehty yli 1000 ja asiakkaita ovat muun muassa Wärtsilä Oyj, Finn-

air, Nvidia, Senaatti-kiinteistöt ja THL. (Services s.a.) 

 

Työn tilaajana on valtionvarainministeriön alainen liikelaitos Senaatti-

kiinteistöt, joka hallinnoi kiinteistöjä ja tuottaa tilapalveluja päätoimisesti valti-

onhallinnon asiakkaille. Senaatti-kiinteistöt on uusien työn tekemisen tapojen 

ja työympäristöjen edelläkävijä, joka pyrkii käyttäjälähtöiseen toimintojen ja 

tilojen kehittämiseen. Arvoiksi on määritelty avoin toiminta, tulosten saavutta-

minen yhteistyöllä sekä vastuullinen suunnannäyttö. Tavoitteena on tuottaa 

asiakkaille viihtyisät, tilatehokkaat ja työtehokkuutta tukevat tilat sekä samalla 

vähentää valtion tilakustannuksia. Senaatti-kiinteistöissä on kolme toimialaa, 

jotka ovat puolustus ja turvallisuus, ministeriöt ja erityiskiinteistöt sekä toimis-

tot. Toiminta jakaantuu Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen alueisiin, ja toi-

mipisteitä on 11 paikkakunnalla ympäri Suomea. (Senaatti-kiinteistöt s.a.) 

 

2.2 Suunnittelun kohde 

Opinnäytetyön produktiivinen osa tehdään Senaatti-kiinteistöjen pääkonttoriin, 

joka sijaitsee Helsingin Sörnäisissä Lintulahdenkuja 4:ssä (kuva 1). Rakennus 

toimi alun perin viljavarastona ja sen siilot ovat edelleen näkyvissä julkisivus-

sa. Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy peruskorjasi siilon ja suunnit-

teli kujan puolelle jatkuvan toimistorakennuksen vuosina 2000–2002 (Senate 

office building s.a). Senaattilaisten toimitilat sijaitsivat aluksi vanhassa siilora-

kennuksessa, jonka tilat Workspace Oy muutti monitilaympäristöksi vuonna 
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2013. Sen jälkeen he luovuttivat tilat asiakkaansa käyttöön ja siirtyivät ahtai-

siin väistötiloihin toiseen kerrokseen. Rakennuksen uudemmasta osasta va-

pautui perinteinen huonetoimisto vuonna 2016, johon senaattilaisten uusi 

pääkonttori siirtyy. Tilat sijaitsevat viidennessä ja kuudennessa kerroksessa, 

joista viides kerros on tämän opinnäytetyön tutkimuksen ja suunnittelun koh-

teena. Senaatti-kiinteistöjen lisäksi rakennuksessa ovat myös Energiavirasto 

ja Väestörekisterikeskus. (Kallén 2017.) 

 

 

Kuva 1. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttorin sijainti (Kemppainen 2017) 

 

Kuvassa 1 olevasta kartasta näkyy koko rakennuksen muoto, johon punaisella 

pisteellä on merkitty uudemman osan sijainti. Rakennus on perinteinen toimis-

totalo, jonka idän puoleiselta suunnalta avautuu näkymä merelle. Julkisivun 

tiiliverhoilu on yhtenäinen ympärillä olevien rakennusten kanssa (kuva 2). 
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Kuva 2. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori (Kemppainen 2017) 

 

Kuvan 3 pohjapiirustuksessa näkyy rakennuksen pitkä ja kapea muoto. Se 

edustaa perinteistä huonetoimistomallia, jonka keskellä on aputilat ja reunoille 

on sijoitettu seinillä erotetut yhden tai kahden hengen huoneet. Pääsisään-

käynti on keskellä olevista hisseistä, mutta sen lisäksi rakennuksessa on kol-

me portaikkoa. Wc-, varasto ja kahvitilat on sijoitettu molempiin päätyihin, ja 

oikealla yläkulmassa olevasta ovesta pääsee vanhaan siilorakennukseen. 

Pohjan pinta-ala on 1280 m², ja pohjapiirustusta katsottaessa sen alareuna 

osoittaa merelle päin ja yläreunan puolella on sisäpiha. 

 

 

Kuva 3. Huonetoimiston 5. kerroksen pohjapiirustus, ei mittakaavassa. Muokattu. Alkuperäi-

nen kuva: Workspace Oy 2015. (Kemppainen 2017) 

 

Toimiston huonekorkeus on 2400 mm eli se on melko matala, kuten sisätilois-

ta otetuista kuvista (kuva 4) voidaan huomata. Se tulee huomioida uudessa 

tilasuunnitelmassa, jotta vältytään tekemästä liian ahtailta tuntuvia tiloja. Lasi-
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seinät tuovat kuitenkin hieman avaruutta ja läpinäkyvyyttä käytäviin sekä kui-

luihin, ja verkkokaton yläpuolelle sijoitettu yleisvalaistus antaa tarvittavan va-

laistuksen. Työhuoneisiin mahtuu keskimäärin kaksi työpistettä, eikä niissä ole 

erityisemmin viihtyisyyttä luovia elementtejä. 

 

Värimaailma on hyvin neutraali. Vihreää on käytetty paikoittain suurillakin pin-

noilla, esimerkiksi kuvan 4 oikeassa alareunassa olevassa kuilussa, mutta 

muuten tilat ovat pääasiassa harmaita. Betoniseinät on jätetty näkyville ja lat-

tiassa käytetty muovimatto mukailee sen väriä ja tekstuuria. Sisäänkäynnin 

kohdalla oleva puulattia sekä satunnaiset puiset kalusteet kuitenkin pehmen-

tävät metallin ja betonin kovuutta. 

   

  

 

 Kuva 4. Huonetoimiston alkuperäisiä kuvia (Workspace Oy 2016) 

 

Betoni, metalli ja harmaa muovimatto yhdistettynä huonetoimistolle ominai-

seen käytävätyyliin tekevät hieman teollisen ja kolkon tunnelman. Betonin ja 

metallin yhteiskäytössä on kuitenkin potentiaalia, sillä ne luovat toimivan tun-

nelman oikeanlaisessa ympäristössä. Nämä elementit ovat vahvasti osa ra-
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kennusta, joten ne on hyvä muistaa huomioida tilasuunnitelmassa. Lisäksi 

kerrokset lävistävät kuilut tuovat avaruuden tuntua ja luonnonvaloa keskellä 

oleviin tiloihin. 

 

3 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Käsitekartta ja viitekehys 

Käsitekartta ja viitekehys auttavat työn kokonaisuuden hahmottamisessa ja 

käsittelemisessä. Aiheessa pysyminen on helpompaa ja tutkimusalue ei va-

hingossa jää liian kapeaksi tai rönsyile liian laajalle. 

 

Käsitekarttaan (kuva 5) on listattu kaikki projektiin liittyvät asiat ja pohdittu eri 

tekijöiden suhteita. Kartan keskiössä on ''Monitilatoimisto introverteille ja ekst-

roverteille'', josta on eriytetty neljä pääkohtaa: intro- ja ekstrovertti, monitila-

toimisto, tutkimustyö ja Workspace Oy. Intro- ja ekstrovertit ovat tämän työn 

kohderyhmä, joten heidän luonteenpiirteitään peilataan monitilatoimistoympä-

ristön ominaisuuksiin. Tilan käyttäjien eli Senaatti-kiinteistöjen toimistotyönte-

kijöiden tarpeita ja toiveita tutkitaan intro- ja ekstroversion näkökulmasta, sillä 

ne vaikuttavat lopulliseen tilasuunnitelmaan. Workspace Oy on työn ohjaaja, 

jolta saa tarvittavan ohjeistuksen.  
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Kuva 5. Käsitekartta (Kemppainen 2017) 

 

      

Kuva 6. Viitekehys (Kemppainen 2017) 
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Viitekehyksessä (kuva 6) esitetään ne näkökulmat, joista opinnäytetyön aihet-

ta tarkastellaan. Intro- ja ekstroverttien tarpeet ja toiveet yhdistettynä monitila-

toimistoympäristön vaatimuksiin sekä ammattimaiseen suunnitteluun luovat 

pohjan eri temperamenttityypeille sopivalle monitilatoimistolle. Intro- ja ekstro-

vertit toimistotyöntekijät arvostavat tilojen vaihtelevuutta, viihtyisyyttä ja käy-

tännöllisyyttä. Monitilatoimistossa taas on huomioitava vuorovaikutuksen ja 

keskittymisen tilat, jotka edistävät hyvinvointia ja työtehokkuutta. Suunnittelua 

ohjaavat toimistotilojen määritykset, tutkimustulokset sekä aikataulu. 

 

3.2 Tutkimuskysymykset ja työn tavoitteet 

Työn tavoitteena on intro- ja ekstroverttien tarpeisiin suunniteltu monitilatoi-

misto, joka tukee molempien tyyppien luontaisia käyttäytymistyylejä ja sitä 

kautta parantaa hyvinvointia, viihtyvyyttä ja työtehokkuutta. Tarkoituksena on 

tutkia kyseisiä temperamenttityyppejä ja selvittää, millä tavalla ne voisivat vai-

kuttaa monitilatoimiston suunnitteluun. Keskeisessä osassa ovat keskittymi-

sen ja vuorovaikutuksen tilat sekä niiden tarkoituksenmukainen ryhmittely.  

Sisustukselliset elementit, kuten valaistus ja värit, huomioidaan yleisellä tasol-

la. 

 

Koska Workspace Oy on jo laatinut oman toteutussuunnitelmansa tässä opin-

näytetyössä käytettävään kohteeseen, on tämän työn tarkoituksena luoda 

vaihtoehtoinen, optimaalinen monitilatoimisto yhteiseen työskentelyyn nimen-

omaan intro- ja ekstroverttien näkökulmasta. Kohteen toiminnallisiin ja visuaa-

lisiin ratkaisuihin vaikuttavat tilan tulevien käyttäjien eli Senaatti-kiinteistön 

toimistotyöntekijöiden työtehtävät, tarpeet ja toiveet. Fiktiivinen lopputulos an-

taa vapauden työstää projektia oman aikataulun mukaisesti. Työ on tutkimus-

painotteinen, ja tutkimustuloksia on mahdollista hyödyntää ja soveltaa myös 

muissa projekteissa, sillä temperamentin yksilöllisiä käyttäytymistyylejä tuke-

villa työympäristöillä on positiivinen vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin ja 

tuottavuuteen. 

 

Työn tutkimuskysymys on: Miten tilasuunnittelulla voidaan parantaa intro- ja 

ekstroverttien viihtyvyyttä ja työtehokkuutta monitilatoimistossa? Tätä pääky-

symystä tukevat seuraavat alakysymykset: Mitä asioita intro- ja ekstrovertit 

arvostavat työympäristössä? Mikä merkitys keskittymisellä ja vuorovaikutuk-
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sella on ja miten niitä voidaan tilallisten ratkaisujen avulla tukea? Millainen on 

viihtyisä ja työtehokkuutta tukeva monitilatoimisto? Näihin kysymyksiin pyri-

tään vastaamaan tutkimusmenetelmien avulla. 

 

3.3 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmät painottuvat kvalitatiiviseen eli laadulliseen 

tutkimukseen, joissa pyritään saamaan ilmiöstä laaja ja syvä ymmärrys. Laa-

dullisessa tutkimuksessa tutkittavaa ilmiötä ja siihen vaikuttavia tekijöitä ei 

tunneta, joten aineistoa kerätään mahdollisimman monipuolisesti ja kohde-

ryhmänä on pieni joukko tai yksittäiset ihmiset (Vilkka 2015, 129). Menetelmä 

on joustava ja sen avulla voidaan muodostaa hypoteeseja ja teorioita. Työssä 

käytetään myös kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta, joka taas perustuu 

tutkittavan ilmiön tuntemiseen. Tavallisin aineistonkeruumuoto on strukturoitu 

kysely, jossa keskeistä on tulosten esittäminen tarkkoina lukuina. Määrällisellä 

tutkimuksella tutkitaan suurta joukkoa ja pyritään tulosten yleistykseen (Vilkka 

2015, 94). Opinnäytetyössä hyödynnetään triangulaatiota eli monimenetel-

mäistä lähestymistapaa, jossa yhdistyvät kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tut-

kimusotteen aineistonkeruumenetelmät. Triangulaation käyttö on perusteltua 

tutkimusongelman ratkaisemiseksi, sillä pelkästään yhtä menetelmää käyttäen 

tutkittavasta ilmiöstä ei saada riittävän syvällistä ymmärrystä. Monen mene-

telmän käyttö lisää tutkimustulosten luotettavuutta, mutta se kasvattaa myös 

työmäärää. (Kananen 2015, 71, 73–74, 128, 324, 327–328.) 

 

Kirjallisuuden ja sähköisen aineiston lisäksi kerätään vertailuaineistoa havain-

noimalla olemassa olevia monitilatoimistoja. Havainnointi on laadullinen tutki-

musmenetelmä, jonka avulla saadaan todellista tietoa tutkittavasta kohteesta 

reaaliajassa sekä sen luonnollisessa ympäristössä. Näin vältetään keinotekoi-

sen tutkimustilanteen aiheuttamat tulosten vääristymät. Monitilatoimistojen 

tilallisia, toiminnallisia ja visuaalisia ratkaisuja analysoidaan intro- ja ekstro-

verttien näkökulmasta. Tässä hyödynnetään strukturoitua kirjaamistyyliä, jos-

sa havainnoitavat asiat on määritetty etukäteen tutkimusongelman ja -

kysymysten avulla (Kananen 2015, 134–137). Referenssikohteissa vieraile-

malla saadaan tärkeää tietoa tämän hetkisistä monitilatoimistoratkaisuista se-

kä niistä elementeistä, joita kannattaa hyödyntää tai välttää tässä opinnäyte-

työn tilasuunnitelmassa. 
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Referenssikohteissa vierailun ohella haastatellaan työympäristöjen asiantunti-

joita laadullisen tutkimusmenetelmän avulla, jotta tutkittavasta ilmiöstä saatai-

siin syvempi ymmärrys. Haastattelumuotona käytetään strukturoimatonta 

teemahaastattelua (liite 1), jossa määritellään valmiiksi vain keskeiset aihe-

alueet eli teemat. Tarkkoja kysymyksiä ei ole, sillä niitä ei etukäteen voida 

määritellä johtuen aiheen vähäisestä tuntemuksesta. (Hirsjärvi et al. 1997, 

208.) Haastattelut suoritetaan yksilöhaastatteluina. 

 

Opinnäytetyön kohdehenkilöiltä eli intro- ja ekstroverteiltä saatavan tiedon ke-

räämiseksi Senaatti-kiinteistöjen toimistotyöntekijöille suoritetaan kaksivaihei-

nen kyselytutkimus. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimusmenetelmänä käyte-

tään kvantitatiivista eli määrällistä survey-kyselytutkimusta (liite 2), jolla kartoi-

tetaan heidän introversio-ekstroversio -piirteet. Kysely tehdään verkossa, sillä 

siihen on helppoa ja nopeaa vastata, ja se säästää myös tutkijan aikaa. Hait-

tapuolena on kuitenkin alhainen vastausprosentti, jota pyritään nostamaan 

tarjoamalla kyselyyn vastanneille heidän henkilökohtaiset tuloksensa. (Kana-

nen 2015, 213–214, 220.) Tutkimuksen toisessa vaiheessa tulosten perusteel-

la valituille intro- ja ekstroverteille tehdään jatkokysely (liite 3), jossa selvite-

tään heidän mielipiteitään ja kokemuksiaan monitilatoimistossa työskentelystä. 

Kysely koostuu strukturoiduista avo- ja monivalintakysymyksistä, jotka lähete-

tään liitetiedostona sähköpostin välityksellä. Tätä kyselyä ei luokitella kirjoissa 

esiintyvien tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmien mukaan, sillä se on ulko-

muodoltaan määrällinen tutkimus, joka kuitenkin tuottaa laadullista aineistoa. 

Se ei ole haastattelu johtuen vuorovaikutuksen puutteesta tutkijan ja tutkitta-

van välillä (Kananen 2015, 133), mutta laadullisen aineiston vuoksi se ei 

myöskään ole määrällinen tutkimus (Kananen 2015, 203). Tähän ratkaisuun 

päädyttiin siksi, koska perinteinen kasvokkain tapahtuva haastattelu olisi ollut 

liian työlästä ja aikaa vievää opinnäytetyön aikataulun puitteissa. Kyseinen 

lomakekysely tuottaa tarvittavan aineiston, mikä on tutkimuksen kannalta tär-

keintä. 

 

Näiden menetelmien avulla on mahdollista löytää ratkaisu työssä määriteltyi-

hin tutkimuskysymyksiin. Tutkimusten tulokset tukevat ja ohjaavat opinnäyte-

työn produktiivisen osan tilasuunnitelmaa. 
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4 TEMPERAMENTTIPIIRTEET 

Ihmistyyppien erilaisuutta on tutkittu ja kuvailtu jo kauan, joten temperamentin 

käsite ei ole uusi keksintö. Ensimmäisen temperamenttiluokituksen kehitti 

Rooman keisarin henkilääkäri Galeni toisella vuosisadalla Kristuksen jälkeen, 

jossa kuvailtiin ihmisen persoonallisuutta ruumiinnesteiden avulla. Neljä ihmis-

tyyppiä, koleerinen, melankolinen, flegmaattinen ja sangviininen, määräytyivät 

keltaisen sapen, mustan sapen, liman ja veren osuudesta kehossa. Tämä luo-

kitus kuulostaa tänä päivänä huvittavalta, mutta siinä ilmenee silti tempera-

mentin ydinajatus. Lähtökohdat persoonallisuuden kehitykselle ovat kaikilla 

erilaiset johtuen biologista eroavaisuuksista. (Keltikangas-Järvinen 2004, 15–

16.) 

 

4.1 Temperamentti ja persoonallisuus 

Temperamentti on synnynnäisten taipumusten joukko, joiden avulla selitetään 

ihmisten käytöstä ja erityisesti siinä ilmeneviä eroja. Ihmiset reagoivat samoi-

hin asioihin eri tavalla ja näin temperamentti varmistaa, että ihmiset pysyvät 

yksilöinä. Tämän takia temperamentin toiseksi nimeksi on joskus ehdotettu 

termiä ''yksilöllisyys''. Yksilöllisen käyttäytymistyylin avulla reagoimme siis eri-

laisiin tilanteisiin ja tapahtumiin, ja se näkyy tavassamme puhua, toimia, eleh-

tiä ja ilmehtiä. Se antaa vastauksen siihen, millä tavalla ihminen käyttäytyy, 

mutta ei kerro mitä hän tekee tai syitä miksi. Sen avulla ymmärretään, miten 

perheessä voi kasvaa niin erilaisia lapsia tai miksi jokin asia on toiselle positii-

visesti jännittävää ja toiselle taas stressaavaa. Temperamentti näkyy ulospäin 

ja se vaikuttaa vahvasti muiden ihmisten näkemyksiin, minkä takia yksilöllisen 

toimintatavan ymmärrys onkin tärkeää. (Dunderfelt 2012, 17, 19; Keltikangas-

Järvinen 2016, 99–100.) 

 

Biologialla on vahva merkitys temperamentin kehityksessä. Piirteet ovat voi-

makkaasti perinnöllisiä ja niiden periytymisprosentti vaihtelee 40–60 prosentin 

välillä. Piirteitä kuitenkin kutsutaan perinnöllisten sijaan synnynnäisiksi, sillä 

sikiöajan lisäksi myös aivojen kehityksellä syntymän jälkeen on merkitystä. 

(Keltikangas-Järvinen 2016, 100.) Temperamentti on siis persoonallisuuden 

perinnöllinen ja biologinen pohja, ja kun siihen yhdistetään kasvatus, sosiaali-

nen vuorovaikutus ja kulttuurin vaikutus, muodostuu persoonallisuus. Tempe-
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ramenttipiirteet voidaan todeta jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun taas per-

soonallisuus syntyy myöhemmin ympäristön vaikutuksesta. Vuorovaikutus on 

kaksisuuntainen, sillä ympäristö vaikuttaa temperamenttiin ja temperamentti 

ympäristöön. (Keltikangas-Järvinen 2004, 36.) 

 

Temperamentti ja persoonallisuus eivät ole sama asia, sillä jos näin olisi, tem-

peramentin biologisen pohjan vuoksi koko persoonallisuus muuttuisi biologi-

seksi. Silloin ympäristöllä ja sosiaalisilla tekijöillä ei olisi mitään vaikutusta eikä 

kasvatuksestakaan olisi hyötyä. Ajatus biologisesta eriarvoisuudesta perustui 

myös Hitlerin natsi-ideologiaan. Temperamentin ja persoonallisuuden eroavai-

suutta tukee myös niiden tuottamat toiminnot. Temperamentti tuottaa spon-

taaneja reaktioita, joita ihminen ei voi itse päättää ja joiden avulla selitetään 

toimintatyyliä, kun taas persoonallisuus tuottaa harkittuja toimintoja, jotka selit-

tävät ihmisen motiiveja, tavoitteita ja rationaalista päätöksentekoa. (Keltikan-

gas-Järvinen 2016, 110–111.) Persoonallisuus on laaja kokonaisuus, joka si-

sältää useita ulottuvuuksia: fyysinen minä, rooliminä, kasvatettu minä, ydinmi-

nä ja temperamentti, ja ne ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa. (Dunderfelt 2012, 13, 18.) 

 

Temperamentti on suhteellisen pysyvä läpi elämän, sillä se on synnynnäinen 

ja perustuu hermo- ja sisäeritysjärjestelmän toimintaan. Siitä huolimatta 

voimme kuitenkin jonkin verran tietoisesti muuttaa reaktiotapaamme. Tähän 

vaikuttaa aivojen kehittyminen sekä ympäristön ja kulttuurin vaikutus. Lisäksi 

uudet kokemukset edellyttävät sopeutumista ja piirreteorian mukaan persoo-

nallisuus mukautuu siten, että toimintakykymme vuorovaikutussuhteissa ja 

yhteiskunnassa paranee. Ihmisen luonne ei siis määräydy lopullisesti tiettyyn 

temperamenttiin, sillä ajan myötä ihminen kypsyy ja voi omaksua uusia käyt-

täytymismalleja. (Dunderfelt 2012, 17, 21; Keltikangas-Järvinen 2004, 43, 174; 

Metsäpelto & Feldt 2009, 19.) 

 

4.2 Erilaisia teorioita 

Temperamentti- ja persoonallisuusteorioita on useita, ja niiden näkökulmat 

vaihtelevat riippuen muun muassa tavoitteista ja käytetyistä menetelmistä. 

Seuraavaksi esitellään muutamia tunnettuja teorioita. 
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Jungin kahdeksan persoonallisuustyyppiä 

Vaikutusvaltainen psykologi Carl Jung kehitti 1920-luvulla käsitteet introversio 

ja ekstroversio. Jung piti niitä persoonallisuuden tärkeinä osatekijöinä ja hä-

nen mukaansa ihmiset voidaan biologisista syistä johtuen jakaa kahdeksaan 

tyyppiin näiden kahden ryhmän mukaisesti. (Cain 2012, 22–23, Keltikangas-

Järvinen 2016, 119.) 

 

Hans Eyesenckin temperamenttiteoria 

Persoonallisuudentutkija Hans Eyesenckin mukaan on olemassa kaksi ihmistä 

kuvaavaa temperamenttityyppiä, neuroottinen ja ekstrovertti. Nämä tyypit 

nähdään jatkumona, joiden toisessa ääripäässä piirteet ovat korkealla ja toi-

sessa matalalla. (Keltikangas-Järvinen 2016, 24–25.) 

 

Jerome Kaganin sosiaalinen inhibitio 

Temperamenttitutkija Jerome Kaganin mukaan kaiken temperamentin lähtö-

kohta on estyneisyys eli inhibitio ja sen vastakohtana ei-estynyt eli ulospäin 

suuntautunut temperamentti. Hän tutki vauvojen tapaa reagoida erilaisiin asi-

oihin ja tilanteisiin, ja päätyi tulokseen, että tämä temperamenttityyli oli ainoa 

yksilöllinen ominaisuus, joka säilyi hyvin pysyvänä lapsuuden yli. Tätä teoriaa 

kutsutaan sosiaalisen inhibition eli sosiaalisen estyneisyyden teoriaksi. (Kelti-

kangas-Järvinen 2004, 94, 96–97.) 

 

Thomasin ja Chessin interaktiivinen temperamenttiteoria 

Yksi tärkeimmistä temperamenttitutkimuksista on Thomasin ja Chessin inter-

aktiivinen temperamenttiteoria, jossa painotetaan ympäristön ja lapsen tempe-

ramentin vuorovaikutusta ja yhteensopivuutta. Heidän mukaansa tempera-

mentti jaetaan yhdeksään piirteeseen ja nämä piirteet löytyvät niin lapsilta kuin 

aikuisiltakin. Yksi näistä piirteistä on lähestyminen ja vetäytyminen, joka mää-

rittää yksilöllisen ensireaktion uusia tilanteita kohdatessa. (Keltikangas-

Järvinen 2004, 46-48, 51–53.) 

 

Bussin ja Plominin kolmen piirteen temperamenttiteoria 

Bussin ja Plominin temperamenttiteoriassa ihmisen temperamentti koostuu 

vain kolmesta piirteestä, joita ovat emotionaalisuus, aktiivisuus ja sosiaali-

suus. Periaatteena oli, että piirre voidaan laskea osaksi temperamenttia vasta, 

kun se voidaan todeta jo varhaisessa lapsuudessa ja lisäksi se täytyy voida 
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selittää perinnöllisillä tekijöillä. Sosiaalisuus liitetään ekstroversioon ja sillä 

tarkoitetaan kiinnostusta muita ihmisiä kohtaan ja heidän seuransa pitämistä 

yksinoloa parempana. (Keltikangas-Järvinen 2004, 71–72, 82.) 

 

Big five 

Aiempia teorioita yhdistellen on luotu viisi peruspiirrettä käsittävä teoria, josta 

tutkijat ovat yhtä mieltä: Big Five. Nämä piirteet ovat ekstroversio, neurootti-

suus, sovinnollisuus, tunnollisuus ja avoimuus. Kuten Eyesenckin teoriassa, 

piirteet nähdään jatkumoina, joiden toisessa päässä ovat niiden vastakohdat. 

(Dunderfelt 2012, 27.) 

 

4.3 Introversio ja ekstroversio 

Kuten edellä mainituista teorioista huomaa, introversio ja ekstroversio tulevat 

esiin lähes kaikissa persoonallisuus- ja temperamenttiteorioissa, ja niitä pide-

täänkin yhtenä tärkeimpänä ulottuvuutena ihmisen kokemuksen ja käyttäyty-

misen tutkimisessa (Dunderfelt 2012, 45). Käsitteet ilmenevät teorioissa nimil-

lä sisäänpäin suuntautuneisuus-ulospäin suuntautuneisuus, sosiaalinen inhibi-

tio ja lähestyminen-vetäytyminen, ja vaikka ne tarkoittavatkin hieman eri asioi-

ta, niissä on kaikissa sama perusidea. Keskeistä on suhtautuminen tilanteisiin 

ja ihmisiin, tiedon käsittely, ulkoisen ärsykemäärän tarve ja energian suun-

taaminen sisään- tai ulospäin. Introversion ja ekstroversion käsitteiden määri-

telmät kuitenkin vaihtelevat, mikä aiheuttaa persoonallisuuspsykologien kes-

kuudessa kinastelua siitä, mikä määritelmä on tarkin (Cain 2012, 14–15, 23). 

 

Erimielisyyksistä huolimatta psykologit ovat samaa mieltä monista asioista. 

Introversio ja ekstroversio nähdään erilaisena ulkoisen stimulaatiotason tar-

peena, jossa introvertille riittää vähäinen ärsyketaso, kuten kirjan lukeminen, 

kun taas ekstrovertti hakee enemmän toimintaa esimerkiksi osallistumalla 

isoihin juhliin. Ärsykkeet ovat ihmisaisteilla havaittavia ulkoisia aistimuksia, 

kuten ääniä, valoja, tuoksuja ja muiden ihmisten seuraa. Tätä ärsyketason 

teoriaa puoltaa Eysenckin vuonna 1967 tekemä kuuluisa sitruunakoe, jossa 

aikuisten kielelle tiputettiin sitruunamehua. Tulokset osoittivat introverttien erit-

tävän enemmän sylkeä, koska he reagoivat aistiärsykkeisiin voimakkaammin.  

Toinen asia, josta psykologit ovat yhtä mieltä, on sosiaalisten taitojen riippu-

mattomuus temperamenttityypistä. Introvertti voi olla aivan yhtä taitava tai 
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huono ihmissuhteissa kuin ekstroverttikin. Lisäksi intro- ja ekstrovertit eroavat 

toisistaan työskentelytavoissa, mutta siitä kerrotaan tarkemmin kappaleessa 

4.4. Samaa mieltä ollaan myös siitä, että introvertti ei tarkoita erakkoa tai ih-

misvihaajaa eivätkä introvertit ole sen ujompia kuin ekstrovertitkään. Ujous on 

muiden paheksunnan pelko, kun taas introvertti vain välttää liiallista ärsyketa-

soa. (Cain 2012, 23–25, 149–150.) 

 

Jaottelu introvertteihin ja ekstrovertteihin ei ole aivan yksiselitteistä. Introversio 

ja ekstroversio ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden persoonallisuus-

piirteiden ja kokemusten kanssa, mistä johtuen ihmiset ovat niin erilaisia (Cain 

2012, 27). Intro- ja ekstroversio mielletään usein janaksi (kuva 7), jonka toi-

sessa päässä on introversio eli sisäänpäin suuntautuminen ja toisessa ekstro-

versio eli ulospäin suuntautuminen. Ihmiset eivät ole täysin introvertteja tai 

ekstroverttejä, vaan jokaisessa on piirteitä molemmista tyypeistä. Aivan kes-

kelle janaa sijoittuvia kutsutaan ambiverteiksi, jotka ovat intro- ja ekstroverttien 

välityyppejä. Ambivertit pystyvät sopeutumaan helposti, sillä he eivät ylivirity 

tai alivirity kovin helposti. Vaikka tunnemmekin suurempaa vetoa toiseen käyt-

täytymistyyliin, käytöksemme voi jonkin verran muuttua suuntaan tai toiseen 

tiettyjen tekijöiden, kuten erilaisten tilanteiden, tapahtumien, kokemusten ja 

elämäntilanteen vaikutuksesta. (Dunderfelt 2012, 47; Löhken 2014, 34, 100.)                     

      

INTROVERTTI AMBIVERTTI EKSTROVERTTI 

 

Kuva 7. Introversio-ekstroversio-jana. Muokattu. Alkuperäinen kuva: Löhken 2014. (Kemppai-

nen 2017) 

 

Tutkimusten mukaan ainakin yksi kolmasosa tai jopa puolet amerikkalaisista 

on introvertteja. Luku on mahdollisesti vielä korkeampi muualla maailmassa, 

sillä amerikkalaisten on todettu olevan ekstroverteimpiä kansoja. Nämä luvut 

saattavat tuntua yllättäviltä, mutta länsimaisen ekstrovertti-ihanteen vuoksi 

monet esittävät ekstrovertimpiä kuin todellisuudessa ovatkaan. (Cain 2012, 

15–16.)  
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4.4 Introversion ja ekstroversion fysiologiset erot 

Persoonallisuudesta puhuttaessa huomio kohdistuu käyttäytymiseen. Käytös 

ei itsessään ole perinnöllistä, mutta tiettyä käyttäytymistä aiheuttavat fysiologi-

sesti tunnistettavat fyysiset rakenteet hermojärjestelmässämme ovat. Näiden 

aivorakenteiden avulla voidaan erottaa introvertit ja ekstrovertit toisistaan. 

(Eysenck & Eysenck 1981, 143.) 

 

Aivojen tiedonkäsittely on erilaista introverteilla ja ekstroverteillä. Sisäänpäin 

ja ulospäin suuntautuminen voidaan todeta täysin kirjaimellisesti, sillä introver-

tilla verenkierto on nopeampaa aivojen sisäisiä toimintoja, kuten oppimista, 

muistamista ja ongelmanratkaisua, käsittelevissä osissa. Ekstrovertin aivot 

taas työstävät ulkoisia aistimuksia. Lisäksi introvertin hermoradat on todettu 

olevan pidemmät kuin ekstrovertin, joten introvertti tarvitsee enemmän aikaa 

asioiden työstämiseen. Tämä ei kuitenkaan ole aina paikkansapitävää, sillä 

aivojen prosessointikyky tehostuu harjoittelulla. (Löhken 2014, 36.) 

 

Ulkoisten aistimusten sietokyky on yksi suuri ero intro- ja ekstroverttien välillä. 

Pelosta viestittävä aivojen osa, mantelitumake, nimittäin reagoi introverteilla 

herkästi ulkoisiin ärsykkeisiin ja altistaa stressaantumiselle. Tämä tosin tekee 

heistä myös hyvin tarkkaavaisia. Ekstroverttien mantelitumake reagoi heikosti, 

minkä takia he pysyvät rauhallisina stressaavissakin tilanteissa eikä heitä häi-

ritse meluisa ympäristö. Ulkoisten ärsykkeiden sietäminen onkin tempera-

menttitutkija Kaganin mukaan olennainen tekijä intro- ja ekstroverttien eroa-

vaisuuksissa. Emootioita hallitseva aivojen mielihyväkeskus, nucleus accum-

bens, sen sijaan reagoi ekstroverteillä voimakkaasti, mikä saa heidät tavoitte-

lemaan enemmän palkkioita ja korkeampaa ärsyketasoa. Laiska pelkokeskus 

ja voimakas palkkionhalu saavat ekstrovertin toimimaan ja ottamaan enem-

män riskejä, kun taas aktiivinen pelkokeskus ja matala palkkionhalu tekevät 

introvertista harkitsevamman. Aktiivinen nucleus accumbens on tutkimusten 

mukaan ominaista ekstroversiolle. (Löhken 2014, 37–38, 40.) 

 

Intro- ja ekstroverttien hermojärjestelmät eroavat myös toisistaan. Introverteilla 

hallitsevana on parasympaattinen hermosto, joka vastaa hyvinvoinnista ja ren-

toutumisesta. Sen välittäjäaineena on asetyylikoliini, joka huolehtii keskittymi-

sestä, oppimisesta, muistista ja päätöksenteosta. Liian suuri ulkoinen ärsyke-
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määrä laskee asetyylikoliinitasoja, mikä aiheuttaa introverteille uupumusta tai 

ärtyneisyyttä ja jopa sairastumisen oireita. Turvallisuuden ja pysyvyyden tun-

teet sekä rauhallinen ympäristö ovat tärkeitä hyvinvointia edistäviä tekijöitä. 

Ekstroverteillä korostuva sympaattinen hermosto on niin sanottu taistele tai 

pakene -hermosto, joka valmistaa kehoa suorituksiin ja yllättäviin tilanteisiin. 

Sen välittäjäaine on dopamiini, joka vastaa liikkumisesta, uteliaisuudesta sekä 

vaihtelun ja nautintojen tarpeesta. Liian vähäinen ulkoinen ärsyketaso laskee 

dopamiinitasoja, mikä aiheuttaa pitkästymistä tai ärtyneisyyttä. Riittävä määrä 

aktiviteetteja ja vaihtelua pitää ekstroverttien mielihyväkeskuksen tyytyväise-

nä. (Löhken 2014, 38–39, 42.) 

 

Äänitasojen vaikutusta intro- ja ekstroverttien suorituksiin testattiin kokeella, 

jossa heitä pyydettiin pelaamaan sanapeliä, jonka pääperiaate piti oppia yri-

tyksen ja erehdyksen kautta. Samaan aikaan kuulokkeista kuului erilaisia ää-

niä, jotka piti säätää itselleen sopivaksi. Introvertit valitsivat sopivaksi tasoksi 

55 desibeliä ja ekstrovertit 72 desipeliä. Näillä säädöksillä molempien kiihty-

neisyystaso oli samanlainen ja he pelasivat yhtä hyvin. Seuraavaksi heitä 

pyydettiin vaihtamaan äänenvoimakkuudet päittäin, jonka jälkeen tulokset 

muuttuivat. Meteli teki introvertit ylikiihtyneiksi, kun taas liian hiljaiset äänet 

aiheuttivat ekstroverteissä kyllästymistä, ja tästä johtuen molemmat suoriutui-

vat huonommin. (Cain 2012, 150–151.) 

 

4.5 Introvertti ja ekstrovertti vuorovaikutuksessa 

Aivojen rakenteiden vuoksi intro- ja ekstroverttien työskentelytavat eroavat 

toisistaan melkoisesti. Introvertit ovat harkitsevia, perusteellisia ja omaavat 

poikkeuksellisen hyvän keskittymiskyvyn. He keskittyvät mieluiten yhteen teh-

tävään kerrallaan, jonka parissa he sitten jaksavat työskennellä pitkiä aikoja 

ilman keskeytyksiä. Heidän suorituskykynsä pysyy hyvänä univajeestakin huo-

limatta, mutta paineen alla suoritus heikkenee. Introvertit tarvitsevat aikaa asi-

oiden pohtimiseen. Yksilötyöskentely, pohdiskelu ja analysointi kuuluvatkin 

introvertin vahvuuksiin. Muiden mielipiteet tai muut ulkoiset tekijät eivät moti-

voi heitä eli he ovat sisältä ohjautuvia. Ekstroverttien tyyli työskennellä on sen 

sijaan nopea ja jopa hieman harkitsematon. He suorittavat usein monta tehtä-

vää samanaikaisesti, ottavat helpommin riskejä ja työskentelevät hyvin pai-

neessa. Vaikka ekstrovertit ajattelevat ja reagoivat nopeasti, niin he myös kyl-
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lästyvät helposti. Niinpä pitkäjänteisyyttä vaativissa tehtävissä menestystä ei 

todennäköisesti ole luvassa. Toisin kuin introvertit, ekstrovertit toimivat parhai-

ten ryhmässä. He ovat ulkoa ohjautuvia eli tehtävän lopussa häämöttävä 

palkkio motivoi ekstroverttejä toimimaan. (Cain 2012, 24; Jonkman 2013, 85, 

154, 185, 267–268.) 

 

Yksinkertainenkin vuorovaikutus, puhumattakaan ryhmätilanteesta, vaatii ai-

voilta valtavan määrän prosessointia: pitää tulkita toisen sanoja, kehon kieltä, 

kasvojen ilmeitä ja samaan aikaan rytmittää oma puhuminen ja kuuntelu. Juuri 

tähän työhön ekstroverttien aivot ovat rakentuneet, ja niinpä he pystyvät taita-

vasti osallistumaan vaikkapa päivälliskutsujen keskusteluihin. He ovat ryhmän 

ilopillereitä ja antavat tunteensa näkyä ja kuulua. Muiden seura antaa heille 

energiaa, mutta yksinäisyys tuntuu vieraalta. Introvertitkin nauttivat muiden 

seurasta, mutta he väsyvät suurista ihmisjoukoista ja osallistumisen aiheutta-

masta ’’multitaskingista’’ nopeammin, joten he viettävät mieluummin aikaa 

läheisten ystävien kanssa. Osallistumisen sijaan he ovat kuitenkin taitavia ha-

vainnoimaan sosiaalisia vihjeitä, minkä vuoksi he omaksuvat usein tarkkailijan 

roolin. Introvertit ovat hyviä kuuntelijoita, he pohtivat ennen kuin puhuvat, vält-

televät ristiriitatilanteita ja nauttivat syvällisistä keskusteluista. (Cain 2012, 24, 

277.) 

 

Eräässä kokeessa pyydettiin intro- ja ekstroverttejä keskustelemaan samaa ja 

vastakkaista temperamenttityyppiä edustavan henkilön kanssa kahden kes-

ken. Tulokset osoittivat, että introvertit puhuivat keskenään yhdestä tai kah-

desta syvällisestä aiheesta, kun taas ekstroverttiparit keskustelivat useista 

kevyemmistä aiheista. Yllättävää oli kuitenkin se, miten paljon sekaparien 

keskustelut herättivät molemminpuolista arvostusta. Introvertit nauttivat ke-

peistä keskusteluista ekstroverttien kanssa ja kuvailivat keskustelua ''tuulah-

dukseksi raikasta ilmaa''. Ekstrovertit taas pystyivät rentoutumaan ja keskitty-

mään vakavampiin aiheisiin introverttien kanssa eivätkä tunteneet tarvetta 

teeskentelyyn. Tästä voidaan päätellä, että vaikka intro- ja ekstrovertit eivät 

aina ymmärrä toisiaan, heillä on kuitenkin toisilleen paljon annettavaa. (Cain 

2012, 279–280.) 
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5 MONITILATOIMISTO TYÖYMPÄRISTÖNÄ 

Tässä kappaleessa käsitellään monitilatoimiston osalta asioita, jotka liittyvät 

intro- ja ekstroversioon. Esimerkiksi keskittyminen ja vuorovaikutus sekä yksi-

tyisyys ja yhteistyö ovat keskeisiä tämän päivän toimistojen ulottuvuuksia, jot-

ka intro- ja ekstrovertit kokevat eri tavoin. 

 

5.1 Mikä on monitilatoimisto? 

Monitilatoimisto on muunneltava ja joustava toimistokonsepti, jossa on useita 

eri toimintojen ja vuorovaikutuksen tiloja. Työntekijöillä on vapaus valita sopi-

vin tila tietyn tehtävän suorittamiseen, esimerkiksi keskittymistä vaativa tehtä-

vä tehdään hiljaisessa tilassa ja intensiivinen tiimityö projektitilassa. Lisäksi on 

tiloja vapaata vuorovaikutusta ja pikapalavereja varten. Tilan valinnalla voi 

myös viestiä tavoitettavuudesta eli tarvitseeko täyttä työrauhaa vai onko va-

paa keskusteluille. Monet yritykset luopuvat nimetyistä työpisteistä kokonaan, 

jolloin kaikki tilat ovat vapaassa käytössä. (Haapamäki et al. 2011, 13; Hongis-

to et al. 2012, 6–7.) 

 

Monitilatoimisto voidaan jakaa kolmeen vyöhykkeeseen, jotka määrittävät nii-

den käyttöoikeudet. Julkinen vyöhyke on asiakkaille vapaa alue ja toimii edus-

tustilana. Puolijulkinen vyöhyke on asiakkaille osittain vapaa alue ja se koos-

tuu usein erilaisista neuvotteluhuoneista. Se on myös edustustila, jota käyttää 

yhtä lailla yrityksen omat työntekijät kuin asiakkaat. Yksityinen vyöhyke on 

vain yrityksen omien työntekijöiden käytössä. Nämä vyöhykkeet voidaan jakaa 

vielä yhteistyön ja keskittyvän työn mukaan neljään vyöhykkeeseen (kuva 8): 

 

1. Avoimen vuorovaikutuksen vyöhyke: Yhteistyö on hyvä, mutta keskit-
tyminen heikkoa. Tällä alueella on usein asiakaspalvelutila ja se on jul-
kista vyöhykettä. 
 

2. Intensiivisen yhteistyön vyöhyke: Sekä yhteistyö että keskittyminen 
ovat hyvät. Tämä alue on puolijulkinen ja se sisältää erilaisia kokousti-
loja sekä avotoimistotyöpisteitä. 
 

3. Intensiivisen yksilötyön vyöhyke: Keskittyminen on hyvä, mutta yhteis-
työ heikkoa. Erilaisista tukitiloista, kuten hiljaisista huoneista ja vetäy-
tymistiloista, koostuva yksityinen vyöhyke mahdollistaa eritasoista kes-
kittymistä vaativan yksilötyön tekemisen. 
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4. Lyhytaikaisen pistäytymisen vyöhyke: Sekä yhteistyö että keskittyminen 
ovat heikot. Tämä alue on voi olla julkista, puolijulkista tai yksityistä 
vyöhykettä ja se sisältää muun muassa aulat, varastot ja kopiokone-
huoneet. (Hongisto et al. 2012, 6–7.) 

 

 

    

 

Kuva 8. Monitilatoimiston vyöhykkeet. Muokattu. Alkuperäinen taulukko: Erlich & Bickhard 

2008. (Kemppainen 2017) 

 

Toimiva monitilatoimisto tulee aina suunnitella yrityskohtaisesti huomioimalla 

yrityksen ja työntekijän tarpeet, tavoitteet ja työtehtävät. Näin saadaan luotua 

käyttäjälähtöiset tilat, jotka tukevat hyvinvointia ja työn tuottavuutta. Huolelli-

sesti ja tarkoituksenmukaisesti suunnitellut työtilat vaikuttavat myös henkilö-

kunnan pysyvyyteen (Rannisto 2016b). Monitilatoimistoratkaisu oikein käytet-

tynä parantaa työhyvinvointia, viihtyvyyttä, keskittymistä, vuorovaikutusta, työn 

tehokkuutta, tiedonkulkua ja tehostaa tilankäyttöä. Ero avotoimistoon ilmenee 

siinä, että se mahdollistaa keskittymisrauhan ja työn tehokkaan tekemisen. 

(Monitilatoimisto 2017; Schroderus 2012.) Käyttäjälähtöisten ja tarkoituksen-

mukaisten tilojen suunnittelussa auttaa työntekijöiden profilointi työn luonteen, 

liikkuvuuden, yksityisyydentason ja persoonan mukaan ankkureihin, yhdisteli-

jöihin, keräilijöihin ja navigoijiin (Monitilatoimisto 2017). Kyseisiä profiileja ei 

kuitenkaan käsitellä tässä työssä sen tarkemmin, sillä pääosassa ovat intro-

vertin ja ekstrovertin profiilit. 

1. Avoimen 
vuorovaikutuksen 

vyöhyke 

2. Intensiivisen 
vuorovaikutuksen 

vyöhyke 

4. Lyhytaikaisen 
pistäytymisen 

vyöhyke 

3. Intensiivisen 
yksilötyön 
vyöhyke 

YHTEISTYÖ PAREMPI 

YHTEISTYÖ HEIKOMPI 

KESKITTYMINEN  
PAREMPI 

KESKITTYMINEN  
HEIKOMPI 
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5.2 Toimistot ennen 

Pieni katsaus toimistojen kehityskaareen (kuva 9) auttaa ymmärtämään moni-

tilatoimiston konseptia. 1900-luvun alussa toimistot olivat suuria teollisuushal-

limaisia tiloja, joissa työn tekeminen oli tehokasta ja hyvin kontrolloitua. 1950-

luvulla siirryttiin korkeisiin toimistotorneihin, joiden kerrokset olivat täysin avo-

naiset. Vain johtajilla oli omat työhuoneet, ja henkilökohtaisesta työhuoneesta 

kehittyikin statussymboli. Kymmenen vuotta myöhemmin Saksassa keksittiin 

käsite ''maisemakonttori'', jonka myötä hierarkia madaltui ja yhteistyötä alettiin 

korostaa. Maisemakonttori oli suosittu toimistomuoto Pohjois-Euroopassa. 

Pian kuitenkin yksilön yksityisyys nostettiin esille, jolloin kehitettiin sermejä ja 

seinäkkeitä työntekijöiden välille. Huonetoimistot yleistyivät ja lisäksi kehitettiin 

avoimen ja suljetun tilan yhdistelmä kombi-toimisto. 2000-luvulla teknologian 

kehittymisen myötä töitä voi tehdä missä ja milloin vain ja toimistoon alettiin 

suunnitella erilaisia työn tekemisen tiloja. (Haapamäki et al. 2011, 14–15.) 

 

 

Kuva 9. Toimistojen kehityskaari (Kemppainen 2017) 

 

Tietotyön murroksen synnyttämä monitilatoimisto on vielä suhteellisen nuori, 

joten sen käyttökokemukset muuttuvat hitaasti. Tästä syystä monitilatoimiston 

suunnitteluun ei ole vielä kattavaa suunnitteluohjeistusta, mikä tuottaa omat 

haasteensa. (Haapamäki et al. 2011, 14.) Perustoiminnot, kuten turvallisuus ja 

terveellisyys, ovat kuitenkin samat kaikissa toimistomalleissa. 
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5.3 Fyysinen työympäristö 

Perusedellytykset, kuten puhdas sisäilma, sopiva lämpötila, miellyttävä valais-

tus ja työn sisältöä vastaava akustiikka luovat hyvän pohjan sujuvalle työnteol-

le ja tilassa viihtymiselle (Rannisto 2016a; RT 95-11151). Seuraavaksi käy-

dään tarkemmin läpi ergonomiaan, valaistukseen, väreihin ja akustiikkaan liit-

tyvät asiat. 

 

5.3.1 Ergonomia  

Hyvällä ergonomialla on merkittävä vaikutus työntekijän viihtyvyyteen ja tuot-

tavuuteen. Ergonomisella työpisteellä työntekijän asennot ovat mahdollisim-

man luontevat, vartalo ei rasitu liikaa ja työtehtävät sujuvat vaivattomasti. 

Työpistettä suunniteltaessa tulee perehtyä työn sisältöön, työasentoja koske-

viin suosituksiin ja tietoihin ihmisen mitoista. Työpiste voidaan suunnitella so-

pivaksi jotakin tiettyä tehtävää varten ja monikäyttöisen siitä tekee säädettävät 

kalusteet. (Ketola et al. 2007, 44.) 

 

Vaihtelevuus työasennoissa on tärkeä tekijä. Työpiste, jossa voi itse valita, 

tekeekö töitä seisten vai istuen, on paras ratkaisu liikunta- ja verenkiertoeli-

mistön kannalta. Kannettava tietokone tuo vielä lisää vaihtelumahdollisuuksia 

työasentoihin. Kannettavan voi ottaa syliin tuolilla istuen tai sohvalla maaten, 

mikä rasittaa ranteen ja kyynärvarren lihaksia, kun taas tavallisella työpisteellä 

hartiaseudun lihakset rasittuvat eniten. (Ketola et al. 2007, 49, 83.) 

 

5.3.2 Valaistus ja värit 

Valon avulla voidaan luoda tiettyjä tunnelmia, mutta ennen kaikkea se vaikut-

taa työn tekemiseen. Oikealla valaistuksella mahdollistetaan työtehtävän nä-

keminen, vaivaton suorittaminen, turvallisuus ja miellyttävä visuaalinen työ-

ympäristö. Liian hämärässä tai kirkkaassa ympäristössä työntekijän silmät 

rasittuvat ja työskentelyasennot vääristyvät. Hyvä valaistus siis vaikuttaa työn-

tekijän hyvinvointiin ja työtehokkuuteen. (Ketola et al. 2007, 20, 23.) 

 

Työviihtyvyyden kannalta työtiloissa on hyvä olla riittävän paljon ikkunoita, sillä 

ikkunoista tuleva luonnonvalo koetaan miellyttävämmäksi ja virkistävämmäksi 



30 
 

kuin keinovalo. Lisäksi maisemien katselu rauhoittaa silmiä, etenkin, jos tekee 

paljon töitä koneella. On kuitenkin tärkeää, ettei ulkoa tuleva valo häiritse 

työntekijää esimerkiksi muodostamalla liian suuren pinnan näkökentässä tai 

heijastumalla ruudulta. Työpisteet olisikin hyvä sijoittaa ikkunoiden suuntaises-

ti, mutta koska avoimessa tilassa se ei aina ole mahdollista, voidaan luonnon-

valoa säädellä sälekaihtimilla, verhoilla ja sermeillä. Koska avoimessa työti-

lassa heijastusten ja häikäisyn estäminen on hieman haasteellisempaa, toimi-

vin ratkaisu on käyttää epäsuoraa yleisvalaistusta, jossa valo heijastetaan kat-

to– ja seinäpintojen kautta. Yhteisissä työtiloissa voi olla myös tarpeellista 

käyttää itse säädettävää työpistekohtaista valaistusta, sillä ihmisillä on erilaisia 

työtehtäviä ja valontarpeita. Yhteen työpisteeseen riittää yleensä 500 lx valais-

tus. (Ketola et al. 2007, 10–11, 20, 23.) 

 

Valaistuksen lisäksi on syytä huomioida myös työympäristössä käytettävät 

värit. Sisätilan kokoa ja avoimuuden tunnetta voidaan muokata tummuuden ja 

vaaleuden asteilla. Mitä vaaleampi tila, sitä avoimemmalta se tuntuu. Myös 

värien lämpöasteella on merkitystä, sillä sinertävä avartaa tilaa ja punainen 

vastaavasti pienentää. Väreillä on tutkimusten mukaan selvä vaikutus työym-

päristöjen viihtyvyydelle, koska ne vaikuttavat mielialaan ja tuntemuksiin. Sini-

set ja vihreät sekä magenta ja purppura on todettu miellyttävimmiksi, mutta 

värin kylläisyysaste vaikuttaa siihen, koetaanko se rauhoittavana vai kiihotta-

vana. Esimerkiksi luovissa työympäristöissä olisi hyvä panostaa avoimuuden 

tunteeseen sekä stressitasoja laskevan väriyhdistelmän löytämiseen. (Tukiai-

nen 2010, 88.) Työterveyslaitoksen mukaan työtilassa tulisi käyttää hillittyjä 

värejä, jotta informaation käsitteleminen ja työn tekeminen olisi tehokkaam-

paa. Kyse on silmien sopeutumisesta ja oikein valitulla väriskaalalla silmät ja 

aivot eivät rasitu liikaa. (Ketola et al. 2007, 11.) 

 

5.3.3 Akustiikka 

Hyviin äänioloihin ja akustiikkaan panostamalla työskentelytehokkuus avoi-

messa työtilassa paranee merkittävästi. Keskittymisrauhan mahdollistaminen 

vaikuttaa positiivisesti myös viihtyvyyteen. Melu ei kuitenkaan ole se häiritse-

vin tekijä toimistoympäristössä, vaan puheäänet. Seuraavana tulevat puhelin-

ten äänet, kävelyn äänet ja taukopaikoilta kuuluvat äänet. (Ketola et al. 2007, 

32.) 
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Puheäänessä keskeistä on puheen erotettavuus. Olennaista ei ole puheen 

voimakkuus, vaan se, miten helposti siitä saa selvää. Ketolan mukaan työym-

päristön suunnittelun tulisikin perustua puheäänten vähentämiseen, koska 

niistä valitetaan eniten. Puheen erotettavuutta voidaan pienentää akustoivilla 

elementeillä, kuten kattomateriaaleilla ja sermeillä, ja mitä enemmän ääntä 

vaimentavaa materiaalia tilassa on, sitä tehokkaammin puheäänet vähenevät. 

Varsinkin lattialla käytettävät tekstiilimatot paitsi vaimentavat ääntä, myös li-

säävät työntekijöiden hiljaista käyttäytymistä (Rannisto 2016a). Tämä ei kui-

tenkaan yksin riitä, vaan lisäksi tarvitaan miellyttävältä kuulostavaa, keinote-

koista taustaääntä, johon yleinen puheensorina peittyy. (Ketola et al. 2007, 

33.) Esimerkiksi sisustusratkaisuja ja -palveluita tarjoava Kinnarps Oy käyttää 

toimistotiloissaan laajaa taustaääniskaalaa, josta työntekijät voivat valita muun 

muassa kodinomaisia pesukoneen ääniä ja kissan kehräystä. 

 

Työtilojen suunnitteluvaiheessa on jo hyvä tutustua työntekijöiden työtehtäviin 

ja -tapoihin. Näin voidaan varmistaa riittävä ja asianmukainen akustointi ajois-

sa, jotta voidaan esimerkiksi sijoittaa samankaltaista työtä tekevät henkilöt tai 

tiimit lähelle toisiaan (RT 95-11153 2014). Tavallisimmat akustiset ongelmat 

ovat alhainen taustamelutaso, vähäiset vaimennusmateriaalit huonepinnoilla 

ja kalusteissa sekä liian matalat seinäkkeet. Avotilassa työpisteiden sijoittelu 

tiimeittäin mahdollistaa vaivattoman vuorovaikutuksen tiimin jäsenten kesken, 

ja tämä osaltaan vähentää turhaa puheääntä. Yhteiseen käyttöön on myös 

hyvä varata pieniä puhelinkoppeja ja vetäytymishuoneita, sillä monilla on aika 

ajoin luottamuksellisia puheluja tai keskittymistä vaativia tehtäviä. Neuvottelu- 

ja taukotilat pitää aina olla erillisissä huoneissaan, jotta niistä kuuluvat äänet 

eivät häiritse muita. (Ketola et al. 2007, 37–38.) Näiden lisäksi tärkeä tekijä on 

myös yhteiset pelisäännöt, joiden avulla työrauha yhteisissä tiloissa säilyy 

(Rannisto 2016a). 

 

Erityisesti introverteille hyvä akustiikka on tärkeää, sillä he eivät pysty keskit-

tymään meluisassa työympäristössä. Kuten intro- ja ekstroverttien fysiologisia 

eroja käsittelevässä kappaleessa (kappale 4.4) mainittiin, introverttien aivot 

ovat rakentuneet niin, että ne tarvitsevat rauhaa toimiakseen parhaiten. Ekst-

roverttejä melu ei häiritse yhtä paljon, ja usein juuri he ovatkin toimiston aktii-

visimpia puhujia. 
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5.4 Monitilatoimisto introvertin ja ekstrovertin työympäristönä 

Innovatiivisen työympäristön tulee tukea työtehokkuutta tarjoamalla erilaisia 

työn tekemisen tiloja, joissa sekä yksilöt että ryhmät voivat työskennellä. Toi-

miston tilasuunnittelun pitää pystyä tarjoamaan olosuhteet muuttuville työteh-

täville ja -tavoille, ja työntekijän pitää pystyä valitsemaan työtila käsillä olevan 

tehtävän mukaisesti. (Stegmeier 2008, 98–99.) Työpisteiden sijoittelussa taas 

on hyvä huomioida toiminnon kannalta riittävän tilan tarve, mutta myös henki-

lökohtaisen tilan tarve, sillä liian lähellä oleva työtoveri voi tuntua epämiellyttä-

vältä. Henkilökohtainen tila ja yksityisyys ovat tärkeitä työntekijän hyvinvoinnil-

le, mutta se on kuitenkin puutteellista avoimissa työtiloissa ja aiheuttaa siksi 

paljon närää. Kalusteiden ja sermien sijoittelulla voidaan silti mahdollistaa eri-

laisia yksityisyyden alueita. (Ketola et al. 2007, 11–12.)  

 

Kuvassa 10 on esitetty työpistetyyppejä, jotka palvelevat erilaisen keskittymis-

tason tehtäviä. Tarjoamalla vaihtelevia työn tekemisen tapoja ja tiloja, työnte-

kijät voivat persoonallisuustyyppinsä mukaan hakeutua aina itselle sopivan 

ärsyketason ympäristöön. Tällöin introvertti voi välttyä ylikuormittumiselta esi-

merkiksi vetäytymällä hiljaiseen työpisteeseen ja ekstrovertti saa pidettyä 

energiatason korkealla valitsemalla vuorovaikutteisen ryhmätyön pisteen. 
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Kuva 10. Työpistetyyppejä ryhmätyöskentelyyn ja yksilötyöskentelyyn. Introverteille sopivat 

työpistetyypit on merkitty I-kirjaimella ja ekstroverteille sopivat työpisteet E-kirjaimella. (Kemp-

painen 2017) 

 

Yksityisyys työpaikalla on perinteisesti määritelty akustiikan, visuaalisuuden ja 

reviiriajattelun mukaan. Nyt ihmiset ovat kuitenkin saatavilla niin fyysisesti kuin 

virtuaalisestikin, minkä vuoksi olo saattaa tuntua liian suojattomalta. Harvard 

Business Review:ssa ilmestyneen artikkelin mukaan yksi yksityisyyteen vai-

kuttava tekijä on ärsykkeiden säätely, joka sisältää kaikki keskittymistä häirit-

sevät tekijät, kuten äänet ja liikkeet. Ärsykkeiden säätelyllä voidaan vaikuttaa 

huomiokyvyn kohdistamiseen, joten työympäristöä suunniteltaessa on hyvä 

tiedostaa neurotieteen tutkimuksen määrittämät kolme tarkkaavaisuuden 

E E 

E 

I 

I 

I 
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tyyppiä. Ensimmäinen on säädelty tarkkaavaisuus, jossa tehdään keskittymis-

tä vaativaa työtä eikä keskeytyksiä kaivata. Seuraava tyyppi on ärsykelähtöi-

nen tarkkaavaisuus, jossa suoritetaan rutiinitehtäviä ja pienet katkokset ovat 

tervetulleita. Kolmantena on ''eheytyminen'', joka sisältää työtehtävien välissä 

olevat tauot ja jolloin annetaan aivojen levätä esimerkiksi keskustelemalla 

muiden kanssa tai rauhoittumalla kirjan parissa. Siirtyminen näiden tarkkaa-

vaisuustyyppien välillä tarkoittaa sitä, että työympäristöön tarvitaan vaihtelevia 

työtiloja. Haasteena onkin löytää tasapaino yksityisyyden ja vuorovaikutuksen 

välillä, jotta voidaan tarjota tarkoituksenmukaisia tiloja. (Congdon et al. 2014.)   

 

Intro- ja ekstroversiossa on nimenomaan kyse erilaisesta ulkoisten ärsykkei-

den tarpeesta (Cain 2012, 23), jossa introvertille riittää vähäinen ärsyketaso 

esimerkiksi rauhallisessa ja suojatussa työtilassa, kun taas ekstrovertti etsii 

korkeampaa ärsyketasoa hakeutumalla keskeiselle paikalle avointa ja vuoro-

vaikutteista työtilaa. Kuvassa 11 on esitetty kaksi eritavoin järjestettyä työtilaa, 

jossa vasemman puoleinen on jaettu introverteille mieluisempiin pienempiin 

osiin, jotta ärsykemäärä ei tunnu liian suurelta. Oikean puoleisessa työtilassa 

kaikki ovat ryhmissä, jotta vuorovaikutus pitää ekstroverttien energiatason riit-

tävän korkealla. Tietysti myös ekstrovertti kaipaa ajoittain rauhaa ja hiljaisuut-

ta, kuten myös introvertti nauttii olla ihmisten keskellä. Työskentelytapojen 

jaottelu ei todellisuudessa ole niin mustavalkoista kuin tässä työssä ajoittain 

esitetään. Karkealla jaottelulla on tarkoitus tuoda erot selvemmin esille. 

 

 

Kuva 11. Työtilan kalustamisvaihtoehtoja. Vasemmassa kuvassa on introverttien työskentelyä 

tukeva työtila ja oikeassa kuvassa ekstroverttien työtä tukeva työtila. (Kemppainen 2017) 
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Jos työtila jaetaan neurotieteen määrittämien, ärsykkeiden säätelyyn liittyvän 

kolmen tarkkaavaisuuden tyypin mukaan, tilanne voisi näyttää seuraavalta. 

Esimerkkikuvassa 12 on esitetty alueet, joista 1. on säädellyn tarkkaavaisuu-

den alue eli vetäytymistilat, 2. ärsykelähtöisen tarkkaavaisuuden alue eli vuo-

rovaikutuksellinen avoin työtila ja 3. eheytymisen alue eli työkahvila. Alue 1./2. 

voi olla pelisääntöjen mukaan joko 1. tai 2. Tällainen tilojen vaihtelevuus tukee 

erilaisten temperamenttityyppien työskentelyä, sillä aina tilaa vaihtamalla voi 

säädellä ympäristön itselleen sopivimmaksi. 

 

 

Kuva 12. Tarkkaavaisuustyyppien mukaan jaoteltu työtila. 1 = säädelty tarkkaavaisuus, 2 = 

ärsykelähtöinen tarkkaavaisuus, 3 = eheytyminen. (Kemppainen 2017) 

 

Stegmeierin mukaan strategisesti suunniteltu työympäristö edistää innovatii-

vista toimintaa. Yksi tärkeä elementti on visuaalinen avoimuus. Käyttämällä 

lasisia seiniä tilojen jakamisessa voidaan luoda puhdas ja avoin tunnelma. 

Lisäksi läpinäkyvät neuvotteluhuoneet tai kokoontumistilat, joihin kollegat ovat 

spontaanisti kokoontuneet, houkuttelevat muita liittymään keskusteluun. Toi-

nen tärkeä toimistojen suunnittelussa huomioitava elementti on tiimin jäsenten 

fyysinen vuorovaikutus ideoiden pallottelussa. Siitä, pitäisikö työntekijöille tar-

jota omat työhuoneet, nimetyt työpisteet vai täysin vapaat työtilat, on eriäviä 

mielipiteitä. Samaa mieltä ollaan kuitenkin siitä, että työntekijät pitäisi olla hel-

1. 

1.-2. 

2. 

3. 
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posti tavoitettavissa, mutta samalla tulisi tarjota tiloja yksityisyyttä ja henkilö-

kohtaisia keskusteluja varten. (Stegmeier 2008, 189–190.) Toimiston avoi-

muus ja läpinäkyvyys kannustavat sosiaaliseen kanssakäymiseen ja se tu-

keekin enemmän ekstroverteille luonteenomaista toimintaa. Introvertteja suo-

jattomuus voi häiritä, minkä vuoksi vetäytymistilat ovat tällaisessa avoimuu-

dessa erityisen tärkeitä. Tilan jakaminen helpommin hallittavissa oleviin tiloihin 

onkin introverteille miellyttävämpi ratkaisu. Lasiseinien teippaukset tuovat tie-

tysti myös suojaa säilyttäen samalla avoimen tunnelman. 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että myös työympäristön epämuodollisuudella 

on positiivinen vaikutus työntekijöiden ideointikykyyn ja tuottavuuteen. Epä-

muodollisuudella tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi ideoita ja ajatuksia voidaan 

vaihdella kollegan kanssa epävirallisesti ilman vakavaa työn tekemisen ilma-

piiriä. Näin erikoisimmatkin ideat pääsevät esille. Epämuodollisen toimintakult-

tuurin mahdollistavat matala hierarkia, avoin kommunikaatio ja ideoiden vapaa 

pallottelu. Unkarilainen psykologi Mihaly Csikszentmihalyi väittää luovuuden 

syntyvän erityisesti avoimissa tiloissa, mutta kuitenkin niin, että on tarvittaessa 

mahdollisuus vetäytyä keskittymisen tai yksityisyyden tilaan. Myös viihtyisyys, 

valoisuus ja huumori ovat hänen mukaansa merkityksellisiä piirteitä. Tauko-

paikat ja muut vapaan keskustelun ja yllättävien kohtaamisten tilat ovat omi-

aan edistämään ajatusten vaihtoa ja näin ollen uusien ideoiden syntyä. (Tuki-

ainen 2010, 44, 57.) 

 

Monitilatoimistossa viihtymisen ja työn tuottavuuden kannalta ratkaiseva tekijä 

on kuitenkin tilojen tarkoituksenmukainen jäsentely (Schroderus 2012), jossa 

ihmisen psykologian syvempi ymmärrys voi auttaa. Ymmärtämällä ihmisen 

käyttäytymistä ja hyödyntämällä sitä suunnittelussa voidaan saavuttaa korke-

ampi tilatehokkuus, kasvattaa henkilöstön tuottavuutta ja parantaa hyvinvoin-

tia. Työtilojen tulee vastata sekä yksilöiden että tiimien tarpeisiin. Yksilön käyt-

täytymistä se kuitenkin yleensä joko kannustaa tai lannistaa, mutta kannusta-

va ympäristö saa meidät suoriutumaan paremmin. (Mick 2012.) 
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5.5 Yksilötyö ja ryhmätyö 

Yhteistyön ja yksityisyyden tarve toimistotyöntekijöiden keskuudessa on vaih-

dellut ajan saatossa, mutta tutkimusten mukaan viime aikoina on ollut suuri 

tarve yksityisyydelle. Syy siihen on työn tekemisen intensiteetissä. Vaikka digi-

talisaation myötä töitä voidaan tehdä missä ja milloin tahansa, etätyöskentely 

ei ole ratkaisu yksityisyyden puutteelle, sillä se aiheuttaa muun muassa vä-

hentynyttä tiedonkulkua ja saatavuutta, kulttuurista eristäytymistä ja se vaike-

uttaa yhteistyötä. (Congdon et al. 2014.) Työpaikoilla tarvitaan läsnäoloa ja 

kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta, jotta yhteisöllisyyden ja luottamuksen 

tunteita voidaan vahvistaa (Rannisto 2016). Lisäksi kasvokkain tapahtuvassa 

sosiaalisessa kanssakäymisessä ihmisten välillä muodostuu hiljaista tietoa, 

jolla on tärkeä merkitys työskentelytavoissa, päätöksenteossa ja käyttäytymi-

sessä (Tukiainen 2010, 44). Parhaimmillaan monitilatoimisto toimiikin alustana 

ja kohtaamispaikkana yrityksen työntekijöille, asiakkaille sekä yhteistyökump-

paneille (Haapamäki et al. 2011, 15). Tässä opinnäytetyössä keskitytään ni-

menomaan fyysiseen työympäristöön, jossa korostuu vuorovaikutus muiden 

kanssa. 

 

Viime aikoina on alettu yhä enemmän ymmärtää yksityisyyden tarvetta. Tie-

dostetaan, että yksityisyys ei vähennä yhteistyötä, vaan päinvastoin vahvistaa 

yhteistoimintaa. Strategisella tilojen ryhmittelyllä voidaan tukea yksityisyyttä ja 

yhteistyötä jakamalla tilat yksilötyön ja ryhmätyön tiloihin, jolloin on helppo 

siirtyä tilasta toiseen työtehtävän vaihduttua. Toimivassa työtilassa työntekijäl-

le annetaan vapaus säädellä työympäristöään. Kun saa itse valita, missä ja 

miten työtä tekee, pystyy säätelemään voimavarojaan paremmin. Esimerkiksi 

työskentely ryhmässä sujuu hyvin, kun sen jälkeen voi vetäytyä yksinäisyy-

teen lataamaan akkujaan. Vapaa liikkuminen ryhmätyön ja yksilötyön välillä 

muodostaa rytmin, jolloin ryhmän kanssa kokoonnutaan pohtimaan ongelmaa 

ja sitten vetäydytään kehittelemään ideoita yksin tai pareissa. (Congdon et al. 

2014.) Voimavarojen säätely on ominaista introvertille, joten vetäytymistilat ja 

rauhoittumisen mahdollisuus työpaikalla ovat elintärkeitä. Ekstrovertit sen si-

jaan saavat kaikesta yhteisestä tekemisestä energiaa. 

 

Ryhmätyöskentelyä on suosittu työelämässä jo pidemmän aikaa. Muun muas-

sa luovat ideat syntyvät Maaretta Tukiaisen mukaan ensisijaisesti ryhmässä, 
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toisin kuin aikaisemmin ajateltiin. Keskeisessä asemassa on vuorovaikutus 

muiden ihmisten ja ympäristön kanssa. Ei kuitenkaan riitä, että ryhmässä on 

joukko luovia yksilöitä, vaan tarvitaan myös ympäristö, joka tukee ja antaa 

vapauden leikkimielisyyteen ja kokeiluun. (Tukiainen 2010, 22, 26, 29–30.) 

Ryhmätyöskentelyn suosiosta huolimatta sen toimivuudesta on tehty erikoinen 

huomio. Susan Cain kertoo, että tänäkin päivänä paljon käytetty aivoriihi, joka 

luotiin 1950-luvulla ryhmätyötä varten, ei tutkimusten mukaan toimi. Useat 

tutkimukset ovat todistaneet, että ryhmän kasvaessa suoritus heikkenee. 

Kuuden hengen ryhmät menestyvät huonommin kuin kolmen hengen ryhmät 

ja niin edelleen. Yrityksen tulisi siis rohkaista työntekijöitä työskentelemään 

yksin, jos luovuus tai tehokkuus ovat tärkeitä. (Cain 2012, 109–110.) 

 

Menestyneimmät tiimit koostuvat tutkimusten mukaan tasapainoisesti sekä 

yksilötyöstä pitävistä introverteista että ryhmässä viihtyvistä ekstroverteistä. 

Muun muassa tuotemerkki Apple syntyi ekstrovertti Steve Jobsin ja introvertti 

Steve Wozniakin yhteistyöstä. (Cain 2012, 115; Jonkman 2013, 186.) Luomal-

la työympäristöjä, joissa erilaiset ihmiset voivat kohdata ja vaivattomasti siirtyä 

eritasoisten vuorovaikutus- ja keskittymistilojen välillä, voidaan mahdollistaa 

sekä parempi viihtyvyys että työn tehokkaampi tekeminen. 

 

6 SUUNNITTELUPROSESSI 

6.1 Referenssikohteiden analysointi 

Saadakseni laajemman käsityksen monitilatoimistojen tilaratkaisuista, tutus-

tuin aiheeni kannalta mielenkiintoisiin kohteisiin. Vertailemalla ja analysoimalla 

toiminnallisia ja visuaalisia ratkaisuja sekä kuulemalla käyttäjäkokemuksia, 

sain hyvän käsityksen niistä elementeistä, jotka ovat toimivia ja joita kannattaa 

hyödyntää myös omissa suunnitelmissani. 

 

6.1.1 Martela 

Martela on yksi Pohjoismaiden menestyneimmistä työ- ja oppimisympäristöi-

hin erikoistuneista sisustussuunnittelu- ja huonekalumuotoiluyrityksistä. Se 

tarjoaa käyttäjälähtöistä ja kokonaisvaltaista suunnittelua aina työympäristön 

määrittelystä valmiiden tilojen ylläpitoon asti. 70 vuotta sitten perustetulla per-
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heyrityksellä on yritystoimintaa Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Puolas-

sa. (Martela nyt 2017). Vierailin Helsingin Pitäjänmäessä sijaitsevassa Marte-

lan pääkonttorissa tammikuussa 2017 ja tiloja minulle esitteli Martelan työym-

päristöasiantuntija Eeva Terävä. Rakennus valmistui vuonna 2001 ja monitila-

toimistoksi se muutettiin vuonna 2012. Tällä hetkellä siellä työskentelee noin 

100 työntekijää, joihin kuuluu muun muassa sisustussuunnittelijoita, muotoili-

joita ja taloushallinnon työntekijöitä. 

 

 

Kuva 13. Martelan pääkonttorin toinen kerros (Martela 2017) 

 

Martelan pääkonttorissa on neljä kerrosta, jotka on jaettu monitilatoimistomal-

lin mukaisesti eri vyöhykkeisiin. Ensimmäinen kerros on julkista vyöhykettä, 

jossa sijaitsevat asiakaspalvelu, ravintola, materiaalistudio ja neuvotteluhuo-

neita. Lisäksi on erilaisia vapaan vuorovaikutuksen ja lyhyen pistäytymisen 

työskentelytiloja. Toisen kerroksen (kuva 13) puolijulkisessa vyöhykkeessä on 

toimiston varsinaiset työtilat sekä neuvotteluhuoneita, joihin asiakkaat pääse-

vät vain henkilökunnan mukana. Ylemmät kerrokset ovat yksityisiä vyöhykkei-

tä, joista kolmas kerros sisältää taloushallinnon ja projektipalvelun tilat ja nel-

jänteen kerrokseen on sijoitettu henkilökunnan käyttöön sauna ja kuntosali. 
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Osalla on työn luonteen vuoksi nimetyt pöydät, mutta suurin osa yrityksen 

työntekijöistä, mukaan lukien yrityksen johto, käyttää jaettuja työpisteitä, mikä 

madaltaa hierarkiaa ja tekee ilmapiiristä rennomman. Monille on muodostunut 

muutama mieleinen työpiste, joiden välillä he vaihtelevat paikkaa riippuen aina 

siitä, mikä niistä sattuu olemaan vapaana tai minkä tyyppistä tehtävää he te-

kevät. Työpisteiden käytölle ei aseteta rajoituksia, vaan samaa pöytää saa 

käyttää niin monena päivänä peräkkäin kuin haluaa, kunhan vain siivoaa sen 

lähtiessään. Tämä tukee vapautta valita, mikä onkin monitilatoimiston yksi 

tarkoitus. 

 

 

Kuva 14. Martelan vuorovaikutteinen aula-alue (Kemppainen 2017) 

 

Toimiston ulkoseinät ovat lasia, minkä ansiosta luonnonvalo pääsee pitkälle 

sisätiloihin ja luo avaruuden tuntua. Ensimmäinen kerros on vapaan vuorovai-

kutuksen aluetta ja sen kova laattalattia tukee matalamman keskittymistason 

tarvetta (kuva 14). Avoimeen tilaan on luotu rytmiä ja vaihtelevuutta erilaisilla 

moderneilla kalusteryhmillä, joiden avulla on saatu myös piristävä värimaailma 

ilman, että ympäristö olisi liian levoton. Korkeilla selkänojilla varustetut pod–

kalusteet toimivat erityisen hyvin ääntä vaimentavina ja tilaa jakavina element-

teinä. Ne antavat suojaa avoimessa tilassa ja niihin on helppo hetkeksi vetäy-

tyä työskentelemään tai käymään vapaamuotoista palaveria. Aina ei kuiten-

kaan tarvita suojaa tai rauhaa, sillä aamuisin Martelassa istutaan mielellään 

keskeisillä paikoilla aulan lähettyvillä spontaanien kohtaamisten vuoksi. 
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Kuva 15. Martelan toisen kerroksen työtilat (Kemppainen 2017) 

 

Varsinaiset työtilat sijoittuvat toiseen kerrokseen (kuva 15), jossa työntekijöille 

on tarjolla paljon erilaisia työpisteitä vaihtelevia tehtäviä varten. Tietyt alueet 

on nimetty hiljaisen työskentelyn alueiksi ja osa vapaamman vuorovaikutuk-

sen alueiksi. Lattiamateriaali vaihtelee kovasta laatasta aina kokolattiamat-

toon, mikä osaltaan ohjaa käyttäytymistä tiettyyn hiljaisuuden tasoon. Käytös-

sä on myös erilaisia kiinteitä ja siirreltäviä sermejä, jotka palvelevat vaihtele-

van keskittymistason tehtäviä ja antavat työntekijälle yksityisyyttä. Ympäri ker-

rosta on useita puhelinkoppeja ja vetäytymistiloja, ja jokaiselle työntekijälle 

löytyy oma lukittava lokero henkilökohtaisia tavaroita varten. Toimiston avoi-

muudesta huolimatta tilojen akustiikka on erityisen hyvä. Tämä johtuu yhteisis-

tä pelisäännöistä, jotka ohjaavat käyttäytymistä eri tiloissa. Näin kaikki saavat 

työrauhan silloin, kun haluavat ja työskentely yhteisissä tiloissa on mukavam-

paa ja jouhevampaa. 
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Pääkonttoriin tutustumisen ohella haastattelin Eeva Terävää vapaamuotoisesti 

hänen näkemyksistään viihtyisästä ja työtehokkuutta tukevasta monitilatoimis-

tosta intro- ja ekstrovertin näkökulmasta. Yleisiä esille nousseita asioita koski-

en viihtyvyyttä ja työtehokkuutta olivat vapaus valita työn tekemisen tavat ja 

paikat, kodinomaisuus, visuaalisuus, tilojen vaihtelu, työn tarkoitusta palvele-

vat tilat sekä keskittyminen ja yhteistyö. Terävän mukaan tiloja suunniteltaes-

sa tulisi tarjota erilaisia työpisteitä, jotta ihmiset voivat muodostaa useampia 

merkityksellisiä paikkoja, kun ei ole omaa huonetta tai nimettyä pöytää. Intro-

vertin työskentelyssä korostuivat suojan tarve ja turvallisuuden tunne, kun 

taas ekstrovertin työssä tärkeää on vuorovaikutus muiden kanssa ja ympäris-

tön monipuolisuus. Keskittymistä tukevia tiloja suunniteltaessa ei ole ensisi-

jaista sulkea työntekijöitä näkymättömiin, vaan keskittymisen paikkoja voi löy-

tyä myös avotilasta. Silloin tilojen pelisäännöt tulee olla selkeät, ja esimerkiksi 

häiritseminen kiellettyä. Terävä uskoo monitilakonseptin yleistyvän tulevai-

suudessa ja suunnittelun muuttuvan entistä käyttäjälähtöisemmäksi. 

 

6.1.2 OP Ryhmä 

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa pankki-, sijoitus- ja 

vakuutuspalveluja. Liiketoiminta koostuu kolmesta alueesta, joita ovat pankki-

toiminta, vahinkovakuutus ja varallisuuden hoito. (OP Ryhmä lyhyesti s.a.) 

Vierailin OP Ryhmän uudessa pääkonttorissa Helsingin Vallilassa tammikuus-

sa 2017, jolloin OP Ryhmän toimitilapalvelujen yksikönpäällikkö Anne Koskela 

esitteli minulle tiloja. Toimitilojen muutos perinteisestä avotoimistosta monitila-

toimistoksi valmistui vuonna 2015 ja se oli Pohjoismaiden suurin toimintata-

pamuutos, jota edelsi kaksi vuotta kestävä henkilöstön koulutus sekä vuoden 

kestävä monitilatoimiston testaus 300 henkilön pilottiryhmän voimin. Raken-

nusprojektissa uudistettiin koko kortteli ja siirtolohkareen muotoja mukailevas-

ta arkkitehtuurista vastasi JKMM Arkkitehdit Oy (Okko 2015). Kortteli koostuu 

nyt kymmenestä talosta, joiden pinta-ala on yhteensä 137 000 neliömetriä. 

Syynä muutokseen oli kustannusten vähentäminen, tilatehokkuuden nostami-

nen ja nykyaikaistumisen halu. Muutoksen yhteydessä toisessa toimipisteessä 

työskennellyt vakuutusalan henkilöstö muutti pankkilaisten kanssa ensi kertaa 

yhteen, ja pääkonttori työllistää nyt yli 3000 työntekijää. 
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Kuva 16. OP Ryhmän työskentelykerroksen pohjakuva (OP Ryhmä 2017) 

 

OP Ryhmän pääkonttorissa on seitsemän kerrosta. Ensimmäinen kerros on 

julkinen vyöhyke, jossa sijaitsee aula ja finanssimyymälä. Toinen kerros on 

puolijulkinen vyöhyke, josta löytyy kuusi erilaista ravintolaa ja kahvilaa, asia-

kaskabinetit, hyvinvointikeskus, kuntosali, kampaamo, hieroja ja fysikaalinen 

hoitola. Kolmannesta kerroksesta ylöspäin on yksityistä aluetta, jossa jokai-

sessa kerroksessa on työskentelytilat, neuvotteluhuoneita ja kahvila (kuva 16). 

Toiminnot on uudistuksen myötä sijoitettu tekemisen kannalta tarkoituksen-

mukaisiksi aiemman organisaatiokohtaisen sijoittumisen sijasta. Henkilökun-

nasta niillä, jotka ovat aina toimistolla, on nimetyt työpisteet, mutta paljon liik-

kuvat työntekijät sekä myös johtajat käyttävät jaettuja työpisteitä. 
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Kuva 17. OP Ryhmän toisen kerroksen aula ja sisäkatu (Kemppainen 2017) 

 

Kävin tutustumiskierroksella toisessa ja seitsemännessä kerroksessa. Useas-

ta rakennuksesta muodostuvan korttelin ydin on toisen kerroksen kattoon asti 

avoin aula (kuva 17), joka on vapaan vuorovaikutuksen, spontaanien kohtaa-

misten ja lyhytaikaisen työskentelyn tila. Aulasta jatkuu korttelia kiertävä lasilla 

katettu sisäkatu ravintoloineen, joka yhdistää rakennukset toisiinsa. Katossa 

käytetyn lasin ansiosta tilat kylpevät luonnonvalossa. Äänimaailma on pidetty 

melko vapaana, sillä tiloissa ole juurikaan käytetty verhoiltuja kalusteita tai 

akustoivia tilanjakajia. Aulan tuoleissa on käytetty OP Ryhmän tunnusomaista 

oranssia, mutta muuten värimaailma on skandinaavinen ja rauhallinen. 
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Kuva 18. OP Ryhmän seitsemännen kerroksen kahvila (Kemppainen 2017) 

 

Seitsemänteen kerrokseen mentäessä hissit avautuvat suoraan kahvilatilaan 

(kuva 18), johon kasviseinä luo raikkaan tunnelman. Alue on rajattu puulattial-

la ja OP Ryhmän oranssit sohvat tuovat visuaalisen piristysruiskeen muuten 

niin hillittyihin väreihin. Keskeisellä paikalla lähellä hissejä sijaitsevat naulakko 

ja henkilökohtaiset lukittavat kaapit. Työpisteet on sijoitettu tilan reunoille ja 

niissä on keskittymiseen tarkoitettuja hiljaisia alueita, kuten kirjastoalue, sekä 

kevyemmän työn alueita. Lattioissa käytettävä kokolattiamatto vaimentaa ään-

tä hyvin ja ohjaa hiljaisempaan käyttäytymiseen. Avointa työtilaa jaetaan suo-

jaa antavilla verhoilla ja akustoivilla sohvakalusteilla, joihin on kätevää vetäy-

tyä esimerkiksi tarkistamaan sähköposti tai käymään lyhyt palaveri häiritse-

mättä muita. Usein käytössä olevat vetäytymiskopit on sijoitettu kätevästi työ-

pisteiden läheisyyteen. Neuvotteluhuoneet ovat sisäpihan puoleisella reunalla, 

ja varsinkin seitsemännestä kerroksesta avautuu hienot näkymät aulaan. Ti-

loissa noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä, jotka ohjaavat käyttäytymistä ja näin 

työrauha säilyy siellä, missä sitä kaivataan. Uudet toimintatavat ja -tilat ovat 

oman henkilökohtaisen tilan vähenemisestä huolimatta herättäneet tyytyväi-

syyttä varsinkin etätöiden mahdollisuuden ja vuorovaikutuksen lisääntymisen 

myötä. 
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6.1.3 Kinnarps Oy 

Kinnarps Oy tarjoaa monipuolisia sisustusratkaisuja ja -palveluita työympäris-

töihin ja julkisiin tiloihin. 1990-luvulla perustettu suomalainen perheyritys val-

mistaa laadukkaita tuotteita ja valitsee ympäristöystävällisiä materiaaleja. 

Toimipisteitä on Helsingin lisäksi Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Kin-

narps Oy on osa kansainvälistä Kinnarps -konsernia, joka on Euroopan suurin 

kalustetoimittaja. Sen johto ja konsernitoiminnot sijaitsevat Ruotsissa. (Suo-

malainen perheyritys s.a.) Tutustuin Kinnarps Oy:n Helsingin Pukinmäessä 

sijaitsevaan pääkonttoriin ja sisustustaloon helmikuussa 2017 sisustussuunnit-

telija Tytti Nevalaisen opastuksella. Noin seitsemän vuotta sitten valmistuneet 

tilat muutettiin monitilatoimistoksi kaksi vuotta sitten. Toimistossa työskentelee 

nyt 35 työntekijää, joihin kuuluu suunnittelijoita, assistentteja, myyjiä sekä 

markkinoinnin ja taloushallinnon työntekijöitä. 

 

Rakennus on kokonaan vapaa asiakkaille, joten kaikki sen neljä kerrosta ovat 

pääasiassa julkisia vyöhykkeitä. Kaksi ensimmäistä kerrosta ovat varsinaiset 

näyttelykerrokset, joissa on erilaisia edustuksellisia kalusteryhmiä vapaaseen 

vuorovaikutukseen (kuva 19), työpisteitä monenlaiseen työskentelyyn, vetäy-

tymistiloja sekä neuvotteluhuoneita. Kolmannessa kerroksessa sijaitsevat 

henkilökunnan työtilat, neuvotteluhuoneet, materiaalikirjasto ja kahvitila. Edus-

tus- ja kokoustilat ovat neljännessä kerroksessa. Henkilökunnasta suunnitteli-

joilla, assistenteilla ja markkinoinnin työntekijöillä on työn luonteen vuoksi ni-

metyt työpisteet ja esimiehillä on omat huoneet, mutta muut käyttävät jaettuja 

työpisteitä korkean liikkuvuuden vuoksi. 
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Kuva 19. Kinnarps Oy:n erilaisia kohtaamis- ja vuorovaikutustiloja (Kemppainen 2017) 
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Rakennuksen lasisten ulkoseinien suunnittelussa on huomioitu auringon kier-

to, joten sisätiloihin tulvivan luonnonvalon lisäksi saa nauttia myös aamu- ja 

ilta-auringosta. Asiakasvastaanottotila on täysin vapaata vuorovaikutusaluetta, 

jota on kuitenkin hieman jaettu akustoivien ja suojaa antavien sermien avulla. 

Kolmannen kerroksen työtiloissa on alueita hiljaisen työn tekemiselle, mutta 

vastapainoksi taas kahvitila ja rennot kalusteryhmät mahdollistavat vapaan 

keskustelun ja spontaanit kohtaamiset. Tilojen äänimaailma on otettu haltuun 

yhteisten pelisääntöjen lisäksi akustoivilla sermeillä, tilanjakajilla ja muilla ään-

tä vaimentavilla irtokalusteilla sekä lattiamateriaalien valinnalla. Työtiloissa 

oleva kokolattiamatto ohjaa jo itsessään työntekijöitä hiljaisempaan käyttäyty-

miseen kuin esimerkiksi aulassa ja virkistystiloissa käytetty puulattia. Lisäksi 

käytössä on kevyitä pöytäsermejä, joista saa tarvittaessa hieman suojaa. Yh-

teisiin tiloihin on mahdollista valita mitä erilaisempia taustaääniä, kuten linnun 

viserrystä tai vaikkapa ukkosen jylinää. Työpisteet on ergonomisesti suunnitel-

tu ja työntekijöillä on käytössään tavallisten työtuolien lisäksi erilaisia selkä-

rankaa aktivoivia tuoleja sekä kävelymatto. Kaikissa kerroksissa on myös vi-

herkasveja, jotka raikastavat sisäilmaa ja rentouttavat tunnelmaa. 

 

Haastattelin Tytti Nevalaista vapaamuotoisesti hänen näkemyksistään viih-

tyisästä ja työtehokkuutta tukevasta monitilatoimistosta intro- ja ekstrovertin 

näkökulmasta. Tärkeimpiä viihtyisyyteen ja työtehokkuuteen vaikuttavia teki-

jöitä ovat Nevalaisen mukaan hyvä ergonomia ja ääniympäristö, tehtävä- ja 

käyttäjäkeskeiset tilat, vuorovaikutuksen ja keskittymisen tilat, vapaus valita 

työn tekemisen tapa ja paikka, tilojen vaihtelevuus, pelisäännöt ja viherkasvit. 

Kinnarpsin tekemän tutkimuksen mukaan viihtyvyydellä ja työtehokkuudella on 

selvä yhteys, sillä se vaikuttaa henkilöstön pysyvyyteen ja toimistolla olemi-

seen etätöiden sijaan. Introvertin työskentelyssä Nevalaisen mielestä olen-

naista on keskittymisen mahdollisuus, hiljaisuus ja riittävä määrä vetäytymisti-

loja, mutta tärkeää on myös vuorovaikutus muiden kanssa. Pelkkä näköyh-

teyskin riittää, jolloin esimerkiksi avotilassa vastamelukuulokkeet tarjoavat hil-

jaisuutta, mutta eivät sulje muuta maailmaa ympäriltä. Lisäksi tilojen jakami-

nen tiimitiloihin tekee monitilatoimistosta hallittavamman kokonaisuuden. Ekst-

rovertin työssä sen sijaan korostui sosiaalisen työn ja spontaanien kohtaamis-

ten alueet, mutta vastaavasti myös oma rauha. Nevalaisen mukaan pienet 

keskeisillä paikoilla olevat hiljaisen työn tilat toimivat isoja ''rauhoittumistiloja'' 

paremmin, sillä loppujen lopuksi ihmiset hakeutuvat sinne, missä on muitakin. 
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Korkeilla sermeillä avotilassa taas on huono vaikutus, sillä melutaso nousee, 

kun luullaan sermien eristävän ääntä tehokkaammin kuin ne eristävätkään. 

Lisäksi liika yksityisyys, jota korkeilla sermeillä usein haetaan, ei välttämättä 

ole tarkoituksenmukaista monitilatoimistossa. Haluttua hiljaisuuden tasoa voisi 

myös osoittaa visuaalisen viestin avulla, kuten liikennevaloilla. Muita haastat-

telussa esille nousseita asioita olivat tilojen jäsentely, lähellä olevat vetäyty-

mistilat ja spontaanit kohtaamisalueet hyvällä akustiikalla. Tulevaisuudennä-

kymiksi Nevalainen mainitsee tiimitilojen yleistymisen, kohtaamispaikkojen ja 

etätyön lisääntymisen sekä projektikohtaisen työskentelyn ja yhdessä tekemi-

sen lisääntymisen. 

 

6.1.4 UPM 

UPM on suomalainen metsäteollisuuden edelläkävijä, joka rakentaa kestävää 

tulevaisuutta yhdistämällä bio- ja metsäteollisuuden. Liiketoiminta koostuu 

kuudesta alueesta, jotka ovat UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, 

UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Yhtiön tuotteet valmiste-

taan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. (This is Biofore. 

2017.) Vierailin UPM:n pääkonttorissa, Biofore Talossa, Helsingin Töölönlah-

della helmikuussa 2017, jolloin tiloja minulle esittelivät UPM:n brändiviestintä-

spesialisti Tommi Vanha sekä brändijohtaja Elisa Nilsson. Muutto perinteises-

tä huonetoimistosta uuden Biofore Talon monitoimityötiloihin vuonna 2013 

sujui luontevasti hyvän muutosjohtamisen vuoksi. Toimintatapojen muutoksel-

la haluttiin uudistua, parantaa yhteistyötä ja vähentää kustannuksia. Pääkont-

tori työllistää 400 työntekijää, joihin kuuluu hallinto, viestintä, henkilöstöhallin-

to, lakiosasto, tietohallinto, finanssi, taloustiimi ja sisäinen tarkastus. 

 

Biofore Talossa on kuusi kerrosta. Kellarikerros on puolijulkista vyöhykettä, 

jossa on henkilökunnan ravintola ja neuvotteluhuoneita. Ensimmäinen kerros 

(kuva 20) on pääosin puolijulkinen, kahvilalla varustettu kokouskeskus, mutta 

asiakasvastaanotto ja sen yhteydessä sijaitseva Bioforum-näyttelytila ovat 

kaikille vapaata julkista vyöhykettä. Ylemmät kerrokset ovat henkilökunnan 

omaa yksityistä aluetta, joissa kaikissa on samat toiminnot eli kahvila, avoimet 

työtilat, kirjasto, neuvotteluhuoneet ja vetäytymistilat. Tietohallintopuolen työn-

tekijät käyttävät jaettuja työpisteitä suuren liikkuvuuden vuoksi, mutta kaikilla 

muilla on nimetyt työpisteet. Lisäksi sisäinen tarkastus työskentelee omassa 
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eristetyssä tilassaan, kun taas muut ovat avotilassa. Rakennuksen metsää ja 

puuta mukailevasta arkkitehtuurista vastasi arkkitehtitoimisto Pekka Helin & 

Co. 

 

  

Kuva 20. UPM:n pääkonttori. Vasemmassa kuvassa on ensimmäisen kerroksen kahvila ja 

atrium. Oikeassa kuvassa on työtilakerrokset ja valotaideteos. (UPM 2017) 

 

Ensimmäinen kerros on vapaan vuorovaikutuksen ja kohtaamisten aluetta, 

jossa voi pitää esimerkiksi lyhytaikaisia ja rentoja palavereja tai vaihtaa ideoi-

ta. Keskittymistaso ei ole kovin korkea, mutta olennaista onkin avoin keskuste-

lukulttuuri. Tila on avoin ja valoisa, sillä kuvassa 20 näkyvä kattoon asti ulottu-

va atrium mahdollistaa luonnonvalon pääsyn rakennuksen keskellä oleviin 

tiloihin. Aukion seinällä on pitkistä valotolpista koostuva, jatkuvasti väriä vaih-

tava valotaideteos, joka imitoi metsän läpi kuultavia auringonsäteitä. Värimaa-

ilma on hillitty ja luonnollinen ja lisäksi UPM:n tuotteet ovat jatkuvasti esillä, 

sillä niitä on hyödynnetty talon sisustuksessa. Muun muassa WISA-vaneria, 

UPM Gradaa ja UPM ProFia on käytetty sekä kalusteissa että lattia-, katto- ja 

seinäpinnoilla. 

 

Työtilakerroksissa sen sijaan on rauhallinen tunnelma, ja siellä on erillisiä ve-

täytymistiloja työrauhaa kaipaavalle sekä vapaata keskustelua tukevia tiloja, 

kuten kahvila ja projektihuoneet. Työntekijöille on varattu erilaisia työn tekemi-
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sen paikkoja vaihtelevia tehtäviä varten, vaikka lähes kaikilla onkin nimetyt 

työpisteet. Avoimiin työtiloihin ei kuitenkaan ole määritelty tarkkoja pelisääntö-

jä, vaan tiimit saavat sopia niistä keskenään. Vapaa keskustelu on siis sallittua 

eikä avotiloja ole erikseen jaettu hiljaisen työn alueiksi, mutta siitä huolimatta 

äänimaailma on miellyttävä ja työrauha säilyy. Tähän vaikuttaa lattioissa käy-

tettävä kokolattiamatto, joka tukee hiljaisempaa käyttäytymistä sekä työpistei-

den suojaa antavat sermit. Ratkaiseva tekijä on myös rakennuksen läpi kulke-

va atrium, joka jakaa työtilat ja saa ne tuntumaan yksityisemmiltä ja helpom-

min hallittavilta. Myös korkeaselkäiset sohvakalusteet jakavat tilaa ja vaimen-

tavat samalla ääntä. Työskentelykerrosten tiloja on jonkin verran muutettu ta-

loon muuttamisen jälkeen. Seiniä siirtämällä ja toimintoja päivittämällä tiloista 

on saatu entistä tarkoituksenmukaisemmat. 

 

6.2 Intro- ja ekstroverttien kaksivaiheinen tutkimus 

Intro- ja ekstroverttejä toimistotyöntekijöitä koskeva tutkimus jakautui kahteen 

vaiheeseen. Ensin tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista kyselytutki-

musta, jolla kartoitettiin introversio-ekstroversio -piirteet. Toisessa vaiheessa 

hyödynnettiin syvällisempää ja monipuolisempaa aineistoa tuottavaa kvalitatii-

vista kyselytutkimusta. 

 

6.2.1 Introversio-ekstroversio -piirteiden kartoitus 

Tässä kappaleessa kuvaillaan tutkimuksen ensimmäisen vaiheen etenemistä 

ja perustellaan siinä tehtyjä valintoja. Lopuksi esitellään tulokset. 

 

Kohderyhmä 

Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin Senaatti-kiinteistöjen Helsingin Sörnäi-

sissä sijaitsevan pääkonttorin toimistotyöntekijät, joita on noin 200 henkilöä. 

Kyseinen kohderyhmä valikoitui sen perusteella, että opinnäytetyön tilasuunni-

telma tehdään heille suunniteltavaan tilaan ja siksi juuri heidän intro- ja ekst-

roversio -piirteidensä kartoitus on oleellinen. Yritykselle itselleenkin on tulok-

sista hyötyä, kun tutkimusjoukkona on omat työntekijät. 
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Kyselylomake 

Kyselylomake (liite 2) toteutettiin temperamenttitestinä, jossa käytettiin Susan 

Cainin kirjassa ''Hiljaiset - introverttien manifesti'' (2012) olevaa introversio-

ekstroversio -testiä. Syy kyseisen testin valintaan pohjautui kirjan vahvaan 

tieteelliseen perustaan sekä kysymyksiin, jotka mukailevat nykytutkijoiden nä-

kemyksiä introversiolle ja ekstroversiolle tyypillisistä tunnusmerkeistä. 

Testi ei kuitenkaan ole tieteellisesti pätevä. Alkuperäisessä testissä on 20 väit-

tämää, joihin vastataan joko kyllä tai ei sen perusteella, miten hyvin ne pitävät 

paikkansa vastaajan kohdalla. Myöntävät vastaukset viittaavat introversioon ja 

kieltävät vastaukset ekstroversioon. Tasaluku taas tarkoittaa ambiverttia. 

(Cain 2012, 26–27.) Tämän opinnäytetyön kyselytutkimuksessa käytettiin täy-

sin samoja väittämiä, mutta vastausvaihtoehtoja kasvatettiin hyödyntämällä 

viisiportaista Likertin asteikkoa (Mittaaminen: Muuttujien ominaisuudet, 2007). 

Näin jako intro- ja ekstrovertteihin ei ole liian mustavalkoista. Vaihtoehdot oli-

vat seuraavat:  

 

 1 = täysin samaa mieltä 
 2 = täysin eri mieltä 
 3 = ei samaa eikä eri mieltä 
 4 = jokseenkin samaa mieltä 
 5 = täysin samaa mieltä 

 

Pisteitä sai aina valitun numeron arvon mukaisesti, joten testin tuloksena oli 

jokin luku välillä 20-100. Testin lisäksi kyselyssä kysyttiin myös vastaajan 

taustatietoja. Kysely luotiin Digium Enterprise -ohjelmalla. Saatekirje ja linkki 

verkossa täytettävään kyselyyn lähetettiin sähköpostin välityksellä Senaatti-

kiinteistöjen toimistotyöntekijöille ja aikaa vastata oli viikko aikavälillä 27.2.–

7.3.2017. Vastausprosentin nostamiseksi (Kananen 2015, 220) kaikille kyse-

lyyn vastanneille luvattiin tulokset heidän henkilökohtaisesta introversio-

ekstroversio -tasostaan. 

 

Aineiston analysointi 

Aineiston analysointi suoritettiin Digium Enterprise - ja Microsoft Excel 2007 -

ohjelmien avulla. Taustatietojen täyttämisen lisäksi jokainen vastaaja valitsi 

luvun välillä 1–5 kaikista 20 väittämästä, jolloin testin lopulliseksi pistemääräk-

si muodostui luku väliltä 20–100. Näistä luvuista muodostettiin pylväsdia-

grammi, josta ilmenee vastaajien tulosten jakautuminen. Kvantitatiivisten tut-
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kimusten tulokset esitetään yleensä taulukkomuodossa jakaumina tai erilaisi-

na tilastollisina numeroina (Kananen 2015, 75), mutta tässä tapauksessa pyl-

väsdiagrammi on havainnollisin. Vastaajien taustatiedot ja testin tarkemmat 

tiedot esitetään taulukoiden avulla. 

 

Taustatiedot 

Kyselyyn (liite 2) vastasi yhteensä 57 (N=57) henkilöä, joten vastausprosen-

tiksi muodostui 28,5 %. Vastaajista 36 oli naisia ja 21 oli miehiä (taulukko 1).  

 

Taulukko 1. Sukupuolijakauma (Kemppainen 2017) 

 

 

Eniten vastauksia (taulukko 2) tuli ikäryhmistä 36–45 ja 46–55: molemmista 

17 kpl. Seuraavaksi eniten vastauksia, 13 kpl, tuli 56–65-vuotiailta ja 26–35-

vuotiaiden ryhmästä 10 kpl. Vastaajista kukaan ei ollut ikäryhmistä 18–25 tai 

yli 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naiset 
63 % 

Miehet 
37 % 

 
 

Sukupuoli 
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Taulukko 2. Ikäjakauma (Kemppainen 2017) 

 

 

Introversio-ekstroversio -piirteiden jakauma 

Vastauksia oli 57 (N=57), joiden keskiarvo (taulukko 4) oli 60,63 ja mediaani 

60,0. Ääripäät asteikolla (taulukko 3) 20-100 olivat 42 ja 84 (20 = äärimmäinen 

ekstrovertti, 100 = äärimmäinen introvertti). Yleisimmät jakauman tulokset oli-

vat 56 ja 60, joita sai viisi henkilöä. Kun asteikko halkaistaan keskeltä kahtia, 

sen ekstroverttipuolelle sijoittui 24,5 % (14 kpl), introverttipuolelle 29,8 % (17 

kpl) ja puoleen väliin 45,6 % (26 kpl) vastaajista. Täysin keskikohtaan tuloksel-

la 60 sijoittui 8,8 % (5 kpl).  

 

Taulukko 3. Introversio-ekstroversio -piirteiden jakauma. 20 = ekstroversio, 100 = introversio. 

(Kemppainen 2017) 
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Taulukko 4. Introversio-ekstroversio -piirteiden jakauma lukuina. (Kemppainen 2017) 

 Naiset Miehet Koko ryhmä 

Keskiarvo 61,28 59,52 60,63 

Mediaani 60,0 59,0 60,0 

Ääripäät 42-84 41-79 42-84 

Yleisin tulos 56 ja 60 (4 kpl) 54, 59, 61 ja 66  

(2 kpl) 

56 ja 60 (5 kpl) 

 

Taulukko 5. Introversio-ekstroversio -piirteiden skaalaus viiteen ryhmään jaettuna. (Kemppai-

nen 2017) 

 Skaala 20-100 % 

Hyvin ekstrovertti 20-32 0 % 

Pääosin ekstrovertti 33-55 24,5 % (14 kpl) 

Ambivertti 56-64 45,6 % (26 kpl) 

Pääosin introvertti 65-87 29,8 % (17 kpl) 

Hyvin introvertti 88-100 0 % 

 

Introversio-ekstroversio -piirteiden skaalaus viiteen ryhmään jaettuna (tauluk-

ko 5) muodosti seuraavat tulokset: 20-32 = hyvin ekstrovertti, 33-55 = pääosin 

ekstrovertti, 56-64 = ambivertti, 65-87 = pääosin introvertti ja 88-100 = hyvin 

introvertti. Kyseiset ryhmät otettiin Linus Jonkmanin kirjasta '' Introvertit – Työ-

paikan hiljainen vallankumous'' (2015). Kirjan sisältö on ajantasaista ja se 

pohjautuu moniin muihin introversio-ekstroversio-testeihin, muun muassa täs-

sä opinnäytetyössä käytettyyn Susan Cainin testiin. 

 

6.2.2 Intro- ja ekstroverttien jatkokysely 

Tässä kappaleessa kuvaillaan kyselytutkimuksen toista vaihetta ja perustel-

laan siinä tehtyjä valintoja. Käsiteltävinä aiheina ovat kohderyhmän valinta, 

kyselylomakkeen sisältö sekä aineiston analysointi. 

 

Kohderyhmä 

Jatkokyselyyn luvan antaneita henkilöitä oli 43, joista 29 oli naisia ja 14 mie-

hiä. Tutkin näiden henkilöiden introversio-ekstroversio-testituloksia, jotta saisin 

selville keille ja millä perusteella lähetän jatkokyselyn. Jaoin ensin ryhmän su-
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kupuolen mukaan ja valitsin molemmista viisi introverteinta ja viisi ekstrover-

teintä henkilöä eli 20 henkilöä yhteensä. Naisista introverteimmat saivat 74–84 

pistettä ja ekstroverteimmät 42–52 pistettä. Miehistä introverteimmat taas sai-

vat 60–79 pistettä ja ekstroverteimmät 44–56 pistettä. Tulosten perusteella 

siis naiset ovat sekä introvertimpia että ekstrovertimpiä kuin miehet. Päätin 

kuitenkin vielä tutkia introversio-ekstroversio -jakaumaa ryhmittelemällä testiin 

vastanneet puhtaasti tulosten perusteella suuruusjärjestykseen, jonka jälkeen 

valitsin kymmenen introverteinta sekä kymmenen ekstroverteintä henkilöä. 

Ilmeni, että introverttien ääripäässä oli kaksi miestä ja kahdeksan naista. Ekst-

roverttien ääripäässä tulos oli hieman tasaisempi: miehiä oli neljä ja naisia 

kuusi. Näiden tulosten valossa päädyin valitsemaan tutkimuksen toiseen vai-

heeseen kymmenen introverteinta ja kymmenen ekstroverteintä henkilöä välit-

tämättä sukupuolesta. Tutkimuksen kannalta oli oleellisempaa saada tietoa 

molempien temperamenttityyppien ääripäiltä kuin tasapuolisesti naisilta ja 

miehiltä. 

 

Kyselylomake 

Kyselylomake (liite 3) koostui 14 kysymyksestä, joista 12 oli strukturoituja 

avokysymyksiä ja kaksi oli monivalintakysymyksiä. Kysymysten avulla kartoi-

tettiin vastaajien mielipiteitä ja kokemuksia monitilatoimistossa työskentelystä. 

Viimeinen kysymys poikkesi muista, sillä siinä tiedusteltiin työn ulkopuolista 

rentoutumista. Ajatuksena oli selvittää, onko intro- ja ekstroverteillä erilaiset 

rentoutumistavat ja voisiko niitä mahdollisesti hyödyntää tilasuunnitelmassa. 

Kysymysrungon suunnittelussa huomioitiin työn tutkimuskysymykset ja -

tavoitteet. Lomake luotiin Microsoft Word-ohjelmalla ja se lähetettiin 20 valitul-

le henkilölle liitetiedostona sähköpostin välityksellä. Aikaa vastata oli viikko 

aikavälillä 10.–17.3.2017. Vastausprosentin nostamiseksi (Kananen 2015, 

219) pidin kyselyn ohjeistuksen sisältävän sähköpostiviestin mahdollisimman 

tiiviinä ja viimeisenä vastauspäivänä lähetin muistutusviestin henkilöille, jotka 

eivät vielä olleet vastanneet. 

 

Aineiston analysointi 

Jatkokyselyyn vastasi kaikki 20 henkilöä, joten vastausprosentti oli 100 %. 

Vastaukset analysoitiin aineistolähtöisellä sisältöanalyysillä, jossa tekstimuo-

dossa oleva aineisto tiivistetään ja jaetaan yksinkertaisempaan muotoon ver-

tailua ja erittelyä varten (Vilkka 2015, 163–164). Epäolennaisen informaation 
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karsimisen jälkeen aineisto jaettiin kuuteen ryhmään niiden sisällön mukaan. 

Ensimmäistä kysymystä monitilatoimistossa työskentelystä ei ryhmitelty erik-

seen mihinkään, sillä se oli lähinnä taustatietoa kartoittava kysymys. Monitila-

toimiston hyvät puolet ja miellyttäviksi koetut tilat olivat yksi ryhmä, ja häiriöte-

kijät ja epämieluisat tilat yksi. Vastaukset liittyen työtilojen toiminnallisiin ja 

visuaalisiin ominaisuuksiin ryhmiteltiin keskittymisen tiloihin, ja samoja ominai-

suuksia kuvaavat vastaukset liittyen virkistystiloihin, kuten työkahvilaan, ryhmi-

teltiin vuorovaikutuksen tiloihin. Kehitysideoita ja rentoutumista käsittelevät 

vastaukset olivat oma ryhmänsä. Vastaukset analysoitiin siten, että sanoja 

listattiin ylös sitä mukaa kun niitä ilmeni, ja samaa asiaa tarkoittavat kommen-

tit yhdistettiin, jonka jälkeen laskettiin niiden esiintymiskerrat. Tästä muodostui 

lista, joka sisälsi kaikki vastaukset yksinkertaistetussa muodossa sekä niiden 

lukumäärät. 

 

Hyvät puolet 

Kaikista pidetyin monitilatoimiston ominaisuus oli tilojen vaihtelevuus, ja seu-

raavana tuli vuorovaikutus muiden kanssa eli helppo tutustuminen, keskustelu 

ja spontaanit kohtaamiset. Muita hyviä puolia sekä intro- että ekstroverttien 

mielestä olivat mahdollisuus valita työn tekemisen paikka ja aika, tilojen ilma-

vuus, yhteenkuuluvuus ja nopea tiedonkulku. Yksittäisinä asioina introvertit 

mainitsivat vetäytymistilat ja ryhmätyötilan. Ekstrovertit lisäsivät hyviin puoliin 

etätyön mahdollisuuden sekä siisteyden, minkä syyksi perusteltiin paperitto-

muus ja nimeämättömistä työpisteistä johtuva omien tavaroiden pitäminen 

lokeroissa. Mieluisimmiksi tiloiksi monitilatoimistossa koettiin hyvän ergonomi-

an työpisteet avotilassa, kirjasto, ryhmätyötila, ikkunan läheisyys sekä paikat, 

joissa pääsee lähelle omia tiimiläisiä. Yksittäisinä vastauksina introvertit mai-

nitsivat hiljaisen tilan ja rauhallisen työpisteen, kun taas ekstrovertit kertoivat 

vaihtelevansa paikkaa usein ja hakeutuvansa ajoittain vetäytymistilaan. Mo-

nissa perusteluissa korostui kalusteiden hyvä ergonomia. 

 

Introverttien kommentteja: 
 

Eri henkilöihin tutustumiseen, omalle yksikölle ulkopuolisten asi-
oiden kuuleminen, yksiköiden rajojen sulaminen. 
 
Vapaus valita paikkaa sen hetken työtehtävien perusteella. Avarat 
tilat, ajatukset liikkuvat paremmin kun ei istu pimeässä kopissa. 
[…] 
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Ekstroverttien kommentteja: 
 
Tutustuu hyvin kaikkiin työkavereihin, koska aina vaihtuu vierus-
kaveri ja ei istuta kokoajan samojen ja oman yksikön ihmisten vie-
ressä. 
 
Itse monitilaympäristö on ensimmäinen tila, jossa tila joustaa mi-
nun tarpeisiin. Ehdottomasti kannatan. Voin valita haluni/ tarpeeni 
perusteella tilan. Kaikissa muissa vaihtoehdoissa minä joustan ja 
tila pysyy. […] 

 

Häiriötekijät 

Selvästi eniten häiriöitä aiheutti melu, jonka syyksi perusteltiin pelisääntöjen 

unohtelua. Muita häiriöiksi koettuja asioita olivat kalusteiden huono ergono-

mia, rauhattomuus, työpisteiden vähäisyys sekä henkilökohtaisten tavaroiden 

ja tuolien kuljettelu edes takaisin. Yksittäisinä vastauksina introvertit mainitsi-

vat oman tilan ja työpisteen puuttumisen, jatkuvat keskeytykset ja ohi kulkevat 

ihmiset, hiljaisen tiedon loppumisen, vähäisen vetäytymistilojen ja puhelinkop-

pien määrän sekä mukavien oleskelupaikkojen puuttumisen. Sosiaaliset tilan-

teet, meteli ja keskittymisen puute koettiin myös ajoittain väsyttäviksi. Ekstro-

verttien vastauksissa tuli esille kaappitilojen riittämättömyys, liika toimistomai-

suuden tunnelma sekä työpisteen tyhjääminen, jos käy palaverissa. Melusta ja 

huonosta ergonomiasta johtuen erityisesti introvertit välttelivät ryhmätyötilaa ja 

hetkellistä työpistettä, mutta myös hiljaista tilaa liian hiljaisuuden vuoksi. Ekst-

rovertitkin mainitsivat ryhmätyötilan epäviihtyisäksi huonon ergonomian takia. 

Välttelyä saivat osakseen myös vilkkaat läpikulkualueet, kopiokoneen vierus-

ta, kirjasto ja hiljainen tila. Osa ei kuitenkaan välttänyt mitään tilaa. 

 

Introverttien kommentteja: 
 
Ns. mobiilityöpisteitä vältän viimeiseen asti. Meillä on alue, jossa 
on toistakymmentä neljän hengen istuttavaa pöytää ja se on mel-
ko meluinen alue, joka tosin kyllä sallitaankin. […] Keskittyminen 
on minulle tosi vaikeaa, jos ympäristössä tapahtuu jatkuvasti. […] 
 
[…] Tarvitsisin myös ergonomista työtuolia, mutta minusta tuntuu 
jotenkin nöyryyttävältä työnnellä omaa työtuolia ympäri toimistoa 
vapaata työpistettä etsiessä. […] 
 
Ekstroverttien kommentteja: 
 
Hiljaista tilaa, jossa useita työpisteitä. Koen olevani siellä häiriöksi 
muille, tila on jo liiankin hiljaiseksi sovittu minun tarpeisiini. […] 
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Aika ajoin melu haittaa työn tekemistä ja tavaroiden pakkaaminen 
ja purkaminen välillä väsyttää. 

 

Keskittymisen tilat 

Työtilojen toiminnallisiin ja visuaalisiin ominaisuuksiin molemmat tempera-

menttityypit toivoivat hyvää akustiikkaa ja ergonomiaa, isoa pöytää ja näyttöä, 

epäsuoraa valoa, ikkunan läheisyyttä, avaraa tilaa, sopivasti suojaa ja rauhal-

lista tunnelmaa. Värien toivottiin olevan sekä rauhallisia että raikkaita ja ener-

gisoivia. Introverttien puolelta mainittiin erikseen vaihtelevat kalusteet, viher-

seinä, valoisa tila, luonnonvalo, säädettävä yleisvalo, tarvittaessa täysin rau-

hoitettavissa oleva työpiste sekä vaaleita, tummia ja murrettuja värejä. Ekstro-

vertit taas pitivät tarpeellisina vaihtelevia tiloja, valinnan vapautta, työpisteiden 

avoimuutta ja nimeämättömyyttä, vetäytymistilojen riittävyyttä, työpistekohtais-

ta valaistusta, sopivaa taustaääntä sekä hyvän kahvin helppoa saatavuutta. 

Selvästi tärkeimpänä työtilojen ominaisuutena pidettiin ergonomisia ja säädet-

täviä kalusteita. 

 

Introverttien kommentteja: 
 

[…] Värien käyttö ei haittaa, kunhan ne eivät työpisteellä työsken-
nellessä estä ajatusten kokoamista, eli liian kirkkaat värit, kuten 
päävärit, eivät toimi, mutta murretut, maanläheiset värit kyllä. […] 
 
Tarvittaessa hiljennettävä tila, jossa en näe sivusilmälläkään mui-
den ihmisten liikkumista tai en kuule keskusteluja kumminkoiran-
kaimasta. […] Rauhallinen tai raikas värimaailma. […] 

 
Ekstroverttien kommentteja: 
 
Masentavan harmaista väreistä työympäristössä pitäisi jo luopua! 
 
Säädettävät hyvällä ergonomialla varustetut kalusteet, joissa so-
pivasti väriä, hyvä akustointi, näkymä ulos, sopivasti suojaa, mut-
ta ihmisiä ympärillä. […] 

 

Vuorovaikutuksen tilat 

Virkistystiloihin, kuten työkahvilaan ja oleskelualueisiin, toivottiin eniten erilai-

sia ja -kokoisia pöytäryhmiä sekä värikkyyttä. Muita haluttuja elementtejä oli-

vat viherkasvit, hyvä akustiikka, terassi, rento tunnelma ja kodikkuus. Useat 

introvertit toivoivat rauhallisuutta, luonnollisia elementtejä kuten puupinnat ja 

luonnonvalo, pehmeämpää valaistusta kuin työtiloissa ja energisoivia värejä. 

Myös vaaleat ja kylmät värit mainittiin. Ekstroverttien yksittäisissä vastauksis-
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sa ehdotettiin vaihtuvaa valaistusta, televisiota, raikkautta ja rauhallisuutta 

sekä tummia ja ajattomia värejä. 

 

Introverttien kommentteja: 

Mielellään ainakin yksi suurehko pöytä, johon mahtuu esimerkiksi 
tusina henkilöä istumaan, näin hiljaisempikin voi istahtaa seuraa-
maan kahvipöytäkeskustelua tuntematta itseänsä ulkopuoliseksi. 
[…] 
 
Saa olla värejä, mutta ei yliräikeää, puupintaa, luonnonläheistä, 
kodikkuuttakin voi olla, viherkasveja, ehkä pehmeämpi valaistus 
kuin työtilassa. 
 
Ekstroverttien kommentteja: 
 
Kivoja erilaisia ja erikokoisia oleskeluryhmiä, ei kirkkaita värejä ei-
kä valoja, viherkasveja, televisio ja toki jos tilasta olisi pääsy ulos 
tai terassille. 
 
Inspiroiva, elvyttävä. Värimaailma selvästi rohkeampi kuin työpis-
teellä. Voisi olla myös vaihdettavissa esim. valaistuksella esim. 
vuodenajan mukaan. 

 

Kehitysideat 

Molemmat temperamenttityypit kaipasivat lisää keskittymistä tukevia tiloja, 

erilaisia projekti- ja neuvotteluhuoneita, ergonomisia kalusteita muuallekin kuin 

työtiloihin, enemmän kunnollisia työpisteitä ja kaappitilaa sekä pelisääntöjen 

noudattamista, jotta melu vähenisi. Näiden lisäksi introverttien ehdotuksissa 

tuli esille käytännöllisyys, hyvä akustiikka, puolihiljainen tila, persoonaerojen 

huomioiminen, oma työpiste, jonka voi muokata näköisekseen, viherkasvit 

sekä tilojen mukaan vaihtuva äänitaso, lämpötila ja tunnelma. Yksiköiden koti-

pesien ja osalle nimettyjen työpisteiden ajateltiin myös tasaavan monitilan 

rauhattomuutta. Ekstroverttien ehdotuksissa mainittiin hyvinvointihuone, noja-

tuoleja, väreillä leikittely neuvotteluhuoneissa, vapaiden työpisteiden ja tilojen 

näyttäminen digitaalisesti, virastomaisuuden vähentäminen sekä tilojen ajoit-

tainen päivitys tilanimikkeitä muuttamalla. 

 

Introverttien kommentteja: 
 
Jonkinlainen kokoava aulatila, jossa ryhmätyöpöytiä, on ollut erit-
täin onnistunut nykyisessä avotoimistossamme. Tuo avaruutta 
ympäristöön. 
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Tiloissa pitää paremmin huomioida erilaiset luonteet ja metelin 
sietokyky. Nyt on menty työtehtävien mukaan, ei persoonaerojen. 
 
Ekstroverttien kommentteja: 
 
Enemmän helposti saatavia vetäytymistiloja, joita voisi varata 
esim. päiväksi kerrallaan. 
 
Hyvinvointihuone, tila jossa esim. jumppapallolla työskentely 
mahdollista, puolapuut tms. Jossa voi avata hartioita. […] 

 

Rentoutuminen 

Työn ulkopuolella rentouduttiin selvästi eniten urheilemalla. Sen jälkeen tulivat 

luonnossa liikkuminen, perhe ja ystävät, mökkeily, kulttuuri, lukeminen, televi-

sion katselu ja lepäily. Introverttien puolelta mainittiin vielä puutarhan hoito, 

käsityöt ja musiikki.  

 

6.3 Ideointi ja luonnokset 

Opinnäyteyön tavoite koko suunnitteluprosessin ajan oli suunnitella sellainen 

monitilatoimisto, joka toiminnallisilla ja visuaalisilla ratkaisuillaan tukee erilais-

ten temperamenttityyppien työskentelyä. Aloitin luonnostelutyöt monitilatoimis-

ton tila-analyysin kautta, jossa tutkin referenssikohteiden pohjapiirustuksia 

sekä Workspace Oy:n suunnittelemien neljän eri monitilatoimistoratkaisun 

pohjapiirustuksia. Laskin eri tilojen pinta-alat karkeasti prosentteina ja keskiar-

voiksi sain seuraavat luvut:  

 

 Avoin työtila:    43 % 
 Neuvotteluhuoneet:   8 % 
 Vetäytymistilat:   3 % 
 Vuorovaikutustilat:   9 % 

 

Loput olivat varastoja, wc-tiloja, käytäviä tai muita erinäisiä tiloja. Lisäksi laskin 

vetäytymistilojen kappalemäärät, ja keskiarvoksi ilmeni yksi vetäytymistila 11 

henkilöä kohti. Pyrin tilasuunnitelmassani tarjoamaan enemmän vetäytymisti-

loja kuin mitä keskiarvoluvut näyttävät, mutta siinä tapauksessa on kuitenkin 

huomioitava, että jotkin tilat vastaavasti pienenevät. 

 

Tila-analyysin tulosten pohjalta aloitin Senaatti-kiinteistöjen toimiston pohjapii-

rustuksen työstämisen. Ylimääräisten väliseinien poistamisen jälkeen tila avar-
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tui ja pystyin hahmottamaan, missä on mahdollisesti suurimmat liikennevirrat, 

mitkä osiot ovat otollisia kohtaamisille ja missä on rauhallista. Tein kolme tila-

ryhmittelyvaihtoehtoa, joista ilmenee tilojen jakautuminen hallittavampiin alu-

eisiin. Ryhmittely on tehty punaisella merkittyjen tukitilojen avulla, jotka on tar-

koitettu neuvotteluhuoneiksi, projektitiloiksi ja vetäytymistiloiksi. Niiden tar-

kempaa sisältöä mietitään myöhemmin. 

 

Tilaryhmittely 1 

 

 

Kuva 21. Tilaryhmittelyluonnos 1 (Kemppainen 2017) 

 

Ensimmäisessä suunnitelmassa (kuva 21) tilat on jaettu osiin neljän tukitilan 

avulla. Pääsisäänkäynnin eli hissin kohdalla liikennevirta on kuitenkin toden-

näköisesti suurin, joten sille alueelle sijoittuu vapaan keskustelun ja vuorovai-

kutuksen alue. Hissien läheisyyteen tuleva asiakas-lounge ja keittiö painottuu 

pohjakuvan alareunan puoleiselle seinustalle, sillä sieltä avautuu näkymät me-

relle ja samasta suunnasta nousee myös aurinko. Sisäänkäynnin ympäristö 

on siis melko äänekästä aluetta, joka olisi hyvä rajata esimerkiksi lasiseinillä 

tai akustoivilla kalusteilla, jotta äänet eivät kantautuisi työpisteisiin. Keskiosas-

sa on paljon avointa työtilaa, jota voi jakaa esimerkiksi kokopitkillä sermeillä 

tai korkeilla säilytyskalusteilla, jotta tilojen koko ja äänimaailma olisi miellyttä-

vämpi. Kerroksen päätyihin sen sijaan jää pienemmät ja yksityisemmät alueet 

esimerkiksi hiljaista työtä varten. Siellä ei ole niin paljon häiritsevää liikettä, 

vaikka wc-tilat ja portaat ovatkin lähellä. Alareunassa oikealla puolella oleva 

vino alue sopii keittiöllä varustetuksi virkistystilaksi, jossa voi oleilla ja rentou-

tua. Tämä tila on yksityisempi esimerkiksi omien eväiden syömiseen kuin si-

säänkäynnin läheisyydessä oleva asiakas-lounge. Lisäksi merinäköala auttaa 

rentoutumaan. Ajatuksena tässä suunnitelmassa on kuitenkin mahdollisimman 

kevyesti rajatut tilat, jotta kerroksen mataluudesta huolimatta tiloissa säilyisi 

läpinäkyvä ja avoin tunnelma. 
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Tilaryhmittely 2 

 

 

Kuva 22. Tilaryhmittelyluonnos 2 (Kemppainen 2017) 

 

Tässä vaihtoehdossa (kuva 22) lisäsin yhden tukitilan lisää sisäänkäynnin 

kohdalle. Nyt hissistä tullessa vasemmalle puolelle rajautuu selkeä alue keitti-

ölle ja loungelle, mikä estää äänien kulkeutumisen aputilojen toisille puolille. 

Myös hissin oikea puoli eli sisäpihan puoli on vilkasta aluetta, joten sekin on 

vapaan vuorovaikutuksen alue, jossa voi kuitenkin tehdä lyhytaikaista työs-

kentelyä. Muut tilat on tarkoitettu erilaisille keskittymistason työtiloille, joita voi 

jakaa pienempiin osiin kalusteiden tai lasiseinien avulla. Tässä vaihtoehdossa 

toinen kahvipiste siirretään keskellä oleviin alkuperäisiin tiloihin, jolloin kaikki 

kerroksen nurkat voidaan hyödyntää hiljaisen työn tekemiselle ja muutenkin 

työpisteitä mahtuu enemmän.  

 

Tilaryhmittely 3 

 

 

Kuva 23. Tilaryhmittelyluonnos 3 (Kemppainen 2017) 

 

Kolmannessa suunnitelmassa (kuva 23) on kaiken kaikkiaan kuusi tukitilaa, 

jotka jakavat pinta-alaa tasaisemmin kuin edelliset vaihtoehdot. Sisääntulon 

ympärys on rajattu molemmilta puolilta tukitiloilla, jolloin äänet vaikkapa asia-

kasta vastaanotettaessa tai kollegoja tavattaessa eivät kantaudu muihin tiloi-

hin. Tämä on siis hyvin aktiivista aluetta, joten se sopii kokonaan vapaalle 

vuorovaikutukselle sekä matalan keskittymistason lyhytaikaiselle työskentelyl-
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le. Asiakas-lounge asettuu tässäkin vaihtoehdossa hissistä tullessa vasem-

malle puolelle tukitilojen väliin merinäköalan vuoksi. Keittiönä ja rentoutumise-

na toimiva virkistysalue on sijoitettu oikeaan alareunaan ensimmäisen tilaryh-

mittelyvaihtoehdon mukaisesti. Tässä tila on kuitenkin rajattu selkeämmin tuki-

tilan avulla, jolloin sen voi tarvittaessa sulkea vaikka lasiseinällä mahdollisten 

häiritsevien äänien tai ruoan hajun vuoksi. Tässä vaihtoehdossa työpisteille on 

hieman vähemmän tilaa kuin edellisissä vaihtoehdoissa johtuen suuremmasta 

tukitilojen määrästä. Toisaalta myös tilat jakautuvat yksityisempiin alueisiin, 

mikä mahdollistaa paremman työrauhan. 

 

6.4 Valitun tilasuunnitelman jatkokehitys 

Valitsin jatkokehitykseen tilaryhmittelyvaihtoehdon 3, sillä se oli opinnäytetyöni 

aiheen kannalta järkevin. Tukitilojen suuri määrä mahdollistaa useampien ve-

täytymistilojen sijoittamisen, mikä on erityisesti introverteille tärkeää. Työpis-

teiden määrä avoimissa tiloissa tosin pienenee hieman, mutta oleellisempaa 

on tarjota tiloja, jotka mahdollistavat erilaisen keskittymistason tehtäviä. Intro- 

ja ekstroverteille suunnatussa jatkokyselyssä nousikin usein esille tarve kes-

kittymisen tiloista sekä melun vähentämisestä, joten pyrin tilasuunnitelmassani 

tasaamaan vuorovaikutusta ja keskittymistä tukevien tilojen suhdetta. Tätä 

pyrkimystä puoltavat myös tutkimustulokset, joiden mukaan ainakin kolmas-

osa tai jopa puolet työntekijöistä on introvertteja (Cain 2012, 15–16). 

 

 

Kuva 24. Purettu huonetoimisto (Kemppainen Oy 2017) 
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Workspace Oy laatii kohteen toteutussuunnitelman samanaikaisesti tämän 

opinnäytetyön kanssa. Tilan purkutyöt ovat jo alkaneet, ja ohessa (kuva 24) 

on kuva puretuista tiloista. Purkamisen yhteydessä esille tuotu tiiliseinä, pal-

jaat betoniseinät ja -lattia sekä käytävän verkkokatto antavat tilalle oman luon-

teen, jonka pyrin säilyttämään uudessa tilasuunnitelmassa. Käytävän verkko-

katto pysyy, mutta entisten työhuoneiden kohdalla huonekorkeus on noussut 

2800 metriin. Ikkunoita osittain peittävät verkot kuuluvat rakennuksen arkkiteh-

tuuriin ja toimivat todennäköisesti myös auringonsuojana.  

 

Työtilat 

 

Kuva 25. Työtilaluonnoksia (Kemppainen 2017) 

 

Avointen työtilojen jakautuessa pienempiin osiin kalusteryhmiä voi muunnella 

aina tarkoituksen mukaan. Kuvan 25 ylimmässä työtilaluonnoksessa neljän 

hengen ryhmät on rajattu säilytyskalusteilla, jolloin ne toimivat sekä ryhmä- 

että yksilötyötilanteessa. Riippuen tarkoituksesta tila sopii molemmille tempe-

ramenttityypeille. Keskimmäisessä luonnoksessa kalusteet on sijoiteltu täysin 

ryhmätyöpainotteisesti, mikä sopii enemmänkin ekstroverttien työskentelytyy-

lille. Alimmassa taas on yhdistetty hiljaiset työpisteet ja tavallinen neljän ryh-

mä, mikä taas tukee enemmän introverttien työskentelyä. Näitä kalustepohja-

esimerkkejä voi hyödyntää myös tiimikohtaisesti. Tiimeissä on todennäköi-
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simmin molempia temperamenttityyppejä, jolloin erityyppiset työpisteet palve-

levat kaikkien tarpeita. Temperamenttityyppien jatkokyselyssä toivottiin maltil-

lisia värejä, mikä sopii tässä tapauksessa, kun ulkoseinän tiiliverhoilu tuo jo 

tiloihin väriä.  

 

Työpisteiden määrittelyssä auttaa RT-kortiston ohjeellinen pinta-alasuositus, 

joka on monitilatoimistossa 15 m² yhtä henkilöä kohti (RT 95-11151 2014). 

Kuvassa 25 olevan työtilan pinta-ala on 97 m² käytävä mukaan laskettuna, 

joten RT-kortiston ohjeen mukaan siihen mahtuisi 6 työpistettä. Se on kuiten-

kin hyvin väljä. Luonnoksissa on saatu mahtumaan 10–12 työpistettä eli yhtä 

henkilöä kohti on ainakin 8 m². Tätä tullaan soveltamaan myös muihin avotyö-

alueisiin. 

 

Tukitilat 

 

Kuva 26. Luonnos neuvotteluhuoneesta (Kemppainen 2017) 

 

Tilat on tarkoitus pitää avoimen tuntuisina, joten tukitilojen (kuva 26) lasisilla 

seinillä läpinäkyvyyden ja ilmavuuden tunne säilyy, vaikka tilat onkin jaettu 

pienempiin osiin. Tosin lasiseiniin on hyvä lisätä teippaukset tai verhot, jotta 

sisäpuolella olijat saavat tarvittaessa yksityisyyttä. Vaikka työtiloihin toivottiin 

jatkokyselyssä hillittyä värimaailmaa, neuvotteluhuoneissa suosittiin kuitenkin 

hieman rohkeampia värejä. Tukitilojen korostus jollakin värillä voisi tuoda so-

pivasti vaihtelua työtiloihin. Lisäksi huoneen rajojen yli työntyvän korostusvärin 
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vuoksi kyseisen tilan tunnistaisi jo kaukaa. Tukitilat muodostuvat vaihtelevasti 

joko neuvotteluhuoneista tai vetäytymistiloista, ja koska niitä on pitkin kerros-

ta, ne ovat helposti kaikkien saatavilla. Vetäytymistilojen saatavuus olikin yksi 

intro- ja ekstroverttien jatkokyselyssä esille nousseista aiheista. 

 

Vuorovaikutustilat 

 

Virkistys- ja kohtaamistilat tarjoavat toivottua vaihtelevuutta, joten niitä olisi 

hyvä olla ympäri toimistoa. Aulatilan läheisyyteen tuleva vuorovaikutteinen 

kohtaamistila (kuva 27) mahdollistaa sekä työskentelyn että spontaanit koh-

taamiset.  

 

          

Kuva 27. Luonnoksia vuorovaikutustiloista (Kemppainen 2017) 
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Sisäänkäynnin yhteydessä olevan asiakas-loungen lisäksi päädyin suunnitte-

lemaan toisenkin keittiö- ja kahvitilan (kuva 27), joka olisi rauhallisempi ja käy-

tössä ainoastaan toimiston työntekijöille. Ajatus yksityisemmästä oleskelutilas-

ta nousi introverttien rauhallisuuden ja turvallisuuden tunteen tarpeesta, mutta 

myös yleisestä toimiston viihtyisyyden parantamisesta. Omien eväiden syömi-

nen on todennäköisesti mukavampaa tässä kuin hissien vieressä olevassa 

asiakastilassa, oli sitten introvertti tai ekstrovertti, ja lisäksi erikorkuiset pöytä-

ryhmät tarjoavat vaihtelevia työskentely paikkoja. Jatkokyselyssä viihtyvyyttä 

parantavana tekijänä koettiin luonto, joka voidaan tuoda toimistotiloihin kasvi-

seinän muodossa. Kahvitilaluonnos on tehty kuvassa 24 olevaan tilaan. 

 

7 VALMIIT SUUNNITELMAT 

Senaatti-kiinteistöjen pääkonttorin lopullinen tilasuunnitelma kehittyi tilaryhmit-

telyvaihtoehdosta numero 3. Suunnitelmassa keskityttiin ryhmittelemään tilat 

tarkoituksenmukaisesti siten, että ne tukisivat erilaisten ihmisten luonnollisia 

käyttäytymistyylejä. Tukitilojen avulla pitkät ja kapeat tilat saatiin jaettua pie-

nempiin osiin, joita on helpompi hallita ja muokata tiettyä käyttötarkoitusta var-

ten. Suunnitelmien pääpaino on ollut keskittymisen ja vuorovaikutuksen tilojen 

ryhmittelyllä sekä niiden kalustusvaihtoehdoissa, mutta koska ulkoiset ärsyk-

keet sisältävät kaikki ihmisaisteilla havaittavat asiat, on suunnitelmissa huomi-

oitu myös akustiikka, väri ja valaistus. Liitteen 4 piirustusluettelosta ilmenee 

kaikki työssä tehdyt piirustukset ja liitteessä 5 on nähtävissä toimiston uusi 

tilasuunnitelma päämittoineen. Valmis suunnitelma sisältää erilaisia työtehtä-

viä ja työn tekemisen tyylejä tukevia tiloja, joiden toiminnalliset ja visuaaliset 

ratkaisut perustuvat tietopohjaan ja tutkimustuloksiin. 

 

Tilojen värit määriteltiin yleisesti sen mukaan, että ympäristö ei visuaalisesti 

häiritsisi introverttien työskentelyä tai aiheuttaisi ekstroverteille kyllästymistä 

liian ''tylsällä'' värimaailmalla. Värien valinnassa huomioitiin kyselytutkimuksen 

tulokset, mitkä eivät tosin jakaantuneet selvästi temperamenttityyppien kes-

ken, toisin kuin oletuksena oli. Näin ollen työtilat pidettiin yleisesti rauhallisina, 

mutta neuvotteluhuoneissa sekä kohtaamistiloissa leikiteltiin väreillä, kuten 

myös kyselytutkimuksessakin toivottiin. Sisustuksessa on myös otettu huomi-

oon tiili- ja betoniseinät, jotka luovat toimistoon oman tunnelmansa. 
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Yleisvalaistus suunniteltiin mahdollisimman miellyttäväksi, mutta kuitenkin riit-

täväksi, jotta työn tekeminen sujuisi vaivatta. Epäsuoraa valaistusta käytettiin 

paljon, sillä se ei aiheuta häiritseviä heijastuksia näyttöruudulla tai näköken-

tässä. Tämä on tärkeää temperamenttityypistä riippumatta. Valaistuksen väri-

lämpötila määritettiin hyvin luonnolliseksi ja se on myös pääosin säädettävis-

sä, joten sen tehoa voi vaihdella esimerkiksi vuorokauden mukaan. Alakatto-

piirustus on liitteessä 7, ja siinä käytetyt valaisimet on ilmoitettu liitteen 15 va-

laisinluettelossa. 

 

 

    

 

Kuva 28. Toimiston uusi tilaryhmittely (Kemppainen 2017) 

 

Varsinaisen kalustepohjapiirustuksen (liite 8) lisäksi kuvassa 28 on esitetty 

havainnollistava tilaryhmittelypiirustus, jossa värit vastaavat tiettyä tilanimiket-

tä (tarkemmin liitteessä 9). Harmaa alue on avointa työtilaa, josta liilalla väri-

tetty alue on tässä suunnitelmassa ehdotettu hiljaisen työn tilaksi. Myös va-

semman puolen nurkkaosat ovat potentiaalisia alueita hiljaiselle työlle, mutta 

se voidaan yrityksen sisällä päättää tapauskohtaisesti. Keltaiset alueet ovat 

neuvottelu- tai projektihuoneita, punaiset vetäytymistiloja, vihreillä alueilla näy-

tetään vuorovaikutukselliset kohtaamistilat, sinisellä kopio- ja varastotilat sekä 

tummanharmaalla wc-tilat. Uuden tilasuunnitelman alueiden pinta-alat ovat 

seuraavat: 

 

 Avoin työtila:   39,5 %  (43 %) 
 Neuvotteluhuoneet:  8 %  (8 %) 
 Vetäytymistilat:  7,9 %  (3 %) 
 Vuorovaikutustilat:  14,3 %  (9 %) 

Avoin työtila 

Hiljainen työtila 

Neuvotteluhuone 

Vetäytymistila 

Vuorovaikutusalue 

Kopio- ja varastotila 

WC 
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Suluissa on esitetty eri monitilatoimistojen tila-analyysien kautta saadut kes-

kiarvot, jotka esiteltiin kappaleen 6.3 alussa. Kuten näkyy, uudessa tilasuunni-

telmassa avoimen työtilan pinta-ala on laskenut 3,5 %, neuvotteluhuoneiden 

on pysynyt samana, vetäytymistilat ovat kasvaneet 4,9 % ja samoin vuorovai-

kutustilat 5,3 %. Nämä muutokset ovat perusteltuja, sillä kuten intro- ja ekstro-

verttien kyselytutkimuksessakin tuli esille, tilojen riittävä vaihtelevuus ja virik-

keisyys edistävät viihtyvyyttä ja parantavat työn tuottavuutta. 

 

7.1 Työtilat 

Kuten jo aiemminkin todettiin, tilasuunnitelmassa on erikokoisia työtiloja, joi-

den käyttötarkoitusta voidaan muunnella tarpeen mukaan. Liitteen 8 kaluste-

pohjapiirustusta katsoessa kerroksen keskivaiheilla olevat työtilat ovat toden-

näköisesti vilkkainta aluetta, sillä ne sijaitsevat läpikulkureiteillä. Näin ollen ne 

toimivat hyvin normaalin työn alueina, eli tiloina, joissa ohikulkevat ihmiset ja 

satunnainen puhe eivät häiritse työn tekemistä. Kerroksen päädyissä olevat 

tilat ovat sen sijaan omiaan korkeampaa keskittymistä vaativiin tehtäviin tai 

vain rauhallisempaa ympäristöä kaipaavalle. 

 

Liitteissä 10 ja 11 on esitetty erilaisten kalustusvaihtoehtojen kautta, kuinka 

tila voidaan järjestellä pelkästään intro- tai ekstroverttien käyttäytymistyylille 

sopivaksi tai tiimikohtaisesti niin, että se tukee molempia temperamenttityyp-

pejä. Karkeasti ajateltuna ekstrovertit viihtyvät avoimissa ryhmätyön tai kes-

kustelun mahdollistavissa pöytäryhmissä, kun taas introvertit kaipaavat 

enemmän rauhaa ja yksityisyyttä. Kyselytutkimuksessa kuitenkin ilmeni, että 

sekä intro- että ekstroverttien unelmien työpiste sisälsi avoimen työtilan, johon 

saa kuitenkin tarpeen mukaan sopivasti suojaa. Monet kokivat pöydän pää-

dyssä olevan sermin riittäväksi, kunhan lähettyvillä on tarjolla vetäytymistila. 

 

Kuvassa 29 on havainnekuva kerroksen päädyssä olevasta yksittäisestä pöy-

täryhmästä. Se on ryhmätyötyyppisesti kalustettu, mutta koska se on rauhalli-

sessa päätytilassa, toimii se hyvin myös keskittymistä vaativassa yksilötyössä. 

Työpisteitä voi erotella kuvan mukaisesti lattiasta kattoon yltävien ja osittain 

läpinäkyvien akustiikkalevyjen avulla. Irtokalusteluettelossa (liite 16) on ehdo-

tettu Offecctin Membrane-akustiikkaseinää. Tällaiset kevyet levyt pitävät tilan 
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avoimen tuntuisena, mutta antavat samalla suojaa ja vaimentavat ääntä. Ku-

ten Tytti Nevalaisen haastattelussa tuli esille, liiallista korkeiden sermien käyt-

töä olisi hyvä välttää, sillä vaikka ne antavatkin yksityisyyttä, se ei ole monitila-

toimistossa tarkoituksenmukaista, ja lisäksi meluhaitta kasvaa. Viime kädessä 

kuitenkin yhteiset pelisäännöt takaavat työrauhan. Lisää havainnekuvia työti-

loista löytyy liitteestä 17. 

 

 

Kuva 29. Havainnekuva Senaatti-kiinteistöjen avoimesta työtilasta (Kemppainen 2017) 

 

Työtilojen pintamateriaaliratkaisuilla on pyritty rauhoittamaan avoimen tilan 

äänimaailmaa. Kokolattiamatto vaimentaa ääntä hyvin ja ohjaa jo itsessään 

työntekijöitä hiljaisempaan käyttäytymiseen. Yhtenäisiä seinäpintoja akustiik-

kapaneelien käyttöön ei kovin paljoa ole, mutta ulkoseinien huokoinen tiiliver-

hoilu hajauttaa ääntä myös. Alakaton akustointi on ratkaistu kipsilevyyn laitet-

tavalla Lumir Spray-pinnoitteella, joka paitsi vaimentaa ääntä, tekee myös ta-

saisen pintansa vuoksi epäsuoralla valolla valaistun katon visuaalisesti miellyt-

täväksi. Työtilojen värit on pyritty pitämään raikkaina vaaleanharmaan lattian 

avulla, sillä tiiliseinä tuo tiloihin riittävästi lämpöä (kuva 29). 

 

Työpisteiden teoreettinen lukumäärä tässä tilasuunnitelmassa olisi RT-

kortiston mukaan ollut 47. Tulos saatiin jakamalla avoimen työtilan pinta-ala 

luvulla 15, joka on ohjeellinen neliömetrimäärä yhtä henkilöä kohti (RT 95-
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11151 2014). Todellisuudessa työpisteitä mahtuu kuitenkin 72, eivätkä tilat 

tunnu edes kovin ahtailta. Työntekijöitä on arvioitu olevan tässä kerroksessa 

noin 100, joten jos on tarvetta useammalle pöydälle, tilaa löytyy kyllä  Sisään-

käynnin läheisyydessä on lisäksi 12 työpisteen ryhmätyöalue, sillä se koettiin 

kyselytutkimuksessa huonosta keskittymisen tasostaan huolimatta tarpeelli-

seksi hyvän tiedonkulun, spontaanien kohtaamisten ja pikapalaverien vuoksi.  

 

7.2 Tukitilat 

Vähentyneiden työpisteiden vastapainoksi vetäytymistilojen määrä kasvoi, ja 

kun aiemmin tehdyn tila-analyysin mukaan toimistoissa oli keskimäärin yksi 

vetäytymistila 11 henkilöä kohti, niin tässä suunnitelmassa tarjotaan yksi ve-

täytymistila 7 henkilöä kohti. Näissä tiloissa on yhteensä 14 työpistettä, mutta 

määrää on mahdollista kasvattaa vielä neljällä. Kuvassa 30 on esitetty osa-

pohjapiirustukset kyseisistä tiloista ja niiden hyödyntämisvaihtoehdoista. Ikku-

naan päin oleva tila voi työpisteiden sijaan toimia erityylisenä tukitilana, jossa 

voi käydä kahdenkeskisiä keskusteluja tai hoitaa skype-palavereja. Tukitilojen 

helppo saatavuus on olennaista, jotta monitilatoimistoympäristö toimii toivotul-

la tavalla. Tilaryhmittelyä havainnoivassa kuvassa (kuva 28) näkyy, että vetäy-

tymis- ja neuvottelutiloja on ripoteltu pitkin kerrosta, jolloin kaikkien läheltä löy-

tyy paikka käydä läpi yhteistä projektia tai vetäytyä hetkeksi työstämään kes-

kittymistä vaativaa tehtävää.  

 

     

Kuva 30. Osapohjapiirustukset vetäytymistiloista (Kemppainen 2017) 

 

Vetäytymis- ja neuvotteluhuoneiden kuutiomaisuutta on korostettu niiden 

ulospäin työntyvillä alakatoilla, joiden päälle sijoitetut LED-valonauhat tuovat 
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tiloihin epäsuoraa valoa ja tunnelmaa (kuva 31). Luonnosteluvaiheessa näi-

den tilojen seinät olivat kokonaan lasia avoimen tunnelman luomiseksi, mutta 

se ei tuonut tarpeeksi suojaa ja yksityisyyttä introverttien näkökulmasta. Tämä 

on ratkaistu jättämällä yksi väliseinistä kiinteäksi, jota vasten onkin helpompi 

asentaa näyttö. Leikkauskuvissa (liite 6) näkyy tukitilojen alakaton rakenne 

tarkemmin. 

 

 

Kuva 31. Havainnekuva Senaatti-kiinteistöjen neuvotteluhuoneesta (Kemppainen 2017) 

 

Lisäksi värimaailma on muutettu hillitympään suuntaan kuvan 26 neuvottelu-

huoneen luonnoksesta. Tukitilan yli tulevat värit olivat liian levottomia tähän 

tilaan, joten niiden tummanharmaiksi muutetut lattiat on rajattu seinien sisälle. 

Se antaa kokonaisuuteen heti enemmän ryhtiä ja rauhallisuutta. Varsinkin ve-

täytymistiloissa on hyvä olla hillitty värimaailma, jotta aivot pystyvät keskitty-

mään tehtävän suorittamiseen. Neuvotteluhuoneiden verhoissa ja akustoivis-

sa riippuvalaisimissa on kuitenkin leikitelty väreillä, ja jokaisen huoneen voikin 

tunnistaa jo kaukaa oman yksilöllisen värinsä perusteella. Tämä tukee intro- ja 

ekstroverttien kyselytutkimuksessa toivottua rauhallisen yleisilmeen ja piristä-

vien väripilkkujen yhdistelmää työtiloissa. Yhteiset pelisäännöt ovat kuitenkin 

keskeisessä asemassa työrauhan säilyttämiseksi. Kuten Eeva Terävä asian-

tuntijahaastattelussakin mainitsi, keskittymisen tila voi löytyä myös avoimesta 

työtilasta. Aina ei tarvitse sulkea työntekijää pois muiden näkyvistä. 
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7.3 Vuorovaikutustilat 

Vaikka varsinaisille työpisteille varattujen tilojen pinta-ala pienenikin, erilaiset 

kohtaamis- ja vuorovaikutustilat tarjoavat vaihtelevia työn tekemisen paikkoja 

ja tapoja. Tilasuunnitelman kohtaamispaikat ovat aula ja sen yhteydessä oleva 

asiakas-lounge, henkilöstön oma keittiö sekä Götessonsin The Hut-kalusteista 

tehty alue (kuva 32). Lisäksi suunnitelman kaksi suurinta avotyötilaa on jaettu 

vielä osiin Martelan puhelinkopeilla sekä Podmeeting-sohvakalusteella, joka 

toimii pikapalaverit mahdollistavana kohtaamistilana. 

 

 

Kuva 32. Havainnekuva Senaatti-kiinteistöjen vuorovaikutustilasta (Kemppainen 2017) 

 

Kyselytutkimuksessa esitettiin ajatuksia vaaleista, raikastavista, piristävistä ja 

luonnollisista elementeistä ja materiaaleista vapaan vuorovaikutuksen, kuten 

työkahvilan, alueella. Liitteessä 17 on havainnekuvia näistä alueista, ja niissä 

näkyy yhdistävänä teemana rentoutuminen, kotoisuus ja vuorovaikutus. Lattia 

on näillä alueilla puuta, joka tuo lämpöä ja pehmeyttä. Työntekijöiden kahviti-

laan sijoitettu viherseinä (liite 12) parantaa sisäilmaa ja auttaa rentoutumaan. 

Siellä on myös erilaisia muunneltavia pöytäryhmiä, jotka on suunniteltu siten, 

että kaikista on näkymä ikkunoista merelle. Oleskelualeilla on käytetty Buz-

ziSpacen BuzziShade-jalkavalaisinta (havainnollistettu kuvassa 31, tarkemmin 

liitteen 16 irtokalusteluettelossa), joka luo toivotun kodikkaan tunnelman ja 

vaimentaa myös ääntä. 
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Myös narikat ja lokerikot ovat kohtaamis- ja vuorovaikutustiloja, ja kyselytutki-

muksessa useat mainitsivat kaipaavansa parempia säilytystiloja vaatteilleen ja 

henkilökohtaisille tavaroilleen. Liitteissä 13 ja 14 on esitetty ratkaisu tähän toi-

veeseen. Tilava ja suojaisa narikka on sijoitettu aulan välittömään läheisyy-

teen ja sen keskellä olevaan Offecctin Green Island-rahiin on helppo istuutua 

tai laskea tavaroita. Lisäksi siihen saa liitettyä kasvin, joka tuo pukeutumisti-

laan lisää viihtyvyyttä (liite 16/3). Liitteen 14 lokerikot ovat liikuteltavia ja niihin 

on integroitu syvennys, johon voi myös istuutua ja laskea tavaroita. Tarpeen 

tullen se voi toimia myös puhelinkoppina.  

 

8 YHTEENVETO JA ARVIOINTI 

8.1 Tavoitteiden saavuttaminen 

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella intro- ja ekstroverttien luontaisia 

käyttäytymistyylejä tukeva monitilatoimisto, joka parantaa molempien tyyppien 

viihtyvyyttä ja sitä kautta työtehokkuutta. Työn alussa muodostunut tutkimus-

kysymys oli seuraava: Miten tilasuunnittelulla voidaan parantaa intro- ja ekst-

roverttien viihtyvyyttä ja työtehokkuutta monitilatoimistossa? Tätä pääkysy-

mystä seurasivat alakysymykset: Mitä asioita intro- ja ekstrovertit arvostavat 

työympäristössä? Mikä merkitys keskittymisellä ja vuorovaikutuksella on ja 

miten niitä voidaan tilallisten ratkaisujen avulla tukea? Millainen on viihtyisä ja 

työtehokkuutta tukeva monitilatoimisto?  

 

Kirjallisuudesta kerätyn tietopohjan avulla sain jo osittain vastauksia tutkimus-

kysymyksiini, sillä kattavat tiedot intro- ja ekstroversiosta antoivat myös viittei-

tä monitilatoimistossa huomioitaviin elementteihin. Temperamentit huo-

mioivasta työympäristösuunnittelusta ei kuitenkaan löytynyt aiheeni kannalta 

tarpeeksi tietoa, joten tässä kohtaa referenssikohteiden analysoinnit, asiantun-

tijahaastattelut sekä intro- ja ekstroverttien kaksivaiheinen kyselytutkimus aut-

toivat vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Toki pelkän tietopohjan, referenssi-

kohteiden ja haastattelujen avulla olisi voinut tilasuunnitelman toteuttaa, mutta 

intro- ja ekstroverttien kyselytutkimuksella halusin vahvistaa oletuksia ja arva-

uksia kyseisten temperamenttityyppien toiveista ja tarpeista työympäristössä. 

Sen avulla sain työn kohderyhmän näkökulmasta konkreettista tietoa monitila-

toimiston hyvistä ja huonoista puolista sekä kehitysideoista. Toimivan kyselyn 
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tekeminen oli kuitenkin haastavaa, sillä kysymysten oli oltava yksiselitteisiä ja 

aiheen kannalta oleellisia. Lisäksi tulosten luotettavuutta saattoi heikentää 

kyselytutkimuksen ensimmäisen vaiheen temperamenttitesti, jonka pohjalta 

jatkokyselyn kohderyhmä valittiin, sillä testi ei ole tieteellisesti pätevä. Joka 

tapauksessa tutkimuksesta saatu tieto oli mielenkiintoista ja kokemuksena 

hyvin opettavaista. 

 

8.2 Kokonaisuuden arviointi 

Intro- ja ekstroverteille sopiva monitilatoimisto on ollut aiheena ajankohtainen 

ja hyvin mielenkiintoinen. Työn produktiivisen osuuden fiktiivisyys antoi va-

pauden edetä suunnitelmissa oman aikataulun mukaisesti, mikä mahdollisti 

kattavat pohjatutkimukset. Temperamenttityyppien moninaisuus rajattiin kui-

tenkin lähes mustavalkoiseksi, sillä opinnäytetyön aikataulun puitteissa per-

soonallisuuden kaikkien vivahteiden huomioiminen ei olisi ollut mahdollista. 

Näin työn tutkimusalue pysyi paremmin hallinnassa, mikä auttoi myös rajaa-

maan suunnittelun osa-alueet. Siitä huolimatta varsinkin työn alkuvaiheilla ai-

heessa pysyminen oli hankalaa, sillä mielenkiintoista tarttumapintaa oli paljon. 

Vasta tietomäärän kasvaessa rajoissa pysyminen helpottui. 

 

Tilasuunnitelma muodostui mielestäni varsin loogisin perustein. Kerroksen 

jakaminen tukitiloja hyödyntäen mahdollisti tilojen vaihtelevuuden ja tarjosi 

erikokoisia alueita, jotka voidaan säätää tarkoituksenmukaisesti tiettyjä keskit-

tymisen tasoja tukeviksi. Lisäksi valinta työpisteiden vähentämisestä vetäyty-

mis- ja vuorovaikutustilojen kustannuksella oli myös perusteltu päätös, sillä 

tämän työn tavoitteena oli parantaa viihtyvyyttä ja sitä kautta työtehokkuutta. 

Näihin vaikuttavat kyselytutkimuksessakin esille nousseet tarpeet tilojen vaih-

televuudesta, suuremmasta vetäytymis- ja projektitilojen määrästä sekä ren-

noista oleskelualueista.  

 

Lopullinen suunnitelma yhdistää monitilatoimiston ohjeelliset suositukset sekä 

erilaisten temperamenttityyppien työskentelyä tukevat elementit. Pääpaino oli 

keskittymisen ja vuorovaikutuksen tilojen ryhmittelyssä sekä niiden kalus-

tusehdotuksissa. Sisustuksellisia elementtejä, kuten värejä ja valaistusta käsi-

teltiin vain siinä määrin, että ne suunnilleen pitävät intro- ja ekstroverttien kiih-

tyneisyystason normaalina. Ideaali tilanne olisi ollut vielä huomioida yrityksen 
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brändi väri- ja kalustevalinnoissa, mutta se olisi kuitenkin oma aiheensa jo 

itsessään.  

 

Opinnäytetyö vahvistaa erilaisten persoonallisuuksien huomioimisen tarpeelli-

suutta työympäristösuunnittelussa. Työn lopputuotoksena syntyneen tilasuun-

nitelman suunnitteluperiaatteita on mahdollista soveltaa myös muihin projek-

teihin hyödyntämällä työssä käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja niissä ilmenneitä 

tuloksia. Luotettavien ja kattavien tulosten takaamiseksi on kuitenkin syytä 

käyttää virallisesti hyväksyttyä persoonallisuustestiä. Työympäristön suunnit-

teleminen täysin jonkin tietyn työntekijäryhmän mukaan ei kuitenkaan välttä-

mättä ole toimiva ratkaisu, sillä työntekijät vaihtuvat. Tällä menetelmällä voi-

daan kuitenkin määrittää temperamenttityyppien ääripäät ja saavuttaa jonkin-

lainen keskitie, jonka mukaan tilat voidaan suunnitella siten, että ainakin suu-

rin osa ihmisistä kokee työpaikan toimivaksi. Joka tapauksessa, erilaisia käyt-

täytymistyylejä kannustavilla työympäristöillä voi olla vain positiivinen vaikutus 

työntekijöiden hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja sitä kautta tehokkaampaan työn 

tekemiseen. 
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TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITTELUN ASIANTUNTIJAHAASTATTELU 2017  

 

Haastattelun tarkoituksena on selvittää työympäristöjen asiantuntijoiden näkemykset viihtyvyyttä 

ja työtehokkuutta tukevasta monitilatoimistosta introvertin ja ekstrovertin työntekijän 

näkökulmasta.  

o Introvertilla tarkoitetaan henkilöä, joka on sisäänpäin suuntautunut. Hän väsyy muiden 

ihmisten seurasta ja toimii parhaiten pohdiskelua vaativassa yksilötyössä ilman 

häiriötekijöitä. 

o Ekstrovertillä tarkoitetaan henkilöä, joka on ulospäin suuntautunut. Hän saa energiaa 

muiden ihmisten seurasta ja toimii parhaiten ryhmässä. 

Aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja sitä hyödynnetään Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman opinnäytetyössä, joka tehdään yhteistyössä 

suunnittelutoimisto Workspace Oy:n kanssa. 

Lisätietoja tutkimuksesta antaa: 

Tytti Kemppainen 

tytti.kemppainen@edu.xamk.fi  

0405720253  

 

 

 

Taustatiedot 

1. Nimi: 
2. Koulutus: 
3. Ammatti: 
4. Työtehtävä: 
5. Työkokemus:  

                         

Viihtyvyyttä ja työtehokkuutta tukeva monitilatoimisto   

1. Millainen on mielestäsi viihtyisä monitilatoimisto? 

2. Millainen on mielestäsi työtehokkuutta tukeva monitilatoimisto? 

3. Mikä yhteys viihtyvyydellä ja työtehokkuudella mielestäsi on? 
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Keskittymisen ja vuorovaikutuksen merkitys 

1. Mikä merkitys työntekijöiden keskittymistä tukevilla tiloilla mielestäsi on työympäristössä? 

2. Miten työntekijöiden keskittymistä monitilatoimistossa voidaan mielestäsi tilasuunnittelun 

avulla tukea? 

3. Mikä merkitys työntekijöiden vuorovaikutusta tukevilla tiloilla mielestäsi  on 

työympäristössä? 

4. Miten työntekijöiden vuorovaikutusta monitilatoimistossa voidaan mielestäsi 

tilasuunnittelun avulla tukea? 

5. Missä suhteessa työntekijöiden keskittymistä ja vuorovaikutusta tukevia tiloja tulisi 

mielestäsi olla? 

 

Introvertin ja ekstrovertin huomioiminen 

1. Miten introvertit tulisi mielestäsi huomioida monitilatoimistojen suunnittelussa? 

2. Miten voidaan mahdollistaa  introvertin hyvinvointi monitilatoimistossa vaikka omia 

huoneita tai työpisteitä ei ole? 

3. Miten ekstrovertit tulisi mielestäsi huomioida monitilatoimistojen suunnittelussa?  

4.  Tukeeko työkulttuurimme mielestäsi enemmän introvertteja tai ekstroverttejä? Perustele 

lyhyesti. 

5. Minkä takia työympäristöt kannattaisi mielestäsi suunnitella vastaamaan intro- ja 

ekstroverttien työntekijöiden tarpeisiin? 

6. Miten uskot työympäristösuunnittelun kehittyvän tulevaisuudessa intro- ja ekstroverttien 

työntekijöiden kannalta?  

 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 
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TOIMISTOTYÖNTEKIJÖIDEN KAKSIVAIHEINEN TUTKIMUS 2017 

Vaihe 1: Introversio-ekstroversio-piirteiden kartoitus 

Hei, 

Teen opinnäytetyötä, jonka aiheena on suunnitella monitilatoimisto erilaisille temperamenttityypeille. 

Tämän päivän työympäristöissä yhä useammat työskentelevät jaetuissa tiloissa, ja haasteena onkin luoda 

mahdollisimman monille soveltuvat tilat. Tässä työssä keskityn temperamentin introversioon ja 

ekstroversioon, jotka kuvaavat käyttäytymisen eri tyylejä. Lisäksi ne ovat myös toistensa vastakohdat, mikä 

tekeekin projektista kiinnostavan. Työn kohteena käytetään Helsingin Lintulahdenkuja 4:ssä sijaitsevaa 

toimistotilaa, mutta työn lopputulos eli tilasuunnitelma on fiktiivinen. 

o Introvertilla tarkoitetaan henkilöä, joka on sisäänpäin suuntautunut. Hän väsyy suuressa 

ihmisjoukossa ja toimii parhaiten pohdiskelua vaativassa yksilötyössä ilman häiriötekijöitä. 

o Ekstrovertillä tarkoitetaan henkilöä, joka on ulospäin suuntautunut. Hän saa energiaa muiden 

ihmisten seurasta ja toimii parhaiten ryhmässä. 

Työn tavoitteena on suunnitella tilat käyttäjälähtöisesti, joten tutkimuksellinen osa on jaettu kahteen 

vaiheeseen. Ensin Senaatti-kiinteistöjen toimistotyöntekijät tekevät verkossa täytettävän 

temperamenttitestin, jolla kartoitetaan heidän introversio-ekstroversio-piirteet. Testin täyttäminen kestää 

noin 10 minuuttia ja siihen on viikko aikaa vastata. Vastaamalla testiin saat tietää oman introversio-

ekstroversio tasosi. Tulosten perusteella lähetetään jatkokyselylomakkeet pienelle valitulle joukolle 

sähköpostin välityksellä. 

 

Vaikka työ on fiktiivinen, tutkimuksen tuloksia on mahdollista soveltaa myös muihin projekteihin. Intro- ja 

ekstroverteiltä saatujen tietojen avulla työympäristöistä on mahdollista saada entistä 

käyttäjäkeskeisemmät niin, että ne tukevat ihmisten luontaisia käyttäytymisen tyylejä. Tämä vaikuttaa 

suoraan viihtyvyyteen ja tuottavuuteen. Opinnäytetyön onnistumisen vuoksi kyselyyn ja mahdolliseen 

jatkohaastatteluun vastaaminen on erityisen toivottavaa, sillä käyttäjiltä saatu tieto vaikuttaa tilojen 

suunnitteluun.  

Aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja sitä hyödynnetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 

muotoilun koulutusohjelman opinnäytetyössä, joka tehdään yhteistyössä suunnittelutoimisto Workspace 

Oy:n kanssa. 

Kiitos vastauksistanne jo etukäteen! 

 

Lisätietoja tutkimuksesta antaa: 

Tytti Kemppainen 

tytti.kemppainen@edu.xamk.fi  

0405720253 
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Taustatiedot 

Taustatietoja tiedustellaan vastausten tilastollista käsittelyä ja jatkohaastatteluja varten. 

 

 

Nimi: 

 

Sukupuoli: ⃝ Nainen  

 ⃝ Mies 

 

Ikä: ⃝ 18-25  

 ⃝ 26-35  

 ⃝ 36-45  

 ⃝ 46-55  

 ⃝ 56-65  

 ⃝ 65+  

 

 

Koulutustaustasi: 

 

Ammattinimikkeesi kyseisessä organisaatiossa:  

 

Työtehtäväsi kyseisessä organisaatiossa sekä työsi luonne (milloin, miten ja missä teet töitä): 

 

 

 

Kirjoita sähköpostiosoitteesi, jos Sinulle saa lähettää mahdollisen jatkokyselyn aiheeseen liittyen. 

Sähköpostiosoite:_____________________________________________ 
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Introversio-ekstroversio 

Seuraavaksi esitetään joukko väittämiä. Vastaa väittämiin asteikolla 1-5 sen mukaan, oletko samaa 

vai eri mieltä. 

 1 = Täysin eri mieltä 

 2 = Jokseenkin eri mieltä 

 3 = Ei samaa eikä eri mieltä 

 4 = Jokseenkin samaa mieltä 

 5 = Täysin samaa mieltä 

 

1. Pidän kahdenkeskisistä keskusteluista enemmän kuin ryhmissä toimimisesta. ___ 

2. Ilmaisen itseäni usein mieluummin kirjoittamalla. ___ 

3. Nautin yksinäisyydestä. ___ 

4. Välitän varallisuudesta, maineesta ja asemasta vähemmän kuin muut ihmiset. ___ 

5. En pidä small talkista, mutta nautin syvällisistä keskusteluista, jotka koskevat minulle 
merkityksellisiä aiheita. ___ 

6. Minun sanotaan olevan hyvä kuuntelija. ___ 

7. En ole erityisen kärkäs riskinottaja. ___ 

8. Nautin työstä, johon saan uppoutua ilman keskeytyksiä. ___ 

9. Haluan juhlia syntymäpäiviä pienimuotoisesti, vain yhden tai kahden läheisen ystävän tai 
perheenjäsenen seurassa. ___ 

10. Minun sanotaan puhuvan hiljaa tai käyttäytyvän tyynesti. ___ 

11. Olen mieluummin näyttämättä työtäni tai keskustelematta siitä muiden kanssa ennen kuin 
se on valmis. ___ 

12. En pidä ristiriitatilanteista. ___ 

13. Työskentelen parhaiten silloin kun työskentelen yksin. ___ 

14. Yleensä ajattelen ennen kuin puhun. ___ 

15. Tunnen oloni uupuneeksi oltuani ihmisten seurassa, vaikka minulla olisi ollut hauskaakin. 
___ 

16. Annan puheluiden mennä usein vastaajaan. ___ 

17. Jos täytyisi valita, viettäisin mieluummin viikonlopun tekemättä mitään kuin viikonlopun, 
jolle olen aikatauluttanut liikaa asioita. ___ 



Tytti Kemppainen / tytti.kemppainen@edu.xamk.fi / 0405720253 

                       Liite 2/4 

18. En pidä useiden asioiden tekemisestä samanaikaisesti. ___ 

19. Pystyn helposti keskittymään. ___ 

20. Opiskellessani osallistun mieluummin luentoihin kuin seminaareihin. ___ 
 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 
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TOIMISTOTYÖNTEKIJÖIDEN KAKSIVAIHEINEN TUTKIMUS 2017 

Vaihe 2: Intro- ja ekstroverttien jatkokysely 

 

Hei, 

Vastasit opinnäytetyöhön liittyvään temperamenttitestiin, jossa kartoitettiin 

toimistotyöntekijöiden introversio-ekstroversio -piirteet ja annoit luvan jatkokyselylle.  Liitteenä 

on kyselylomake, joka sisältää kysymyksiä mielipiteistäsi ja kokemuksistasi monitilatoimistossa. 

Tallenna kyselylomake koneellesi, kirjoita vastaukset kysymysten alle tai perään ja lähetä täytetty 

lomake takaisin minulle. Toivon, että vastaat mahdollisimman rehellisesti ja monipuolisesti. 

Vastausaikaa on perjantaihin 17.3.2017 asti. 

Aineistoa käsitellään luottamuksellisesti eikä nimesi tuli julki kolmansille osapuolille. Aineistoa 

hyödynnetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman 

opinnäytetyössä, joka tehdään yhteistyössä suunnittelutoimisto Workspace Oy:n kanssa. 

Kiitos osallistumisestasi! 

 

Lisätietoja tutkimuksesta antaa: 

Tytti Kemppainen  

tytti.kemppainen@edu.xamk.fi  

0405720253 
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Kysymykset 

1. Kuinka pitkään olet työskennellyt monitilatoimistossa? 

 

 

2. Mistä pidät monitilatoimistossa? 

 

 

3. Mitkä asiat häiritsevät sinua monitilatoimistossa? 

 

 

4. Miten näitä häiriöitä voisi mielestäsi vähentää? 

 

 

5. Mihin tilaan hakeudut monitilatoimistossa (jos sinulla ei ole nimettyä työpistettä)? Miksi? 

 

 

6. Mitä tilaa vältät monitilatoimistossa? Miksi? 

 

 

7. Millainen valaistus on sinulle sopiva? 

 

 

8. Miten toivot voivasi vaikuttaa valaistukseen (yleisvalaistus tai työpistevalaistus)? 

 

 

9. Millainen värimaailma mielestäsi sopii seuraaviin tiloihin monitilatoimistossa?  

Valitse vaihtoehto A, B tai C. Kirjoita vastaus annetun tilan perään. 

 - Työtiloihin: 

 - Virkistystiloihin: 

 A   B   C  
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10. Millainen tunnelma mielestäsi sopii seuraaviin tiloihin monitilatoimistossa?  

Valitse vaihtoehto A, B tai C. Kirjoita vastaus annetun tilan perään. 

 - Työtiloihin: 

 - Virkistystiloihin: 

 A   B   C  

 

11. Kuvaile unelmiesi työpiste (esim. kalusteet, väri, valaistus, avoin, suojaisa, yms.). 

 

 

12. Kuvaile unelmiesi kahvittelutila (esim. kalusteet, väri, valaistus, tunnelma, yms.). 

 

 

13. Mitä kehitysideoita sinulla on monitilatoimiston tilojen tai toimintojen suhteen? 

 

 

14. Miten rentoudut työn ulkopuolella? 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 
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PIIRUSTUSNUMERO SISÄLTÖ MK PVM SIJAINTI

SIS 000 Piirustusluettelo 5.4.2017 Liite 4

SIS 200 Pohjapiirustus 1:100 5.4.2017 Liite 5

SIS 201 Leikkaukset A-A ja B-B 1:100 5.4.2017 Liite 6

SIS 202 Alakattopiirustus 1:100 5.4.2017 Liite 7

SIS 300 Kalustepohjapiirustus 1:100 5.4.2017 Liite 8

SIS 301 Tilojen ryhmittely 1:250 5.4.2017 Liite 9

SIS 302 Työtilojen kalustusvaihtoehtoja: Tila 1 1:200 5.4.2017 Liite 10
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SIS 305 Kiintokalustepiirustus: Narikka 1:20 5.4.2017 Liite 13

SIS 306 Irtokalustepiirustus: Lokerikko 1:20 5.4.2017 Liite 14

SIS 400 Valaisinluettelo 5.4.2017 Liite 15

SIS 401 Irtokalusteluettelo 5.4.2017 Liite 16

SIS 402 Havainnekuvat 5.4.2017 Liite 17
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LATTIAMATERIAALIT

L1 = Puula a: Timberwise, Tammi Story 188 Natur Brushed Toffee Ma
L2 = Kokola ama o: Desso, Natural Nuances 9410 (vaaleanharmaa)
L3 = Kokola ama o: Desso, Arcade 9533 (tummanharmaa)

SEINÄMATERIAALIT

S1 = Tiiliseinä, olemassa oleva, jätetään ennalleen
S2 = Betoniseinä, olemassa oleva, tasoitetaan ja maalataan vaaleammaksi
säily äen kuitenkin sen tekstuurin

Väliseinät maalataan maalarinvalkoisella
Pilareihin maalataan betonitekstuuri

ALAKATTOMATERIAALIT

AK1 = Tasoite u kipsilevyka o: Lumir Board -kipsilevy, jonka pintaan
Lumir Spray -pinnoite, väri maalarinvalkoinen
AK2 = Verkkoka o, olemassa oleva

POSITIOMERKINNÄT

POS 1 = Glamox / C20-P4, C20082093
POS 2 = Glamox / C95-R, C95225449
POS 3 = Molto Luce / ONLY XS EB-STRAHLER
POS 4 = iGuzzini / Front Light
POS 5 = LiniLED / PCB Deco / Natural White 4000K D
POS 6 = Muuto / Grain
POS 7 = BuzziSpace / BuzziShade Pendant
POS 8 = BuzziSpace / BuzziShade Pendant
POS 9 = BuzziSpace / BuzziShade Pendant
POS 10 = BuzziSpace / BuzziShade Pendant

K.osa / Kylä Kor eli Ton

Rakennustoimenpide

Rakennuskohde

Suunni elijan  edot

Rakennusluvan tunnus

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Työnr.

Mi akaava

MuutosPiir.nr.

MUUTOS

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN TOIMISTOTILAT
LINTULAHDENKUJA 4
00530 HELSINKI

TYTTI KEMPPAINEN

+358405720253
ty .kemppainen@edu.xamk.fi

TYÖPIIRUSTUS

POHJAPIIRUSTUS 1:100

001

Juoks. nr.
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SIS
Pvm
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muutos pvm tunnus

Liite 5
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LATTIAMATERIAALIT

L1 = Puula a: Timberwise, Tammi Story 188 Natur Brushed Toffee Ma
L2 = Kokola ama o: Desso, Natural Nuances 9410 (vaaleanharmaa)
L3 = Kokola ama o: Desso, Arcade 9533 (tummanharmaa)

SEINÄMATERIAALIT

S1 = Tiiliseinä, olemassa oleva, jätetään ennalleen
S2 = Betoniseinä, olemassa oleva, tasoitetaan ja maalataan vaaleammaksi
säily äen kuitenkin sen tekstuurin

Väliseinät maalataan maalarinvalkoisella
Pilareihin maalataan betonitekstuuri

ALAKATTOMATERIAALIT

AK1 = Tasoite u kipsilevyka o: Lumir Board -kipsilevy, jonka pintaan
Lumir Spray -pinnoite, väri maalarinvalkoinen
AK2 = Verkkoka o, olemassa oleva

POSITIOMERKINNÄT

POS 1 = Glamox / C20-P4, C20082093
POS 2 = Glamox / C95-R, C95225449
POS 3 = Molto Luce / ONLY XS EB-STRAHLER
POS 4 = iGuzzini / Front Light
POS 5 = LiniLED / PCB Deco / Natural White 4000K D
POS 6 = Muuto / Grain
POS 7 = BuzziSpace / BuzziShade Pendant
POS 8 = BuzziSpace / BuzziShade Pendant
POS 9 = BuzziSpace / BuzziShade Pendant
POS 10 = BuzziSpace / BuzziShade Pendant

K.osa / Kylä Kor eli Ton

Rakennustoimenpide

Rakennuskohde

Suunni elijan  edot

Rakennusluvan tunnus

Piirustuslaji
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LATTIAMATERIAALIT

L1 = Puula a: Timberwise, Tammi Story 188 Natur Brushed Toffee Ma
L2 = Kokola ama o: Desso, Natural Nuances 9410 (vaaleanharmaa)
L3 = Kokola ama o: Desso, Arcade 9533 (tummanharmaa)

SEINÄMATERIAALIT

S1 = Tiiliseinä, olemassa oleva, jätetään ennalleen
S2 = Betoniseinä, olemassa oleva, tasoitetaan ja maalataan vaaleammaksi
säily äen kuitenkin sen tekstuurin

Väliseinät maalataan maalarinvalkoisella
Pilareihin maalataan betonitekstuuri

ALAKATTOMATERIAALIT

AK1 = Tasoite u kipsilevyka o: Lumir Board -kipsilevy, jonka pintaan
Lumir Spray -pinnoite, väri maalarinvalkoinen
AK2 = Verkkoka o, olemassa oleva

POSITIOMERKINNÄT

POS 1 = Glamox / C20-P4, C20082093
POS 2 = Glamox / C95-R, C95225449
POS 3 = Molto Luce / ONLY XS EB-STRAHLER
POS 4 = iGuzzini / Front Light
POS 5 = LiniLED / PCB Deco / Natural White 4000K D
POS 6 = Muuto / Grain
POS 7 = BuzziSpace / BuzziShade Pendant
POS 8 = BuzziSpace / BuzziShade Pendant
POS 9 = BuzziSpace / BuzziShade Pendant
POS 10 = BuzziSpace / BuzziShade Pendant

K.osa / Kylä Kor eli Ton

Rakennustoimenpide

Rakennuskohde

Suunni elijan  edot

Rakennusluvan tunnus

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Työnr.

Mi akaava

MuutosPiir.nr.

MUUTOS

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN TOIMISTOTILAT
LINTULAHDENKUJA 4
00530 HELSINKI

TYTTI KEMPPAINEN

+358405720253
ty .kemppainen@edu.xamk.fi

TYÖPIIRUSTUS

KALUSTEPOHJAPIIRUSTUS 1:100

001

Juoks. nr.

300
Suun.ala

SIS
Pvm
5.4.2017

muutos pvm tunnus

Liite 8

Tytti
Suorakulmio



GSEducationalVersion

apk jk

ap
k

jk

Avoin työ la

Neuvo eluhuone

Vetäytymis la

Hiljainen työ la

Vuorovaikutusalue

Kopio- ja varasto la

WC

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN TOIMISTOTILAT

SIS 301

TILOJEN RYHMITTELY, 1:250
TYTTI KEMPPAINEN

+358405720253
ty .kemppainen@edu.xamk.fi5.4.2017

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Liite 9

Tytti
Suorakulmio



GSEducationalVersion

Introver

Ekstrover

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN TOIMISTOTILAT

SIS 302

TYÖTILAN KALUSTUSVAIHTOEHTOJA, TILA 1 / 1:200
TYTTI KEMPPAINEN

+358405720253
ty .kemppainen@edu.xamk.fi5.4.2017

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

3. TYÖTILA INTRO- JA EKSTROVERTEILLE

KALUSTEPOHJAPIIRUSTUS, TILA 1 MERKITTY HARMAALLA / EI MITTAKAAVASSA

Liite 10

1. INTROVERTTIEN KÄYTTÄYTYMISTYYLIÄ TUKEVA TYÖTILA 2. EKSTROVERTTIEN KÄYTTÄYTYMISTYYLIÄ TUKEVA TYÖTILA

apk jk

ap
k

jk

Tytti
Suorakulmio
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AVOTOIMISTO 6
120,3 m²

NH 4
22,0 m²

Introver

Ekstrover

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN TOIMISTOTILAT

SIS 303

TYÖTILAN KALUSTUSVAIHTOEHTOJA, TILA 2 / 1:200
TYTTI KEMPPAINEN

+358405720253
ty .kemppainen@edu.xamk.fi5.4.2017

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

KALUSTEPOHJAPIIRUSTUS, TILA 2 MERKITTY HARMAALLA / EI MITTAKAAVASSA

3. TYÖTILA INTRO- JA EKSTROVERTEILLE

1. INTROVERTTIEN KÄYTTÄYTYMISTYYLIÄ TUKEVA TYÖTILA

Liite 11

2. EKSTROVERTTIEN KÄYTTÄYTYMISTYYLIÄ TUKEVA TYÖTILA

apk jk

ap
k

jk

Tytti
Suorakulmio
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3 800 1 9122 188

Kasviseinä: esim. Naava Designer
- mitat 3800x2200 mm
- runko musta

K.osa / Kylä Kor eli Ton

Rakennustoimenpide

Rakennuskohde

Suunni elijan  edot

Rakennusluvan tunnus

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Työnr.

Mi akaava

MuutosPiir.nr.

MUUTOS

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN TOIMISTOTILAT
LINTULAHDENKUJA 4
00530 HELSINKI

TYTTI KEMPPAINEN

+358405720253
ty .kemppainen@edu.xamk.fi

TYÖPIIRUSTUS

SEINÄPROJEKTIO A 1:20

001

Juoks. nr.

304
Suun.ala

SIS
Pvm
5.4.2017

muutos pvm tunnus

Liite 12

A

OSAPOHJAPIIRUSTUS

SEINÄPROJEKTIO A

Tytti
Suorakulmio
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KAL 1 - NAULAKKO

Materiaalit:

1. Etupaneeli: MDF-levy 30 mm, päällyste y puukuvioisella laminaa lla esim. Arpa For You
A 4537 R Canale o Natur tai vastaava (kuvioin  ja sävy mukailee la amateriaalia L1)
2. Runko: MDF-levy 19 mm
3. Kalusteputki 25 mm
4. Kenkäteline: 10 mm kalusteputket, päädyissä rimakiinnitys
5. Ha uhylly: 10 mm kalusteputket, päädyissä rimakiinnitys

55

LEIKKAUS A-AETUPROJEKTIO

YLÄPROJEKTIO

1

3

5

4

K.osa / Kylä Kor eli Ton

Rakennustoimenpide

Rakennuskohde

Suunni elijan  edot

Rakennusluvan tunnus

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Työnr.

Mi akaava

MuutosPiir.nr.

MUUTOS

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN TOIMISTOTILAT
LINTULAHDENKUJA 4
00530 HELSINKI

TYTTI KEMPPAINEN

+358405720253
ty .kemppainen@edu.xamk.fi

TYÖPIIRUSTUS

KIINTOKALUSTEPIIRUSTUS:
NARIKKA

1:20

001

Juoks. nr.

305
Suun.ala

SIS
Pvm
5.4.2017

muutos pvm tunnus

Liite 13

Tytti
Suorakulmio
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SENAATTI-KIINTEISTÖJEN TOIMISTOTILAT

SIS 306

IRTOKALUSTEPIIRUSTUS: LOKERIKKO / 1:20
TYTTI KEMPPAINEN

+358405720253
ty .kemppainen@edu.xamk.fi5.4.2017

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Liite 14
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KAL 2 - LOKERIKKO (periaatepiirustus)

Materiaalit:

1. Runko: MDF-levy 19 mm, näkyvät pinnat päällyste y kiiltävän valkoisella
laminaa lla
2. Ovet: MDF-levy 19 mm, päällyste y laminaa lla ja maala u esim. Tikkurila
Taika (HM) Hopea. Lukolliset.
3. Istuintyyny

LEIKKAUS A-AETUPROJEKTIO

YLÄPROJEKTIO

1

2
3

21 3 4 5

6 8 10

12 14

7 9

11 13 15 1

1

1

2

Tytti
Suorakulmio



VALAISINLUETTELO Liite 15/1

POSITIO VALMISTAJA KPL

POS 1

Glamox 74

POS 2

Glamox 45

POS 3

Molto Luce 40

POS 4

iGuzzini 19

POS 5

LiniLED 12

POS 6

Muuto 4

POS 7

BuzziSpace 2

POS 8

BuzziSpace 2

Tytti Kemppainen

+358405720253

tytti.kemppainen@edu.xamk.fi

VALAISINLUETTELO

SIS 400

5.4.2017

C20-P4, C20082093 / harmaa / 4000K / 33W / IP20 / ylös 

alas valo 60/40 / himmennettävä / ripustuskorkeus: 2500 

mm alareunasta lattiaan

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN TOIMISTOTILAT

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

MALLI

C95-R, C95225449 / LED / 4000K / 32W / IP55 / 

himmennettävä

ONLY XS EB-STRAHLER / valkoinen / LED / 4000K / 13W / 

IP20 / himmennettävä

Front Light / musta / LED / 4000K / 12W / IP20 / 3-

vaihevirtakisko / himmennettävä

BuzziShade Pendant, medium / 4000K / max. 60W / IP20 / 

väri: vihreä / ripustuskorkeus: 1500 mm alareunasta 

lattiaan

PCB Deco / Natural White 4000K D / LED -valonauha / IP20 

/ teho pituuden mukaan (mitat tarkistettava) / 

himmennettävä

Grain / väri: nature / 4000K / max. 60W / IP20 / 

ripustuskorkeus: 1700 mm alareunasta lattiaan

BuzziShade Pendant, medium / 4000K / max. 60W / IP20 / 

väri: punainen / ripustuskorkeus: 1500 mm alareunasta 

lattiaan



Liite 15/2

POS 9

BuzziSpace 2

POS 10

BuzziSpace 1

Tytti Kemppainen

+358405720253

tytti.kemppainen@edu.xamk.fi

VALAISINLUETTELO

SIS 400

5.4.2017

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN TOIMISTOTILAT

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

BuzziShade Pendant, medium / 4000K / max. 60W / IP20 / 

väri: sininen / ripustuskorkeus: 1500 mm alareunasta 

lattiaan

BuzziShade Pendant, medium / 4000K / max. 60W / IP20 / 

väri: keltainen / ripustuskorkeus: 1500 mm alareunasta 

lattiaan



IRTOKALUSTELUETTELO Liite 16/1

POSITIO VALMISTAJA KPL

T1

Martela 84

T2

Martela 12

T3

Martela 24

T4

Martela 5

T5

Martela 7

T6

Martela 13

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN TOIMISTOTILAT IRTOKALUSTELUETTELO

Tytti Kemppainen

+358405720253

tytti.kemppainen@edu.xamk.fi

Sola -baarijakkara / 480x530xH1010 mm, istuin H650 mm 

/ jalat: mustat, verhoilu: vaalensininen

SIS 401

5.4.2017

MALLI

Axia 2.5 / 480x 480 mm, istuin H500-680 mm / jalat: 

alumiini, selkänoja: tummanharmaa verkkokangas, istuin: 

musta

James verkkoselkä / 490x450 mm, istuin H540-730 mm / 

jalat: alumiini, selkänoja: musta verkkokangas, istuin: 

musta

Sola -neuvottelutuoli / 550x610xH930-1050mm, istun 

H410-530 mm / runko: alumiini, verhoilu: 

tummanharmaa

Sola -neuvottelutuoli / 470x530xH790 mm, istun H450 

mm / verhoilu: vaaleanharmaa

Sola -baarijakkara / 480x530xH1010 mm, istuin H650 mm 

/ jalat: mustat, verhoilu: tummanharmaa

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki



Liite 16/2

T7

Blå Station 6

T8

Blå Station 10

T9

Offecct 3

T10

Offecct 7

T11

Offecct 3

SO1

Martela 1

SO2

Martela 2

SO3

Offecct 1

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN TOIMISTOTILAT IRTOKALUSTELUETTELO

Tytti Kemppainen

+358405720253

tytti.kemppainen@edu.xamk.fi

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Dunder 5601 / 850x850xH740 mm, istuin H380 mm / 

verhoilu: harmaa

Honken 0142 / 1010x750xH780 mm, istuin H440 mm / 

istuin: tummanharmaa kangas

Smallroom Plus / 1005x720xH1340 mm / verhoilu kuten 

kuvassa

Carry On / Ø 450 mm, H450 mm / väri kuten kuvassa

Carry On / Ø 450 mm, H450 mm / väri kuten kuvassa

Carry On / Ø 450 mm, H450 mm / väri kuten kuvassa

Nooa / jalat: tammi, verhoilu: harmaansininen

SIS 401

5.4.2017

Podmeeting / 2050x1460xH1260 mm / verhoilu kuten 

kuvassa



Liite 16/3

SO4

Offecct 1

SO5

Sancal 2

HUT1

Götessons 2

RAH1

Offecct 1

P1

Martela 72

P2

Martela 12

P3

Martela 3

P4

Martela 3

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN TOIMISTOTILAT IRTOKALUSTELUETTELO

Tytti Kemppainen

+358405720253

tytti.kemppainen@edu.xamk.fi

Smallroom Plus / 1505x720xH1340 mm / verhoilu kuten 

kuvassa

Menu / 2200x700xH1350 mm, istuin H900 mm / Jalat 

tammea ja poikkipuu 380 mm korkeudella, verhoilu: 

marjapuuron punainen                                                                              

HUOM! Mitat poikkeaa valmistajan mitoista

The Hut / 1880x1800xH2270 mm / verhoilu: kokonaan 

vihreä

Frankie, 824A73 / 2800x1200xH730 mm / jalat: saarni, 

kansi: valkoinen laminaatti

Green Island / 1480x1480xH320 mm / väri: beige

Pinta EQ / 1600x800xH650-1030 mm / jalat ja 

laminaattikansi: valkoinen

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki SIS 401

5.4.2017

Pinta EQ / 1400x800xH650-1030 mm / jalat ja 

laminaattikansi: valkoinen

Alku / 1400x1400xH630-850 mm / kokonaan valkoinen            

HUOM! Pöytälevyn mitat poikkeaa valmistajan mitoista



Liite 16/4

P5

Martela 1

P6

Martela 1

P7

Skandiform 4

P8

Skandiform 4

P9

Skandiform 5

P10

Blå Station 5

P11

Martela 7

K1

Martela 8

K2

Martela 7

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN TOIMISTOTILAT IRTOKALUSTELUETTELO

Tytti Kemppainen

+358405720253

tytti.kemppainen@edu.xamk.fi

Frankie, 824A73 / 2800x1000xH730 mm / jalat: saarni, 

kansi: valkoinen laminaatti

Frankie, 824A90 / 2800x1000xH900 mm / jalat: saarni, 

kansi: valkoinen laminaatti

Slitz HB-790 / 650x650xH1100mm / jalka: kromi,  kansi: 

valkoinen laminaatti

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Slitz HB-990 / 800x800xH900mm /  jalka: kromi,  kansi: 

valkoinen laminaatti

HUOM! Pöytälevyn mitat poikkeaa valmistajan mitoista

Slitz HB-593 / Ø650 x H700 mm /  jalka: kromi,  kansi: 

valkoinen laminaatti

HUOM! Pöytälevyn mitat poikkeaa valmistajan mitoista

Honken Coffee Table / Ø600 x H450 mm

Big-kaappi / 1600x430xH1220 mm / valkoinen

SIS 401

5.4.2017

Trailer / 450x340xH590 mm / valkoinen

Big-kaappi / 1200x430xH1220 mm / valkoinen



Liite 16/5

V1

BuzziSpace 3

VE1

VE2

VE3

VE4

VE5

MA1

AKU1

1

AKU2

1

Muut varusteet: Työpöytien sermit, esim. Götessons 

ScreenIT AT40

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN TOIMISTOTILAT IRTOKALUSTELUETTELO

Tytti Kemppainen

+358405720253

tytti.kemppainen@edu.xamk.fi

Verho / väri kuten kuvassa

BuzziZhade Standing / 3000K / max. 60W / IP20 / 

verhoilu: keltainen. Huom. Varjostimen mitat poikkeaa 

valmistajan mitoista: alareunan halk. 1100 mm

Verho / väri kuten kuvassa

Verho / väri kuten kuvassa

Verho / väri kuten kuvassa

Verho / väri kuten kuvassa

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Matto / 4800x3900 mm / väri: tummanharmaa

Akustiikkapaneeli / 4300x2200 mm / kuva Senaatti-

kiinteistöjen pääkonttorin julkisivusta

Muut varusteet: Akustiikaseinät esimerkiksi Offecct 

Membrane

Akustiikkapaneeli / 4800x2200 mm / kuva Senaatti-

kiinteistöjen pääkonttorin julkisivusta

SIS 401

5.4.2017

Muut varusteet: Akustoivat piirtotaulut esimerkiksi Lintex 

Mood Fabric Mobile



Tytti Kemppainen
+358405720253

tytti.kemppainen@edu.xamk.fi

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN TOIMISTOTILAT HAVAINNEKUVAT

SIS 402
5.42017

Liite 17/1



Tytti Kemppainen
+358405720253

tytti.kemppainen@edu.xamk.fi

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN TOIMISTOTILAT HAVAINNEKUVAT

SIS 402
5.42017
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Tytti Kemppainen
+358405720253

tytti.kemppainen@edu.xamk.fi

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN TOIMISTOTILAT HAVAINNEKUVAT

SIS 402
5.42017
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