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Tämä opinnäytetyö kertoo Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan työympäristökehityksestä ja tilasuunnittelusta. Projekti tehtiin yhteistyössä AYY:n sekä
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rinnalla sekä sen tuloksien perusteella toteutettiin
itse tilasuunnittelu Otakaari 11:sta.
Tilasuunnitteluun kuului entisen vuonna 1985
rakennetun pankkirakennuksen sovittaminen
nuorekkaan ja energisen työyhteisön tarpeisiin.
Rakennukseen tehtiin uusi sisäporras, suurin osa
ensimmäisen kerroksen ja osa toisen kerroksen
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AYY muutti uudistettuihin toimitiloihin syksyllä
2013 ja keväällä 2014 projektin päätteeksi toteutettiin käyttäjätyytyväisyyskysely, jossa kartoitettiin
mielipiteitä uusista tiloista ja muutosprosessista.
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1. Johdanto
Opinnäytetyöni aiheena on työympäristökehitys. Päädyin aiheeseen, sillä olen jo pitkään ollut
kiinnostunut julkisten tilojen tilasuunnittelusta.
Työkokemukseni tilasuunnittelun saralla onkin
keskittynyt juuri toimistotilojen sisustamiseen.
Näiden toimeksiantojen varjopuolena on kuitenkin
mielestäni ollut keskittyminen visuaaliseen vaikuttavuuteen loppukäyttäjien kustannuksella sekä
kerskakulutus, joka usein ilmenee puutteellisena
kykynä hyödyntää täysin käyttökelpoisia, olemassa
olevia kalusteita.
Työympäristöllä voidaan tarkoittaa joko fyysistä,
sosiaalista tai virtuaalista asetelmaa tai niiden
yhdistelmää. Tässä opinnäytteessä työympäristöllä
viitataan organisaation kontrolloimaan puolijulkiseen tilaan, jota käytetään pääasiallisesti elinkeinonharjoittamiseen. Fyysinen työympäristö voidaan
myös käsittää organisaation ruumiillistumana
(Gustafsson, 2003).
Työympäristökehitys on työympäristöjen parantamiseen keskittyvä, empiirisiin tutkimuksiin perustuva toimiala. Työympäristökehityksen lähtökohtana on strategia työympäristön suunnitteluun ja
holistinen näkemys käyttäjäorganisaation fyysisestä, sosiaalisesta ja virtuaalisesta asetelmasta sekä
tulevaisuuden visiosta ja missiosta.
Työympäristökehitys katsoo toimitiloja erilaisesta
näkökulmasta - käyttäjän näkökulmasta. Tällöin
lähtökohtana on muutos, joka parantaa tilan käyttäjäkokemusta. Toki lähtökohtia muutokselle saattaa
olla useita: esimerkiksi tilankäytön tehostaminen,
muutokset organisaatiotasolla tai muutto toiseen
rakennukseen.
Usein tämänkaltaiset muutokset herättävät käyttäjissä niin sanottua muutosvastarintaa. Työympäristökehityksen yhtenä tarkoituksena onkin käyttäjän

kuuleminen ja eräänlainen ”kädestäpitäminen”
läpi muutosprosessin. Jo se, että tuntee tulleensa
kuulluksi ja saa mahdollisuuden vaikuttaa helpottaa
monen oloa. Muutos on myös helpompi hyväksyä,
kun sen syyt ja välttämättömyys käydään läpi.
Opinnäytteeni keskeinen tutkimuskysymys on,
millainen on hyvä työympäristö. Kysymykseen
etsitään vastausta lähdemateriaalia (kirjat, julkaisut, internet) tutkimalla, sekä haastattelemalla alan
asiantuntijoita. Opinnäytteen keskeisinä lähteinä on
toiminut TTL:n vuonna 2012 julkaisema Montitilatoimisto - ohjeita käyttöön ja suunnitteluun, joka on
tarjonnut laajan valikoiman käytännön ohjeita työympäristösuunnitteluun. Myös Cecilia Gustafssonin
lisensiaatin työ Exploring Office Design; Towards
an eclectic approach vuodelta 2003 on auttanut
minua ymmärtämään organisaation, ihmisten ja
fyysisen ympäristön välistä yhteyttä.
Opinnäytetyön suunnitteluosana on toteutettu
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle projekti, jossa on analysoitu käyttäjien tarpeita ja osallistettu
heitä suunnitteluprosessiin työympäristökehityksen
työkalujen avulla. Nämä työkalut on kehittänyt KVA
Arkkitehdit Oy, jonka johdolla projekti on suoritettu.
Projektissa käytettiin seuraavia työkaluja: haastattelut, tilakierrot, työpajat ja henkilöstökysely. Työympäristökehityksen tulosten pohjalta on toteutettu
varsinainen tilasuunnittelu. Lopputuotteesta tehtiin
valmistumisen ja käytön alkamisen jälkeen keväällä
2014 käyttäjätyytyväisyyskysely yhdessä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kanssa.
Suunnittelutehtävän toimeksiantona oli suunnitella Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan henkilöstön
toimitilat Otaniemessä. Toimeksiantoon kuului
henkilöstön osallistaminen suunnitteluun ja monitilatoimistoon siirtyminen. Monitilatoimistolla
tarkoitetaan työympäristöä, joka perustuu erilaisten
toimintojen tukemiseen. Lähtökohtana on ajatteluEvita Riikonen
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tapa, jonka mukaan työskentely voidaan keskittymisen ja yhteistyön määrän ja laadun sekä julkisuuden
perusteella jakaa vyöhykkeisiin. Vyöhykkeet sisältävät erilaisia tiloja, jotka tukevat niissä tapahtuvia
toimintoja. Monitilatoimisto tukee erilaisten käyttäjäprofiilien työnteontapoja.
Tässä kirjassa käyn läpi työympäristökehityksen
taustoja ja faktatietoa sekä kerron Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan toimitilojen työympäristökehityksestä ja toteutussuunnittelusta sekä arvioin kehitysja suunnitteluprosessin onnistumista.
Suunnittelukohteen valinta
Aloin pohtia opinnäytetyöni aihetta keväällä 2013.
Pääasiallinen toimenkuvani työpaikassani oli tehtävät työympäristökehitykseen keskittyvän tiimin
jäsenenä ja sisustusarkkitehtina. Koin, että työympäristökehitys olisi sopiva aihe opinnäytteelleni,
sillä se kiinnosti minua. Samalla pystyin sekä kehittymään työssäni että edistymään opinnoissani.
Pian aiheen valittuani huomasinkin Aalto-yliopiston
opiskelijoiden postituslistalla tarjouspyynnön
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan toimitilojen tilasuunnittelusta. Tässä huomioni kiinnitti erityisesti
tarjouspyynnössä mainittu osallistava suunnittelu.
Toimeksianto ja tavoitteet
Toimeksiannon suunnittelutyölle asettamat tavoitteet olivat seuraavat:
1. Muunneltavan monitilatoimiston suunnittelu
ottaen huomioon ylioppilaskunnan erityisluonteen
2. Rakennuksen tilojen muunneltavuus
3. Sisäporras 1. ja 2. kerroksen välille kerrosten
yhdistämiseksi
4. Lähestymisen helpottaminen jäsenistölle ja sidosryhmien edustajille
5. Työyhteisön jakautuneisuuden korjaaminen

6. Tilankäytön tehostaminen
7. Henkilöstön osallistaminen suunnittelutyöhön
Suunnitelman visuaaliset tavoitteet pohjautuivat
paljon AYY:n aatteellisen puolen työntekijöiden ilmaisemiin mielipiteisiin. Nykyiset tilat molemmissa
Otaniemen toimipisteissä koettiin tylsiksi ja persoonattomiksi. Uusiin toimitiloihin toivottiin enemmän
organisaation omaa värikästä ja rentoa ilmettä.
Tarjouspyyntö tilasuunnittelusta tehtiin helmikuun
lopussa 2013 ja tarjous siihen tuli jättää maaliskuun
puoliväliin mennessä. Suunnittelutyön tuli olla
valmis toukokuun 2013 loppuun mennessä, jotta tilojen rakennus saataisiin tehtyä kesän aikana ja tilat
olisivat käyttökunnossa syksyllä 2013. Näin ollen
oli heti selvää, että aikataulutuksesta tulisi erittäin
vaativa.
Suunnitelman laadullisista tavoitteista tärkein oli
käyttäjien tyytyväisyys. Uusien toimitilojen tulisi
olla käyttäjien tarpeiden mukaiset ja mahdollistaa
työntekeminen työnkuvasta ja ajankohdasta riippumatta, yksin sekä yhdessä.
Miksi työympäristöä tulisi kehittää?
Työympäristö on paikka, jossa työssä käyvä väestö
viettää noin neljäsosan ajastaan. Kodin viihtyisyys on itsestäänselvästi tärkeä asia, miksei siis
myös työpaikan? Työympäristökehitystä voidaan
perustella pääasiassa kahdesta eri näkökulmasta:
taloudellisesta sekä terveyden ja hyvinvoinnin.
Nämä ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.
Työntekijöiden tuottavuus on tavoitteista tärkein.
Jotta työympäristö tukisi mahdollisimman hyvin
työntekijöiden tuottavuutta, tulisi sen ensinnäkin
täyttää perusehdot ergonomian, sisäilman, akustiikan ja valaistuksen suhteen. Lisäksi sen tulisi tukea
tarvittavia toimintoja. (van Meel, J. & Martens, Y. &
van Ree, H.J. 2010, 20)

Taloudellisesti menestyvä organisaatio pystyy tarjoamaan henkilöstölleen sen hyvinvointia edistävän
työympäristön. Tilan tehokas käyttö kuuluu työympäristökehityksen tavoitteisiin. Erilaisten työaikojen
ja työnteon tapojen analysointi auttaa käyttämään
neliömetrit parhaiten hyödyksi.
Tämän lisäksi on olemassa ekologinen näkökulma,
jolla on tietysti vaikutusta myös talouteen sekä
hyvinvointiimme tulevaisuudessa. Mitä vähemmän
työympäristömme kuluttaa energiaa ja kuormittaa
luontoa, sitä kannattavampaa liiketoiminta on ja
sitä paremmin voivat myös tulevat sukupolvet.
Työympäristö voi myös tehdä meistä innovatiivisempia ja luovempia tai kannustaa sosiaaliseen
kanssakäymiseen. Innovatiiviset ratkaisut ovat
monen yrityksen elinehto ja sosiaalinen verkostoituminen lisää osaltaan hyvinvointia sekä tiedonkulkua
organisaation sisällä.
Nykyisin viestinnän sujuvuus on yhä tärkeämpää.
Työympäristökehityksessä pyritään huomioimaan
myös tietotekniset ratkaisut ja niiden kehittäminen. Myös työympäristö viestii sekä työyhteisölle
että ulkopuolisille, se kertoo yrityksen arvoista ja
brändistä, sekä osoittaa työntekijälle oman paikan
organisaatiossa.

luokat kaipaavat tulevina vuosina erityistä huomiota
työympäristöjen suunnittelun suhteen, sillä vuoteen
2020 mennessä melkein puolet EU:n väestöstä on
yli 50-vuotiaita. Ikääntyvällä työvoimalla on erityistarpeita näön, kuulon, ergonomian, tiedonkäsittelyn
sekä terveyden ja hyvinvoinnin suhteen. Näiden
erityistarpeiden huomioiminen suunnittelussa on
kuitenkin hyödyllistä kaikille työntekijöille, iästä
riippumatta. (Myerson, 2008)
Hyvinvoinnin tarpeet voidaan jakaa kahteen eri
luokkaan. Nämä ovat elinehtoiset tarpeet, kuten
puhdas ilma ja vesi, myrkyttömyys ja mahdollisuus
nukkua ja levätä sekä hyvinvoinnin tarpeet, jotka
ovat vaikeampia selittää. Niitä ovat elämänlaatu,
täyttymys ja psykologinen terveys. (Boyden, 1971)
Elinehtoisten tarpeiden puute saattaa johtaa vakaviin sairauksiin tai kuolemaan, kun taas hyvinvoinnin tarpeiden riittämättömyys psyykkisiin häiriöihin ja stressiin sekä niistä aiheutuviin sairauksiin.
(Boyden, 1971)

”
Terveys on yksilöön kohdistuvien fyysisten, henkilökohtaisten ja organisaationaalisten voimavaro-

Hyvinvoinnin tarpeisiin on rakennussuunnittelun
osalta liitetty muun muassa mahdollisuus osallistua
spontaaneihin sosiaalisiin kokoontumisiin, käyttäytymiseen erilaisilla lajille tyypillisillä tavoilla (luovuus, itseilmaisu, yhteistyö, tutkiminen) ja säännölliseen liikuntaan sekä vapaus liikkua erilaisten
sosiaalisten tilanteiden välillä (yksilötyö, ryhmätyö).
Ympäristön äänitasojen tulisi olla luonnossa esiintyvällä tasolla. Myös merkityksellinen vaihtelevuus ja
sensorinen vaihtelevuus sekä visuaalisesti mielenkiintoinen ympäristö ovat tärkeitä hyvinvoinnille.
(Heerwagen, 1998)

Työntekijöiden hyvinvointi ja terveys parantaa työpanosta, vähentää sairaspoissaoloja ja saa ihmiset
pysymään töissä pidempään. Varsinkin suuret ikä-

Työterveyslaitoksen TOTI-käyttäjälähtöiset toimitilat -hankkeen loppuraportissa kerrotaan tutkimuksista, jotka koskivat huoneakustiikan vaikutusta
suorituskykyyn. Tutkimustulosten mukaan hyvällä
huoneakustiikalla voidaan parantaa tyytyväisyyttä
ääniympäristöön ja vähentää puheäänten aiheuttamaa työmuistin kuormitusta. Työmuisti taas

Vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin

jen sekä fyysisen ympäristön, työn ja yksityiselämän
monimutkaisen yhteisvaikutuksen tulos. Puutteellisuus missä tahansa näistä tekijöistä lisää stressiä ja
laskee tehokkuutta.” (Croome-Gale, 1999)

Evita Riikonen
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on keskittymistä vaativissa tehtävissä keskeinen
tiedonkäsittelyjärjestelmämme. (Hongisto, V. et al.,
2012, 12-20)

parantaa työtehokkuutta, mikäli sillä saavutetaan
pieniäkin muutoksia poissaoloihin tai keskittymiseen. (Croome-Gale, 1999, 7)

Tutkimuksen mukaan sisäympäristöllä oli suuri
vaikutus työsuoritukseen. Suoritus laski huonossa
sisäympäristössä tehtävästä riippuen 1-13 % siitä,
mihin samat henkilöt keskimäärin pystyivät hyvässä
sisäympäristössä. Värikkäässä ympäristössä ihmiset
olivat myös luovempia kuin neutraalissa. (Hongisto,
V. et al., 2012, 12-20)

Tutkimusten mukaan rakennuksella pystytään
vaikuttamaan henkilökunnan motivaatioon, tuottavuuteen, tietoihin, taitoihin, innovatiivisuuteen,
luovuuteen, muutosten vastaanottoon, kulttuurimuutosten vauhdittamiseen, asiakkaiden houkutteluun sekä käyttökustannusten optimointiin.

Merkittäviä eroja hyvän ja huonon sisäympäristön
valillä koettiin vireydessä, motivaatiossa, kuormittuneisuudessa, turhautuneisuudessa, lämpötuntemuksissa ja äänten häiritsevyydessä. Myös
tunnetiloissa, kuten tarkkaavaisuudessa, surullisuudessa, tilan elvyttävyydessä ja halussa työskennellä
vastaavissa olosuhteissa jatkossa sekä fyysisissä
oireissa, kuten päänsäryssä, kurkkuoireissa, väsymyksessä ja huonovointisuudessa huomattiin
eroja. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että hyvässä
sisäympäristössä suoriudutaan paremmin erityisesti työmuistitehtävissä ja, että hyvä sisäympäristö
tukee työntekjöiden hyvinvointia. (Hongisto, V. et
al., 2012, 12-20)
Taloudelliset vaikutukset
Tärkeimpänä tavoitteena työympäristöä kehitettäessä pidetään usein tuottavuuden parantamista.
Tuottavuudella tarkoitetaan tasapainoa työpaikan
käyttökustannusten sekä työntekijöiden tehokkuuden välillä. Vaikka fyysisen ympäristön perusehdot
(ergonomia, sisäilma, valaistus, akustiikka) eivät
varsinaisesti paranna tehokkuutta, vaikuttavat ne
siihen negatiivisesti elleivät ne täyty. (van Meel &
Martens & van Ree. 2010, 20)

Kun organisaatiossa tehdään muutoksia sen kehittämiseksi, on usein prosessia helpottavaa tehdä
muutoksia myös fyysisiin puitteisiin. (Granath,
1998) Koska fyysiset muutokset ovat konkreettisia,
näkyviä ja kustannuksia vaativia, välittävät ne työntekijöille viestin, että heistä todella välitetään.
Tuottavuuden tehostaminen voidaan toteuttaa
neljällä eri alalla, joita ovat rakennuskustannukset,
huolto, toimintakustannukset ja tilatehokkuus.
(Commission for Architecture & the Built Environment and the British Council for Offices, 2005)
Tilatehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi
käyttämällä jaettuja työpisteitä ja lisäämällä avotoimiston määrää, jolloin tiloihin mahtuu enemmän
työpisteitä. Tärkeämpää kuin tilan tehokas käyttö
on kuitenkin luoda työympäristö, jossa työntekijät
voivat työskennellä tehokkaasti. Myös kompromissit sijoitusten ja juoksevien kulujen suhteen
tulisi huomioida. Vaikka jaetut työpisteet saattavat
vähentää merkittävästi juoksevia kuluja, vaativat ne
usein suurempia sijoituksia IT-ratkaisuihin ja kalusteisiin. (van Meel & Martens & van Ree, 2010, 21)

Myös työvoiman rekrytointi on kalliimpaa kuin
rakennuksen ylläpito ja operointi. Työympäristön
kehittäminen on myös kustannustehokas tapa

Sosiaalinen
Ihmiset,
Muodolliset ja
epämuodolliset
tilat

Virtuaalinen
Virtuaalitila

Fyysinen
Tilat

Kaavio 1.
Työympäristön tekijät KVA Arkkitehtien mukaan.

Organisaatio
- Johdon rooli
- Organisaation
rakenne

Sosiaalisuus
- Ihmissuhteet

TUOTTAVUUS
Yksityiselämä
- Urakehitys
- Kodin ja työn
liittyminen
- Mielenkiinto
työhön

Ympäristö
- Sisäilma
- Työympäristö

Kaavio 2.
Työn tuottavuuteen vaikuttavat tekijät, GroomeGalen mukaan, 1999.
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2. Minkälainen on
hyvä työympäristö?
2.1. Moderni toimisto
Moderni toimisto syntyi 1900-luvun alussa. Yhdysvalloissa työväki alkoi siirtyä teollisella ajalla tehtaisiin ja toimistoihin. Tällöin työnteon tärkein tavoite
oli tehokkuus, mikä vaikutti myös suunnitteluun ja
johtamiseen. Toimistoissa ei tullut olla kodinomaisia piirteitä vaan ne oli pyhitetty työnteolle ilman
mitään häiritseviä elementtejä. Onkin todettu, että
1900-luvun puolivälistä asti organisaatiokulttuuri
on ilmentynyt lasissa, teräksessä ja betonissa. (Van
Meel ja Vos, 2001, 322-334)
Ensimmäiseksi moderniksi toimistoksi mainitaan
usein Frank Lloyd Wrightin vuonna 1903 suunnittelema Larkin Building Buffalossa. Rakennuksessa
toteutuva avotoimisto, teetetyt toimistokalusteet,
työntekijöiden tehokkuutta edistävät iskulauseet
seinillä ja keskusilmastointi ovat seikkoja, jotka
näkyvät vielä nykyisissäkin toimistoissa. Rakennus
purettiin talousongelmien vuoksi vuonna 1950.
(http://info.claremontgi.com/blog/bid/270902/
History-Lessons-In-Office-Design)
Tehokkaan avotoimiston huonoja puolia oli yksityisyyden puute. Yhdysvaltalainen Herman Miller
perusti vuonna 1960 tutkimusryhmän, jonka tavoitteena oli tutkia kalusteiden käyttöä ja toimiston historiaa sekä nykyistä toimintaa. Ryhmä tutki Robert
Propstin johdolla, miten toimistossa tehdään töitä,
miten informaatio kulkee ja miten kalustusratkaisut
vaikuttavat työntekijöiden työsuorituksiin. Propst
totesi työntekijöiden kaipaavan sekä yksityisyyttä
että vuorovaikutusta riippuen työtehtävästä. Myös
työnkuvat olivat muuttuneet 1900-luvun aikana,
mutta kalusteet olivat edelleen samoja. Robert

Propst kehittikin kalustevalmistaja Herman Millerille vuonna 1964 Action Office-nimisen kalustesarjan, jonka tarkoitus oli vastata kohdattuihin
ongelmiin. Kalustesarja muodostui siirreltävistä
seinäkkeistä, joihin pystyi kiinnittämään erilaisia
kalustekomponentteja, mikä mahdollisti muunneltavuuden erilaisiin tarpeisiin. Tästä kehittyi myöhemmin yleisesti koppikonttorina (engl. cubicle)
tunnettu toimistotyyppi.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Action_Office)
Toimistohuoneet syntyivät, kun organisaatioiden
johto siirtyi yksityisempiin tiloihin. Yhdysvalloissa
vallitseva toimistotyyppi oli vuosikymmeniä avotoimisto, kun taas Euroopassa se oli yhden ja kahden
hengen suljettuja työhuoneita sisältävä cellular
office. Tämä muodostuu ikkunaseinille sijoitetuista
työhuoneista, neuvottelu-, kopiointi- sekä taukotiloista. Keskellä kokonaisuutta kulkee ikkunaton
käytävä. Tällainen pohjaratkaisu on sopivin hierarkiselle organisaatiolle, jossa tehdään keskittymistä
vaativaa työtä.
1970-luvulla Euroopassa yleistyi avotoimisto tai niin
sanottu maisematoimisto, joka kuitenkin koettiin
ikäväksi sen persoonattomuuden, jatkuvien keskeytysten, luonnonvalon puutteen sekä ilmastoinnin
henkilökohtaisen säätömahdollisuuden puuttumisen vuoksi. Avotoimisto onkin säilyttänyt huonon
maineensa tähän päivään saakka. (Schittisch, C.
(toim.), 2011, 11)
1970-luvun lopulla kehitettiin niin kutsuttu combitoimisto, joka yhdisti avotoimiston ja yksittäisten
toimistohuoneiden edut. Tässä vaihtoehdossa toimistohuoneet sijaitsivat ikkunaseinillä ja niistä pääsi luonnonvalo kulkeutumaan keskellä tilaa sijaitseviin yhteisiin tiloihin. Näihin kuuluivat esimerkiksi
kahvilat, ryhmätyöhuoneet ja lounget. (Schittisch,
C. (toim.), 2011, 11)
1980-luvun talouskasvun ja teknologian kehittymisen myötä myös rakennuksista alettiin tehdä
Evita Riikonen
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Kuva 3.
Piirros Larkin Buildingin avotoimistosta.

Kaavio 3.
Toimistotyypit yksityisyyden ja yhteistyön mukaan.

Yksityisyys

Toimistohuoneet

Kuva 4.
Tyypillinen käytävä toimistohuoneiden välillä.

Combi-office

Monitilatoimisto

Avotoimisto

Yhteistyö
älykkäitä. Esimerkiksi ilmastointiin, lämmitykseen
ja vesijärjestelmiin löydettiin uusia ratkaisuja. Myös
työntekijöiden viihtyvyyteen ja tyytyväisyyten alettiin kiinnittää huomiota ja tietokoneesta tuli tärkein
työväline. (Schittisch, C. (toim.), 2011, 11)
1990-luvulla pyrittiin tekemään työtiloista yhä
joustavampia. Teknologian kehittyessä sen määrä
ja käyttö toimistoissa kasvoivat. KVA Arkkitehtien
työympäristöasiantuntija Cecilia von Weymarn
sanoo: ”Silloin kun minä aloitin alalla, suuri kysymys oli, annetaanko kaikille työntekijöille PC:t. Sen
jälkeen tuli mobiilipuhelinvaihe. Nyt tämä vaihe on
ohi, kaikilla on nykyisin oma kannettava tietokone.”
(Cecilia von Weymarnin haastattelu, 5.11.2013)

2000-luvulla niin kutsutut business clubit alkoivat tarjota mobiilin työntekijän tarpeisiin sopivaa
ratkaisua. Nimeämättömiin työpisteisiin perustuva
malli sallii työntekijän valita työpisteensä kulloisenkin työtehtävän mukaan. Se myös mahdollistaa
etätyön ja huomioi vapaa-ajan ja perhe-elämän
tarpeet. (Schittisch, C. (toim.), 2011, 11)
Viime vuosina myös co-working tilat ovat saavuttaneet suosiota. Ne tarjoavat työtilaa ja sitä kautta
yhteistyömahdollisuuksia eri yrityksille. Varsinkin
yksityisyrittäjille tämä on usein mielekäs vaihtoehto, sillä se mahdollistaa olosuhteet ja työvälineet,
joihin ei usein muuten olisi varaa sekä verkostoitumisen muihin saman alan tekijöihin.
(Schittisch, C. (toim.), 2011, 11)
Evita Riikonen
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Kuva 5.
Avotoimisto on nimensä mukaisesti avoin.

Kuva 6.
Monitilatoimisto muodostuu erilaisista tiloista.

Toimistotyyppi

Ajanjakso

Edut

Haitat

1-2 hlö toimistohuoneet
Cellular office

perinteisin

- yksityisyys on yhden hengen huoneissa hyvä
- sopii keskittymistä vaativaan työhön ja hierarkiselle organisaatiolle

Avotoimisto,
maisemakonttori
Open-plan and
group office,
Bureaulandschaft

1970-luku

- avoimuus
- informaatio liikkuu helposti
- kommunikointi on helppoa
- huonejärjestyksen ja kalustuksen joustavuus
- tilatehokkuus
- sopii matalahierarkisille ja avoimuuteen pyrkiville
organisaatioille

- kahden hengen huoneissa työntekijät häiritsevät
toisiaan esim. puhelinkeskusteluilla
- ei kannusta epämuodolliseen yhteistyöhön
- tilankäyttö epätaloudellista
- muutokset huone- ja kalustejärjestykseen vaikeita

Combi-office

1970-luvun loppu

- yhdistää toimistohuoneiden ja avotoimiston edut
- lasiseinät mahdollistavat keskittyneen työn, mutta
antavat mahdollisuuden myös yhteistyöhön
- päivänvalo kulkee ikkunanviereisistä työhuoneista
epäsuorasti keskellä sijaitseviin yhteisiin tiloihin
- tilankäytön joustavuus ja tehokkuus verrattuna
perinteiseen koppikonttoriin

- keskialueiden taukotilat ovat usein pimeitä ja vailla luonnonvaloa

Monitilatoimisto
Multi space
concept

Suomessa tällä
hetkellä

- avotoimiston työpisteet hallittavissa olevassa ryhmäkoossa
- kodinomainen kalustus luomassa rentoa tunnelmaa
- tukitilat, kuten tiimityötilat, kahvilat, lounge-alueet ja muut erilaiset kokoustilat kannustavat yhteistyöhön ja vähentävät keskeytyksiä työpistealueilla

- Jos tukitiloja ei ole tarpeeksi, ovat vaarana yksityisyyden puute ja keskittymisvaikeudet

Yrityspuisto
Flexible office/
business club

1990-luku

- joustavuus
- vapaus valita työpisteensä työtehtävän mukaan
- tilan tehokas käyttö, ei tyhjäkäyntiä
- mahdollisuus työskentelyyn kotona, mobiilin työskentelyn ja perhe-elämän huomiointi
- sopivuus määrätietoisille ja lahjakkaille työntekijöille

- suuret kustannukset rakennusvaiheessa

Co-working space

2000-luku

- mahdollisuus fyysiseen verkostoitumiseen ja yhteistyöhön samanhenkisten ihmisten kanssa
- tarjoaa yksityisyrittäjille olosuhteet, joihin ei muuten olisi mahdollisuutta
- joustavuus käyttöajan ja -tarpeen suhteen

- loft-tyyppisissä rakennuksissa sijaitsevat tilat eivät
aina ole kaikkein ergonomisimpia tai parhaiten
varusteltuja
- mahdolliset tietoturvariskit kun samassa tilassa
työskentelee usean eri yrityksen työntekijöitä

Evita Riikonen
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- keinovalaistus
- ilmastoinnin yksilöllinen säätö mahdotonta
- ”koppien” syntyminen yksityisyyden kaipuun
seurauksena
- keskittymisvaikeudet
- yksilöllisyyden vähäisyys

Nykyisin organisaatiokulttuurit ovat muodostuneet
joustavammiksi ja vapaammiksi, mikä heijastuu
toimistoihin. Yritykset haluavat tuoda ilmi uusia
arvoja, kuten ekologisuus ja kestävyys, mikä näkyy
myös uusien rakennusten suunnittelussa. Yhteisöllisyys ja työntekijöistä välittäminen ovat asioita, joita
yritykset haluavat korostaa ja mikä puolestaan houkuttelee uusia työntekijöitä. Työpaikan tulisi olla
hauska - palkka ei enää riitä korvaamaan työhoön
käytettyä aikaa ja energiaa.
Tehokkuuden sijaan nykyisin puhutaankin tuottavuudesta ja luovuus tekee työstä tuottavaa. Epämuodolliset kokoontumiset työpaikalla ovat kenties
pois tehokkuudesta, mutta ovat toivottuja tuottavuuden lisääjiä. Trendinä on leikkisä toimisto, jossa
työnteko on houkuttelevaa. Tällainen muodostuu
muun muassa puutarhoista, kahvibaareista ja kuntosaleista.
Toimistoista pyritään suunnittelemaan ei-toimistomaisia. Van Meel ja Vos, pureutuivat ”hauskan
toimiston” käsitteeseen jo vuonna 2001 (322-334).
2000-luvulla Euroopassa ja Yhdysvalloissa toimistot alkoivat vetäytyä loft -huoneistoihin kauemmas keskusta-alueilta. Muutoksen käynnistäjiksi
mainitaan muutokset organisaatiokulttuurissa ja
työmarkkinoissa, tarve merkitykselliselle työnteolle
sekä virtuaalisen kasvokkaisen kommunikoinnin
lisääntymisen.
Nykypäivänä yritykset haluavat olla nuorekkaita,
avomielisiä ja persoonallisia, mihin toimitilat ovat
yksi tekijä. Uuden sukupolven työntekijät ovat koulutettuja, ammattimaisia, oma-aloitteisia, itsenäisiä
ja yhä liikkuvampia. Heillä ei ole myöskään halua
työskennellä turvallisesti samassa työpaikassa koko
uraansa. Työntekijät tulevat vaatimaan yhä suurempaa vapautta ja joustavuutta työskennellä milloin
ja missä haluavat. ”Perhettä tukevat organisaatiot
joustavilla työjärjestelyillä ja vastaavilla innovatiivisilla toimistotiloilla luovat työntekijöistä sitoutuneempia ja tyytyväisempiä työhönsä.” (Van Meel &
Vos, 2001, 322-334)

Työn on koettu tarpeelliseksi alkaa muistuttaa harrastusta vastapainona sen tunkeutumiselle sähköpostin, kännyköiden ja kannettavien tietokoneiden
avulla kotiin ja yksityiselämään. Työnteko on myös
muuttumassa yhä matalammaksi hierarkialtaan ja
tiimikeskeisemmäksi. Työntekijät saavat itsenäisemmin aikatauluttaa, johtaa ja suunnitella tehtävänsä. Lisäksi tiimit ovat yhteydessä toisiinsa usein
virtuaalisesti. Tämä tekee kohtaamisesta kasvotusten tärkeätä, jotta työntekijä kuuluisi yhteisöön ja
osallistuisi sen toimintaan. (Van Meel & Vos, 2001,
322-334)
Van Meel ja Vos (2001, s.322-334) kuitenkin pohtivat, onko ”hauska toimisto” vain ohimenevä trendi
ja sopiiko se kaikille organisaatioille. Hauskuuden
kun tulisi olla osa organisaation ja työntekijöiden
olemusta – pelkkä tila ei saa ihmisiä muuttamaan
käyttäytymistään. Hauska toimisto saattaa myös
jäädä talouden jalkoihin.

2.1. Työympäristökehityksen
trendit
Työympäristökehitys Suomessa
Työympäristökehitys on Suomessa vielä melko
uusi ala. Työympäristökehityspalveluita tarjoavat
pääasiassa konsultit, joiden päätoimiala on joko
organisaatiojohtaminen, työympäristösuunnittelu
tai sisustusarkkitehtuuri. Sisustusarkkitehtuurin
alalla yrityksiä on varmasti eniten ja niiden palvelut
perustuvat fyysiseen ympäristöön. Harvat yritykset
ovat keskittyneet työympäristöihin ja tekevät sivutöinään sisustussuunnittelua.
Aalto-yliopiston kansallisessa toimistotutkimuksessa vuosilta 2010-2011 selvitettiin suomalaisten
yritysten asenteita, näkemyksiä ja kokemuksia
toimistomaailmasta. Kyselyssä tutkittiin toimistojen
nykytilaa, tulevaisuuden kehittämistrendejä ja suhtautumista luovuuden edistämiseen toimistossa.
Evita Riikonen
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Tutkimukseen vastanneista suomalaisista toimistoista yli 80 prosenttia piti toimistotilojaan
viihtyisinä. Tutkimuksesta myös ilmeni, että mitä
tärkeämpänä yritykset pitivät työntekijöiden viihtyvyyttä, sitä tärkeämpänä heti pitivät myös ihmisten
välistä vuorovaikutusta ja luovuutta. Vain noin 54
prosenttia vastaajista piti työympäristöään inspiroivana. (OVET- tilan vaikutus luovuuteen innovoinnissa, 2012)
Noin neljäsosa vastaajista aikoi hankkia uudet toimitilat ja vastaava määrä kehittää työpisteitä. Kolmasosa aikoi uudistaa toimistonsa sisustusta, kun
taas kolmasosa ei aikonut tehdä mitään muutoksia
seuraavina vuosina. Noin 6 prosenttia vastaajista
aikoi kehittää ryhmätyötiloja tai kohtauspaikkoja,
kahvihuoneita noin 11 prosenttia. (OVET- tilan vaikutus luovuuteen innovoinnissa, 2012)
Tuloksista käy ilmi, että suuri määrä piti toimistotilojaan viihtyisinä. Tiloihin oltiin muutenkin yllättävän tyytyväisiä. Avokonttoreissa työskentelevät
kuitenkin kokivat työympäristönsä huomattavasti
useammin meluisaksi tai ahtaaksi. (OVET- tilan
vaikutus luovuuteen innovoinnissa, 2012)
Työympäristökehitykseen panostetaan Suomessa myös valtiollisella tasolla. Valtionhallinnolle
toimitiloja ja niihin liittyviä palveluita tuottava
Senaatti-kiinteistöt on panostanut viime vuosina
työympäristökehitykseen. Senaatin mukaan ”Toimitiloja ja työympäristöjä tulee kehittää, resursoida ja
johtaa siten, että ne palvelevat uusia työn tekemisen
tapoja ja kaikkia niitä tavoitteita, joita toimitiloille
asetetaan, kuten taloudellisuus, toiminnallisuus,
terveellisyys, turvallisuus ja ekologisuus.” (http://
yhteiskuntavastuuraportti2011.senaatti.fi/tilat/
tyoymparistojen-kehittaminen)

Työympäristökehitys maailmalla

henkilö, neliömäärä per istuin, suhde henkilöiden ja
istuinten määrän välillä sekä yhden hengen käytössä olevien istuinten määrän suhde useamman
henkilön käytössä oleviin yhteistyön ja yhteisöllisen
työn istuimiin.
(http://workdesign.co/2013/11/a-new-set-of-metrics-for-high-performance-workspaces/)

Kansainvälistä kokemusta muun muassa DEGW:ssa
sekä NokiaSiemensNetworksillä saavuttaneen ja nykyisin KVA Arkkitehdeilla työympäristöasiantuntijana työskentelevän Cecilia von Weymarnin mukaan
työympäristökehitys on muualla maailmassa paljon
Suomea edellä. ”Esimerkiksi manner-Euroopassa
mobiilityöpisteet ovat jo vanha juttu. Nyt siellä
etsitään jo seuraavaa askelta. Suomessa vasta ollaan
löytämässä ja tutkimassa mobiilityöpistettä ja monitilatoimistoa sekä sen eroa avotilatoimistoon.”
(Cecilia von Weymarnin haastattelu, 5.11.2013)

Tulevaisuuden työnteon tavat
Minkälainen sitten on tulevaisuuden työympäristö?
Mikä on seuraava askel? ”Tämä riippuu siitä, miten
työnteon tavat tulevat mullistumaan ja minkälaiset
tekijät sen aiheuttavat. Tällä hetkellä on vaikea nähdä, mitä nämä tekijät ovat.”, sanoo von Weymarn.
(Cecilia von Weymarnin haastattelu, 5.11.2013)

Yhteiskunnan demokraattisuus ja erityispiirteet
kuvastuvat usein myös työyhteisössä. Von Weymarnin mukaan esimerkiksi Saksassa ammattiliitot ovat
todella vahvoja. Tällöin mitään päätöksiä ei tehdä
ilman liiton suostumusta. Ruotsissa taas työpaikat
ovat paljon demokraattisempia ja päätöksenteko
voikin kestää hyvin kauan, sillä kaikkien mielipidettä halutaan kysyä. Amerikassa sen sijaan johtajan
sana on laki, eikä sitä pidä kyseenalaistaa. Englannissa työntekijän asema ei ole yhtä turvattu kuin
esimerkiksi Suomessa ja Espanjassa ylin johto tekee
päätökset, joihin alemmat johtohenkilöt näennäisesti suostuvat. (Cecilia von Weymarnin haastattelu,
5.11.2013)

Yhdeksi tärkeäksi tekijäksi hän kuitenkin mainitsee
saavutettavuuden. Nykyteknologia mahdollistaa
työntekijän saavutettavuuden sähköpostin, puhelimen tai skypen välityksellä yhtä hyvin kuin hänen
ollessaan fyysisesti työpaikalla. (Cecilia von Weymarnin haastattelu, 5.11.2013)

Työympäristökehityksen perusteeksi on mainittu
kolme C:tä (engl. concentration, co-operation, community). Keskittyminen, yhteistyö ja yhteisöllisyys
ovatkin tavotteita, joiden ympärille työympäristöratkaisut pyritään usein rakentamaan.

Kuvat 7. ja 8.
iStrategyn toimitilat Washington D.C.:ssä ovat
esimerkki leikkisästi sisustetusta työympäristöstä
loft-rakennuksessa.

Julkaisussa Welcoming Workplace, Designing office
space for an ageing workforce in the 21st century
knowledge economy, (Myerson, J. (toim.) 2008.)
kuitenkin mainitaan myös neljäs C, tarkoittaen pohtimisen ja palautumisen tiloja (spaces to contemplate). Näissä tiloissa luonto ja erilaiset säädettävät
tai kodinomaiset huonekalut tukevat lepohetkiä,
joiden aikana stressaantunut työntekijä voi tyhjentää mielensä.

Kun yhteistyöhön kannustavien tilojen määrää lisätään, pitää huomio kiinnittää myös keskittymiseen
tarkoitetun alueen pinta-alaan. Kun perinteisesti
näiden suhde on ollut 70prosenttia keskittymiselle
ja 30 prosenttia yhteistyölle, alkaa nykyisin suhde
olla enemmänkin 50-50.
Kun arvioidaan uutta tehokasta työtilaa pitäisi
nykyisin ottaa huomioon myös neliömäärä per
Evita Riikonen
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Kuitenkin myös jonkinlainen fyysinen läsnäolo on
tiimityön kannalta tarpeen. Esimerkiksi HewlettPackard on aiempana mobiilityön edelläkävijäna
siirtymässä nyt päinvastaiseen periaatteeseen. (Cecilia von Weymarnin haastattelu, 5.11.2013)
Työyhteisöissä päivän polttavana puheenaiheena
onkin juuri saavutettavuus ja työyhteisön hyvinvointi sekä toimintojen kehitys. Tulevaisuudessa
tasapaino hyvinvoinnin ja tuottavuuden välillä sekä
työskentelyajan ja -paikan valinnanvapaus tulevatkin korostumaan entisestään. Tämä tulee kuitenkin
myös vaatimaan tehokkuuden mittaamista uudella tavalla. (Cecilia von Weymarnin haastattelu,
5.11.2013)

2.3. Fyysiset tekijät
Työympäristöä kehitettäessä on tärkeää tietää, mitä
kohti olemme pyrkimässä - minkälaisista tekijöistä koostuu hyvä työympäristö? Ei kuitenkaan ole
yksiselitteistä tapaa määritellä hyvä työympäristö,
sillä paitsi että organisaatiot ovat hyvin erilaisia,
myös yksittäiset käyttäjät ovat yksilöitä, joilla on
erilaiset tarpeet, fyysiset ominaisuudet sekä persoonallisuudet. Myös tiloissa tapahtuvat toiminnot ovat
toisistaan hyvin poikkeavia esimerkiksi vuorovaikutusasteen ja keskittymisen osalta.
Työympäristöön vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi fyysiset, sosiaaliset, organisaationaaliset ja
virtuaaliset asiat. Cecilia Gustafsson kuvaa työympäristön kehityksen tapahtuvan sosiaalisen, fyysisen
ja organisaationaalisen kolmikannan keskiössä
(Gustafsson, 2003). Toisaalla työympäristön taas
on kuvattu muodostuvan henkilöstöstä, ICT:stä ja
tiloista (Miettinen, 2007, 14)
Sosiaalisia, virtuaalisia ja organisaationaalisia
seikkoja on vaikeampi mitata, sillä tällöin kyse on
enemmän työpaikalla vallitsevasta ilmapiiristä,
tiedonkulusta ja organisaation tavoitteista.
Tässä kappaleessa onkin esitetty tietoa niin kutsutuista perusehdoista koskien fyysistä työympäristöä
ja sitä parantavia tekijöitä. Näistä tekijöistä akustiikka, sisäilma, valaistus ja ergonomia ovat mitattavissa, mikä helpottaa mahdollisten puutteiden
todentamista tai suositusarvoihin pääsemistä.
Akustiikka
Yksi työympäristöjen yleisimmistä koetuista häiriötekijöistä ovat ympäröivät äänet. Hälyisyys ja
meluisuus sekä läheisiltä työpisteiltä kantautuvat puheäänet häiritsevät keskittymistä vaativien
tehtävien suorittamista. TTL:n julkaisun Monitilatoimisto - ohjeita käyttöön ja suunnitteluun (2012)
mukaan ”hyvä ääniympäristö on sellainen, josta

Tilat &
Työvälineet

Johtaminen &
Työyhteisö

suunnittelulle. (Monitilatoimisto – ohjeita käyttöön
ja suunnitteluun, TTL, 2012, s. 48-53)
1. suuri vaimennusmateriaalin määrä katossa ja
pystypinnoilla (seinät ja sermit)
2. korkeat työpisteitä jakavat seinäkkeet, hyllyköt tai riippuvat elementit

Yksilön
sopeutuminen ja
toimintakyky

Työn vaatimukset ja
organisointi

Kaavio 4.
Työympäristön nelikenttä.
Työterveyslaitoksen mukaan (2012).
ei ole haittaa työnteolle”. Jotta tila sopisi mahdollisimman moneen käyttötarkoitukseen, tulisi sen
akustiikka suunnitella kovimman vaativuustason
mukaisesti. (Monitilatoimisto – ohjeita käyttöön ja
suunnitteluun, TTL, 2012, 48-53)
Akustisen suunnittelun tavoitetasot ovat parhaimmasta huonoimpaan A, B, C ja D. Avotoimistoissa
koetaan usein akustisiksi ongelmiksi puheäänten
kantautuminen muilta työpisteiltä, taukotiloista,
neuvotteluhuoneiden läheisyydestä ja yleisistä
tiloista. Nämä ovat erityisen häiritseviä, kun puheen
sisältö ei hyödytä omaa työtä. Myös puhelinten soiminen ja kenkien kopina sekä yksityisyyttä vaativien
puheluiden hoitaminen koetaan hankalaksi. (Monitilatoimisto – ohjeita käyttöön ja suunnitteluun,
TTL, 2012, 48-53)
Avotoimistoihin ei voi antaa yksiselitteistä ohjetta
akustiseen suunnitteluun, toisin kuin esimerkiksi
suljettuihin toimistohuoneisiin. Tämä johtuu tilan
moninaisista käyttötarkoituksista ja mahdollisista käyttäytymiskoodeista. Seuraavaksi on esitetty
ohjeet keskittymistä vaativan työn avotoimiston
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3. puhetta hyvin peittävä ja äänenlaadultaan
miellyttävä peittoääni
Nämä tekijät myös vaikuttavat toisiinsa, eikä hyvää
akustiikkaa voida saavuttaa toteuttamalla näistä
vain yksi tai kaksi kohtaa. (Monitilatoimisto – ohjeita käyttöön ja suunnitteluun, TTL, 2012, 48-53)
Katossa ja pystypinnoilla ja seinäkkeillä olevalla
äänenvaimennuksella estetään tilassa tapahtuvaa
kaikumista ja äänten kulkeutumista työpisteeltä
toiselle. Peiteäänellä taas pyritään muuntamaan
puheäänet sellaisiksi, ettei puheen sisällöstä saisi
niin paljon selvää, että se olisi keskittymistä häiritsevää. Peiteäänenä käytetään usein ilmastoinnin
ääntä muistuttavaa matalaa hurinaa, mutta se
voidaan toteuttaa myös kuulokkeilla ja instrumentaalimusiikilla. (Monitilatoimisto – ohjeita käyttöön
ja suunnitteluun, TTL, 2012, 48-53)
Äänenvaimennusmateriaali pyritään aina ensisijaisesti sijoittamaan kattopintaan. Yleensä kattopintaan pystytään sijoittamaan absorptiomateriaalia
maksimissaan 80 prosenttia katon pinta-alsta.
Yhden tai kahden hengen toimistohuoneissa sekä
neuvottelutiloissa riittävä määrä akustoivaa materiaalia on puolet katon pinta-alasta. Yhden tai kahden
hengen työhuoneissa materiaali voidaan sijoittaa
kokonaisuudessaan kattoon kun taas neuvottelutiloissa ja tiimityöhuoneissa tulee kaksi kolmasosaa
sijoittaa kattoon ja loput seinäpinnoille. (Monitilatoimisto – ohjeita käyttöön ja suunnitteluun, TTL,
2012, 48-53)

Äänenvaimennusmateriaalia tulisi käyttää avotoimiston seinillä kattopintaa vastaava määrä. Absorboivien seinäkkeiden ja kalusteiden käyttö on aina
suositeltavaa. Myös verhot vaimentavat ääntä jonkin
verran. (Monitilatoimisto – ohjeita käyttöön ja
suunnitteluun, TTL, 2012, 48-53)
Askeläänien vaimentamiseen vaikuttaa suuresti
lattiamateriaali. Tekstiilimaton onkin todettu vaimentavan askelääniä tehokkaasti. (Monitilatoimisto – ohjeita käyttöön ja suunnitteluun, TTL, 2012,
48-53)
Äänenvaimennuksen lisäksi tulee tilojen suunnittelussa huomioida riittävä ääneneristys. Avotoimisto,
työhuoneet, neuvottelutilat, taukotilat ja aulatilat
tulee eristää toisistaan. Väliseinien tarpeeksi vahva
levytys ja lasiseinien ja ovien ilmatiiveys on ensiarvoisen tärkeitä. Jotta esimerkiksi neuvottelutiloihin
tai niistä ulospäin ei kantautuisi puheääniä, ilmaääneneristyksen naapuritiloihin tulisi ylittää R’w45dB
ja käytävälle R’w30dB. Ovien tulee olla vähintään
äänieristysluokassa 30 dB. Korkeamman luottamuksellisuustason tapauksessa vaatimuksia korotetaan
5-10 dB. Tällaisiin lukuihin ei päästä esimerkiksi tällä hetkellä markkinoilla olevilla lasiliukuovilla, vaan
tilassa tulee olla saranoitu ovi. Ääneneristyksen
kannalta heikoin kohta onkin juuri ovi ja parhain tulos saavutetaan saranoidulla umpiovella. Tarkempia
tietoja akustiikasta tarjoaa RIL 243-3-2008. (Monitilatoimisto – ohjeita käyttöön ja suunnitteluun,
TTL, 2012, 48-53)
Ergonomia
”Ergonomia on ihmisen ja toimintajärjestelmän
vuorovaikutuksen tutkimista ja kehittämistä ihmisen hyvinvoinnin ja järjestelmän suorituskyvyn
parantamiseksi.

ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita. Ergonomian
avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja
tehokasta toimintaa. ” (http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/mita_ergonomia_on/sivut/default.aspx)
Monet päätetyössä aiheutuvat vaivat, kuten niskahartiaseudun, käsien ja silmien rasittuneisuus,
voidaan estää parantamalla työpisteen ergonomiaa.
Hyvän työtilan pitäisi kannustaa myös liikkumiseen
päivän mittaan. Suositeltava minimikoko yhden
hengen työhuoneelle 0n 10-12 m². Avotilassa työpiste vaatii 7-8 m² tilan. (http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/mita_ergonomia_on/sivut/default.aspx)
Työpisteelle pääsyn pitäisi olla helppoa. Tietokonepöydän tulisi olla vähintään 120x80 cm kokoinen,
mattapintainen ja tukeva. Suosituksena sen tulisi
olla sähkösäätöinen, jotta työskentely on mahdollista sekä istuma- että seisoma-asennossa. (http://
www.ttl.fi/fi/ergonomia/mita_ergonomia_on/sivut/default.aspx)
Näytön ylimmän tekstirivin tulisi olla katseen tason
alapuolella. Näppäimistön edessä tulisi olla tilaa
ranteen tukemiselle. Hiirelle tulisi olla tarpeeksi
tilaa ja sitä käytettäessä ranteen tulisi olla suorassa.
Näppäimistö ja hiiri tulisi sijoittaa niin, että niitä
käytettäessä käsiä voidaan tukea vartalon lähelle
pöytään tai käsinojiin. (Ketola & Kukkonen & Toivonen, TTL, Tietokonetyö, Tietokortti 9)
Työtuolin tulisi olla istujalle sopivan kokoinen
ja sen säätämisen pitäisi olla helppoa. Istuimen
korkeus, istuinpinnan syvyys ja kallistus pitäisi olla
säädettävissä sekä käsinojat korkeudeltaan ja sijainniltaan sivusuunnassa.
(Ketola & Kukkonen & Toivonen, TTL, Tietokonetyö, Tietokortti 9)

Ergonomian avulla työ, työvälineet, työympäristö ja
muu toimintajärjestelmä sopeutetaan vastaamaan
Evita Riikonen
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5.
2.

4.
6.

3.

1.

Kaavio 5.
Työpisteen ergonomia:
1. Tuolin korkeus:
Jalat tukevasti lattialla tai jalkatuella. Istuin ei saa
painaa reisiä. Istuinpinnan kulma vaikuttaa myös
istumakorkeuteen.
2. Selkänojan kallistusta ja korkeutta säätämällä
koko selkä saa tuen. Istuinsyvyyden tulisi olla sellainen, että istuinpinta tukee reisiä, muttei kosketa
polvitaivetta.
3. Käsinojien korkeus tulisi säätää niin, että
hartioiden ollessa rennot voi kyynärvarren tukea
nojaan. Leveyssuunnassa käsinojien tulisi olla mahdollisimman lähellä vartaloa.
4. Näppäimistö tulisi sijoittaa niin, että kyynärvarret ovat vaakatasossa, tukeutuvat pöytään tai
istuimen käsinojiin.
5. Pääte sopivalla etäisyydellä ja katseen vaakatason alapuolella. Yleensä hyvä etäisyys on 50-80 cm.
6. Istuinosan ja selkänojan kulman suurentaminen vähentää lanneselän kuormitusta.
(Ketola & Kukkonen & Toivonen, TTL, Tietokonetyö, Tietokortti 9)

Sisäilma
Työterveyslaitoksen käyttämän määrityksen mukaan sisäympäristö on laadukas silloin, kun sisäympäristötekijät ovat kunnossa, tilan käyttäjät
ovat siihen tyytyväisiä, eikä terveyshaittoja koeta
ja työpaikalla on hyvät toimintatavat rakennuksen
ylläpidossa, huollossa ja ongelmien selvittämisessä.
(http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/Sivut/default.aspx)
Sisäympäristön laatuun vaikuttaa suunnitteluvaihe, jonka aikana pitäisi huomioida tilojen käyttö,
talotekniikka ja tilajärjestelyt. Suunnittelussa tulisi
ottaa huomioon käyttäjien tarpeet ja mahdolliset
muutostarpeet tulevaisuudessa. Sisäilman laadun
arvostelussa voidaan käyttää hyväksi erilaisia viitearvoja.
(http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/Sivut/default.aspx)

Valaistus
määritys tilatehokkuuden perusteella, lämpöolot,
ilmastointijärjestelmä, muuntojousto, tarpeenmukainen ilmanvaihto ja energiatehokkuus, toteutus
ja käyttö. Sisälämpötilan tavoitearvot talvella ovat
noin 21,5 °C ja kesällä 24,5 °C. Huomiota tulisi
kiinnittää erityisesti ulkoseinän läheisyyden oloihin.
Myös aurinkokuorma, laitteet, rakenteet ja varusteet vaikuttavat lämpöoloihin. Toteutuksen aikana
tulisi huomioida käytettyjen materiaalien lisäksi niiden varastointi, käsittely ja asennus. Käytön aikana
ilmanlaatua ja lämpöoloja tulisi seurata, tarkistaa
asetusarvot, huoltaa ja puhdistaa laitteet sekä kuulla
työntekijöitä.
(Monitilatoimisto – ohjeita käyttöön ja suunnitteluun, TTL, 2012, 54-59)

Ilmastoinnin tavoitteena on hallita työympäristön
lämpötilaa ja sisäilman laatua. Sisäilma on hyvä
silloin kun ilma tuntuu raikkaalta ja lämpötila
neutraalilta. Kun työtilassa on useampia ihmisiä, on
lämpötila aina kompromissi, joka ei voi tyydyttää
kaikkia. Sisäilmastoluokituksen (2008) mukaan
hyvä sisäilmasto määritellään luokaksi S2, jota
yleensä noudatetaan avotoimistoissa. Luokka S1
taas on yksilöllinen sisäilmasto, joka on henkilökohtaisesti säädettävissä. (http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/Sivut/default.
aspx)

Valaistuksen tulisi olla muunneltavissa työntekijäkohtaisesti. Esimerkiksi 60-vuotias työntekijä
tarvitsee 12-kertaisen valaistuksen 20-vuotiaaseen
verrattuna, jotta saisi samanlaisen vaikutelman.
(Monitilatoimisto – ohjeita käyttöön ja suunnitteluun, TTL, 2012, 60-62)
Hyvän valaistuksen ominaisuuksia ovat tasaisuus,
kohtuulliset luminanssierot (pintakirkkaus), oikea
valon suuntaus, sopiva varjon muodostus, valon
väri, häikäisemättömyys, muunneltavuus käyttäjän tarpeiden mukaan, riittävä voimakkuus sekä
värintoisto-ominaisuudet.
(http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/valaistus/hyva_
valaistus/sivut/default.aspx)
Nykyisin näytöt ovat yleensä niin kirkkaita, ettei
niihin tule suuria heijastuksia kirkkaistakaan valoista. Näytön taustalla olevan pinnan tulisi olla samaa
vaaleusastetta kuin näytön. Työympäristön väritys
ja pintojen heijastumat eivät saisi muodostaa liian
suuria kontrasteja. (Monitilatoimisto – ohjeita käyttöön ja suunnitteluun, TTL, 2012, 60-62)

Ihmisistä, rakennuksista, ulkoilmasta ja ilmastointilaitteista peräisin olevat epäpuhtaudet heikentävät
ilmanlaatua. Lämpöoloihin kuuluvat ilman lämpötila, operatiivinen läpötila (pintalämpötilat), ilman
liike ja suhteellinen kosteus. Sisäilmanlaatuun
vaikuttavat suunnittelun lisäksi rakennusaikainen
toteutus sekä ilmastointilaitteiden käyttö ja huolto.
(http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/Sivut/default.aspx)
Suunnitteluvaiheessa tulisi huomioida ilmavirtojen

Hyvä valaistus luo edellytykset näkemiselle, se ei
häikäise tai häiritse. Häikäisy saattaa johtua auringosta tai valaisimista ja se saattaa olla myös epäsuoraa esimerkiksi näyttöjen kautta. Epäsuora valaistus
on usein hyvä vaihtoehto häikäisyn estämiseksi.
(Monitilatoimisto – ohjeita käyttöön ja suunnitteluun, TTL, 2012, 60-62)

Valon värivaikutelma voi olla lämmin, neutraali tai
kylmä. Valonlähteiden värilämpötilaa kuvaa suure
K (Kelvin). Neutraali valo on kylmän, yli 5300 K, ja
lämpimän, alle 3300 K, välillä. Valonlähteen kykyä
toistaa väriä mitataan värintoistoindeksillä (Ra).
Kun Ra arvo on suurempi kuin 80, sanotaan sen
olevan hyvä. Mitä suurempi arvo on, sitä luonnollisempana värit toistuvat. (Monitilatoimisto – ohjeita
käyttöön ja suunnitteluun, TTL, 2012, 60-62)
Evita Riikonen
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Ekologisuus

Valaistus 24%

Ekologisuutta voidaan mitata esimerkiksi hiilijalanjäljellä. Sen avulla voidaan arvioida erilaisten
tekojen ja valintojen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen.
500 lx

300 lx

100 lx

Kaavio 6.
Valovoimakkuuden (lx) suositus työpisteen
välittömässä läheisyydessä eli puolen metrin
säteellä on 500 lx.

Energiatehokkuuteen taas vaikuttavat esimerkiksi
tilankäyttö, laitteet, valaistus, ilmastointi, energialähteet, energiantuotto ja työmatkat. Käyttöastemittausten mukaan nykyiset tietotyöläiset viettävät
työpisteillään vain noin 40% työajastaan (Senaattikiinteistöt, 2006). Tilankäyttöä tehostamalla
esimerkiksi uudelleenjärjestelyn ja optimoinnin,
tyhjien tilojen vuokraamisen tai käyttötarkoituksen
muutoksen, energian käytön minimoinnin, etätyön
mahdollistamisen ja väliaikaisten työpisteiden
käytön avulla saavutetaan myös parempi energiatehokkuus.
Mitä vähemmän laitteita on päällä, sitä vähemmän
energiaa kuluu, mutta tämä vaikuttaa myös lämpökuormitukseen, joka pienenee ja vähentää ilmastoinnin tarvetta. Laitteita hankittaessa kannattaisi
vertailla eri merkkien ja mallien välisiä ominaisuuksia ja energiankulutusta. Näytöt tulisi sammuttaa,
kun niitä ei käytetä ja virransäästöohjelmia tulisi
käyttää. On myös mahdollista järjestää keskitetty
virrankatkaisu, josta työpisteen sähköt saa katkaistua päivän päätteeksi.
Valaistuksen energian kulutusta voi vähentää
sammuttamalla valot esimerkiksi liiketunnistimien
avulla kun tilaa ei käytetä ja suosimalla energiaa
säästäviä valonlähteitä. Sisätilat tulisi myös suunnitella siten, että luonnonvalo hyödynnetään mahdollisimman hyvin.
Myös ilmastoinnin käytössä voidaan hyödyntää
tilankäyttösensoreita, jotka tunnistavat, milloin tila
on käytössä. Myös lämpötilanvaihteluihin reagointi
ja lämmöntalteenotto säästävät energiaa. (Toimiston sähkönkäyttö, Motiva Oy, www.motiva.fi/julkaisut)
Evita Riikonen
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Sähkölämmitys
13%

Tietokoneet 13%

Muu 25%

Jäähdytys
12%

Ilmanvaihto 13%

Kaavio 7.
Esimerkki toimiston sähkönkulutuksesta. Suomen
valoteknillisen seuran mukaan.

Materiaaleja ja kalusteita valittaessa voidaan ottaa
huomioon tuotteiden elinkaari. Valmistusvaiheessa
ympäristöä kuormittavat raaka-aineiden hankinta,
energian kulutus, logistiikka ja päästöt. Käyttövaiheessa voidaan pohtia monikäyttöisyyttä, vuokrattavuutta ja kierrätettävyyttä. Loppusijoitusvaiheessa mahdollisuus jalostaa uusia tuotteita vähentää
jätteen määrää.
Siirtyminen kohti paperitonta toimistoa onnistuu
vähentämällä tulostamista ja kopiointia tai tekemällä sen paperin molemmin puolin. Myös siirtyminen
sähköisiin ja nettijulkaisuihin auttaa asiaa.
Toimiston tilojen muunneltavuus nopeasti ja ilman
suuria toimenpiteitä vähentää myös ympäristön
kuormitusta. Seinien ja kalusteiden liikuteltavuus
sekä tilojen käyttötarkoituksen muutoksen helppous mahdollistaa muuntojouston. Muutosvalmiutta
voidaan myös ylläpitää tekemällä jatkuvia pieniä
muutoksia esimerkiksi istumajärjestykseen.

Kuva 9. Vapputapahtuma Alvarin Aukiolla.
Evita Riikonen
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3. AYY:n työympäristökehitys
3.1. Lähtötiedot
Aalto-yliopisto itsessään on hyvin nuori, se aloitti
toimintansa vuoden 2010 alussa. Aalto-yliopisto
muodostuu kolmesta aikaisemmasta korkeakoulusta: Teknillisestä korkeakoulusta, Taideteollisesta
korkeakoulusta sekä Kauppakorkeakoulusta. Aaltoyliopiston ylioppilaskunta (AYY) syntyi näiden
kolmen korkeakoulun ja niiden ylioppilaskuntien
yhdistyessä. AYY on opiskelijajärjestö, johon kuului
vuonna 2013 noin 15 000 jäsentä. Jäsenistö muodostuu yliopiston perustutkinto- sekä jatkotutkintoopiskelijoista. (http://ayy.fi/ylioppilaskunta/)
Ylioppilaskunnan toiminta perustuu ylioppilaslakiin:
“Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan
tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja
edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja
henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan
yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla
opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.”
(Yliopistolaki, 46§)
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta on sekä edunvalvonta-, tapahtumantuottaja-, viestinnällisiä-, että
opiskelija-asuntolapalveluita tuottava organisaatio.
AYY valvoo jäsentensä etuja muun muassa koulutuspolitiikan, sosiaalipolitiikan ja kansainvälisten asioiden saralla. AYY:n jäsenilleen tarjoamiin
palveluihin kuuluvat opiskelijaliikunta, -asunnot,
-alennukset, -terveydenhuolto, tilojen vuokraus sekä
Aino-lehti ja AYY:n internetsivut. AYY muodostuu
kokonaisuudesta, johon kuuluvat jäsenet, edustajisto, hallitus, sektorit sekä taloustoimikunta ja jat-

kuvuustoimikunta. (http://ayy.fi/ylioppilaskunta/)
Jäsenet eli opiskelijat valitsevat edustajiston, jotka
puolestaan valitsevat hallituksen. Hallitus valitsee
työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät.
AYY:n uusissa toimitiloissa Otakaari 11:ssa työskentelevät hallitus, sektorit, jaostot ja edustajisto.
Sektoreihin kuuluvat työntekijät, joista suurin osa
on täysiaikaisia. Myös hallitus työskentelee täysiaikaisesti. Jaostoihin kuuluvat vapaaehtoistyöntekijät
sekä edustajisto ovat osa-aikaisia työntekijöitä.
Vuoden 2013 keväällä AYY:n henkilöstöön kuului
104 henkilöä, joista 100 työskenteli Otaniemen toimipisteissä. Näistä hallitukseen kuului 10 prosenttia, työntekijöihin 38 prosenttia ja vapaaehtoisiin 51
prosenttia.

3.2. Tutkimustyö
Tilakierrot
Suoritin tilakierrot AYY:n nykyisissä toimitiloissa
Lämpömiehenkuja 2:ssa ja Otakaari 11:ssa toisessa
kerroksessa 9.-10.4.2013. Tilakiertojen tarkoituksena oli kartoittaa tiloista muodostuva ensivaikutelma ja auttaa selvittämään miten organisaatiossa
tehdään työtä. Samalla inventoin nykyiset irtokalusteet.
Tilakierroksella haastattelin henkilöstöä heidän
työnteontavoistaan, työvälineistään, säilytystarpeistaan ja mahdollisista tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden aiheista nykyisessä työympäristössä.
Esiin nousseita asioita olivat hyvin erilaiset säilytystilantarpeet. Karkeasti luonnehdittuna Otakaari
11:ssa työskentelevien henkilökohtaisen ja yhteisen
säilytystilantarve oli moninkertainen verrattuna
Lämpömiehenkujalla työskenteleviin. Yleisesti
säilytystilaa kaivattiin enemmän. Myös työnteon taEvita Riikonen
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pojen todettiin olevan erilaisia: aatteellisella puolella ryhmätyöskentely oli paljon yleisempää. Otakaari
11:ssa aulan lähettyvillä työskentelevät myös kokivat
tilan hälyiseksi ja kaipasivat asiaan muutosta.
Tilakierroissa havainnoin neljä erilaista työpistetyyppiä: asiakaspalvelutyöpiste, nimeämätön ja
nimetty pieni työpiste sekä suuri työpiste. Näitä
erottavina tekijöinä oli ensinnäkin työpisteellä tapahtuva toiminta. Asiakaspalvelutyöpisteellä palveltiin jäseniä kasvokkain, kun taas muilla työpisteillä
työ oli itsenäisesti tapahtuvaa toimistotyötä. Asiakaspalvelutyöpisteitä oli noin 12 prosenttia kaikista
työpisteistä.
Toinen erottava tekijä oli työpisteen nimeäminen.
Noin 20 prosenttia kaikista työpisteitä oli nimeämättömiä eli toisin sanottuna niitä voi käyttää kuka
tahansa henkilöstöstä. Nämä olivat useimmiten
vapaaehtoistyöntekijöiden käytössä heidän omassa
tilassaan Lämpömiehenkuja 2:ssa.
Kolmas määrittävä tekijä oli työpisteen koko. Pieni
työpiste on nimensä mukaisesti pieni, mikä tarkoittaa 120x80 cm tai 140x80 cm kokoista työpöytää ja
korkeintaan kolmea hyllymetriä tavaraa. Näitä oli
kaikista työpisteistä 44 prosenttia ja ne olivat käytössä aatteellisella puolella. Suuri työpiste koostui
120-450 cm leveästä ja 80 cm syvästä työpöydästä
sekä jopa 20 hyllymetristä säilytystavaraa. Noin 24
prosenttia kaikista työpisteistä oli suuria työpisteitä
ja suurin osa niistä oli asuntotoimiston, esimiesten
sekä taloustoimiston käytössä.

1. Asiakaspalvelutyöpiste

2. Pieni työpiste
a) nimetty

3. Suuri työpiste

Kuva 10.
Asiakaspalvelutyöpiste Otakaari 11:ssa.

Kuva 11.
Pieni nimetty työpiste Lämpömiehenkuja 2:ssa.

Kuva 12.
Suuri työpiste Otakaari 11:ssa.

Määrä: Noin 12 prosenttia kaikista työpisteistä
Käyttäjät: Asuntotoimisto, Jäsenpalvelut, Kassa
Sijainti: Aulassa avoimesti tai puoliavoimesti
Koko: Työpöytä noin 2400-3500x700 mm
Työvälineet:
• Suora tai kulmatyöpöytä, edestä suljettu
• 1 näyttö
• Pöytäpuhelin, johon yhdistetty kännykkä tai pelkkä pöytäpuhelin
• Kassakaappi
• Mahdollisesti maksupääte, kassalipas, laskin
• Printteri, jossa mahdollisesti skanneri
• Toimistotarvikkeet
Dokumenttien käsittely ja säilytys:
• Laatikostoja 1-2 kpl
• Mahdollisesti pöytälaatikosto
• Hyllymetrejä mapeille ja lomakelokeroille
4-12, josta suljettavaa noin puolet
• Kassakaappi käteiselle, avaimille yms.

Määrä: Noin 44 prosenttia kaikista työpisteistä
Käyttäjät: Yleinen aatteellisella puolella
Sijainti: Tiimityötilassa
Koko: Työpöytä noin 1400x800 mm
Työvälineet:
• 1-2 näyttöä
• Kännykkä
Dokumenttien käsittely ja säilytys:
• Laatikosto
• Hyllymetrejä mapeille ja muulle tavaralle
0-3, josta suljettavaa noin puolet
• Pöydällä lokerikko papereille

Määrä: Noin 24 prosenttia kaikista työpisteistä
Käyttäjät: Taloustoimisto, Asuntotoimisto, esimiehet, Tietohallinto
Sijainti: Suljettu toimistohuone tai puoliavoin tila
Koko: Työpöytä noin 1200-4500x800 mm
Työvälineet:
• Suora tai kulmatyöpöytä
• 1-2 näyttöä
• Mahdollisesti pöytäpuhelin
• Kännykkä
• Mahdollisesti kannettava tietokone ja telakka
Dokumenttien käsittely ja säilytys:
• Lukittavia laatikostoja 1-2
• Hyllymetrejä mapeille tai muille tavaroille
0-20, lukittavaa puolet tai kaikki

b) nimeämätön
Määrä: Noin 20% kaikista työpisteistä
Käyttäjät: Vapaaehtoiset
Sijainti: Vapaaehtoisten ryhmätila
Koko: Työpöytä noin 1200x800 mm
Työvälineet:
• 1 näyttö
Dokumenttien käsittely ja säilytys:
• Hyllymetrejä tavaralle 0-1,5, suljettavaa
Evita Riikonen
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Alustava yhteystarvekaavio
Johdon ja avainhenkilöiden haastattelut
Haastattelin AYY:n johtoa ja avainhenkilöitä 23.
-24. sekä 29.4.2013. Haastatteluissa käytiin läpi
tilakiertojen tuloksia, niiden perusteella tekemiäni
alustavia työprofiileja sekä luonnoksia ja yhteystarvekaaviota.
Haastatteluissa toivottiin tilaluonnoksiin rennompaa otetta ja varsinkin toisen kerroksen tehokkaampaa käyttöä. Yleiseksi mielipiteeksi muodostui, että
jäsenpalvelupisteet tulisi muutostöiden yhteydessä
siirtää ensimmäiseen kerrokseen yhteystarpeiden ja
akustiikan vuoksi.
Yhteystarpeet
Perustuen tilakiertojen aikana tehtyihin sekä johtoryhmän haastatteluihin, tehtiin yhteystarvekaavio.
Kaaviossa on kuvattu eri tiimien koot suhteessa toisiinsa, hallituksen edustajien sijoittuminen tiimeihin sekä yhteystarpeet viivoilla.
Yhteystarvekaaviosta käy ilmi, että erityisesti
aatteellisella johdolla ja hallinnolla on vahvoja
yhteystarpeita melkein kaikkiin aatteellisen puolen
sektoreihin. Taloudellisella johdolla ja hallinnolla taas on vahvat yhteystarpeet asuntotoimistoon
sekä kiinteistöasioista vastaavaan sektoriin. Myös
aatteellisen sekä taloudellisen johdon ja hallinnon
välillä on voimakkaita yhteystarpeita. Aatteellisen
puolen sektoreista kulttuurilla on paljon kontakteja
vapaaehtoistoiminnan eri jaostoihin, joilla on myös
keskenään yhteystarpeita. Ainostaan tietotekniikka
jää yhteystarpeiden ulkopuolelle.
Henkilöstökysely
AYY:n henkilöstökysely oli avoinna 3.-15.5.2013.
Vastaajia oli yhteensä 52, eli puolet koko organisaation henkilöstöstä, luottamustoimijoista ja vapaaehtoisista. Otakaari 11:n vastausprosentti oli 79,

Kiinteistöt,
4

Taloudellinen
johto ja hallinto,
5**

Palvelupisteet, 3

säännöllisesti ja noin 20 prosenttia olisi kiinnostunut kokeilemaan etätyötä. Tuloksen perusteella onkin oleellista kysyä, miten etätyötä voitaisiin lisätä
tilojen väljentämiseksi.

Tietotekniikka,
2

Asuminen, 6

Aino-lehti,
3

Viestintä ja
järjestöt, 5

Aatteellinen
johto ja hallinto,
5*

Hallopedit,
6

Aava,
8
Edunvalvonta,
8

Aaltoliike,
10

Edustajisto,
3
Kulttuuri,
3

Yrityssuhteet,
3

Mosaic,
9

Aura, 6

Teekkarijaosto, 11

16
Kaavio 8.
Yhteystarvekaavio.

6.5.2013

kun Lämpömiehenkujalla työskentelevistä kyselyyn
vastasi 47 prosenttia.
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää muun muassa
työnteon tapoja, sisäistä ja ulkoista liikkuvuutta, eri
tilatyyppien käyttöä, työvälineiden tarvetta ja mahdolliset tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden aiheet
nykyisiin toimitiloihin.
Vastausten perusteella sektorit (työntekijät, hallitus) työskentelevät keskimäärin 77 prosenttia
ajastaan AYY:n toimitiloissa Espoossa. Vapaaehtoiset taas työskentelevät noin puolet ajasta Espoon
toimitiloissa ja noin kolmasosan ajasta kotona.
Lämpömiehenkujalla työskentelevät käyttävät
neuvottelu- ja hiljaisia tiloja keskimäärin enemmän
yhteistyöhön ja neuvotteluun työtovereiden kanssa
kuin Otakaari 11:ssa työskentelevät. Vastaavasti
Otakaari 11 neuvottelutiloja käytetään enemmän
yhteistyöhön sidosryhmien edustajien kanssa (31
prosenttia) sekä yksilötyöhön ilman yhteyttä muihin
(28 prosenttia). Ainoastaan Lämpömiehenkuja
2:ssa tiloja käytetään yhteistyöhön videokonferenssilaitteiston, puhelimen tai tietokoneen välityksellä.
Kyselyyn vastanneista 31 prosenttia tekee etätyötä
Evita Riikonen
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73 prosenttia vastaajista koki tarvitsevansa omalla
työpisteellään 0-3 hyllymetriä säilytystilaa, mutta
tämän ryhmän sisällä oli kuitenkin vielä paljon
vaihtelua säilytystilan tarpeen suhteen.
Oma työpiste aiheena kirvoitti vastaajista seuraavia
kommentteja:
”Suurin tarve on tärkeiden dokumenttien helppo
saatavuus. Määrä ei ole suuri, mutta esim. lukittava
kärry tai pieni kaappi olisi hyvä olla.”
”Korkeussäädettävät pöydät olisi loistava asia, jotta
voisi vaihdella seisomatyöhön/satulatuoliin.”
”Mielellään alustaa johon pystyisi kiinnittämään
papereita: kangasseinää tai edes jotain tilaa mihin
saisi kiinni post-it-lappuja.”
Omaa työntekoa eniten häiritseviksi asioiksi nykyisissä toimitiloissa nousivat ympäristön meluisuus
ja rauhattomuus ja toistuvat keskeytykset. Myös
tarvittavien tietojen ja työtovereiden saavutettavuus
koettiin ongelmaksi.
Nykyisissä tiloissa parannettaviksi asioiksi koettiin
tilojen muunneltavuus, siisteys, äänieristys ja äänenvaimennus sekä säilytys- ja varastotilan määrä.
Tilojen nykyistä visuaalista ilmettä kommentoitiin
muun muassa näin:
”Hirveän harmaata ja tylsää. Haluaisin enemmän
värejä ja persoonallisuutta. Toimiston tulisi olla
ylioppilaskunnan ja opiskelijoiden näköinen.” Uusien tilojen tulisi viestiä luovuudesta ja rohkeasta,
erilaisesta ajattelutavasta, avoimesta ja menevästä
ylioppilaskunnasta, sekä dynaamisesta ja energisestä työyhteisöstä, joka kantaa vastuunsa. Tiloissa
tulisi olla ” Kotoista ja rauhallista, mutta samalla
coolia ja räiskyvää.”
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3. Ulkoisesti liikkuvat
• välillä paikalla, mutta pääasiassa muualla
• Paikalla ollessa tärkeää vuorovaikutus muiden
tiimin jäsenten sekä johdon kanssa
• Puhelinkeskustelut
• Tapaamiset oman organisaation ulkopuolella

10

11

8
3

2. Sisäisesti liikkuvat
• tiimityötä
• keskittymistä vaativaa työtä
• sekä paikalla, että muualla
• Luova ryhmätyö

Kaavio 9.
Henkilöstökyselyn vastaustulokset kysymykseen:
Mitkä asiat eniten häiritsevät nykyisissä
toimitiloissa?

Omaa työntekoani eniten haittaavat asiat tiloissa?

2

1. Kiinteästi työpisteellä olevat
• ei paljon vuorovaikutusta tai ainoastaan lähimmän
työtoverin kanssa
• pääasiassa päätetyötä
• omalla paikalla
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1. kerros

• aulaan tietokoneita henkilöstön käyttöön
• lokerikkoja auloihin
• hiljainen huone WC-tilojen viereen
• lisää pieniä neuvotteluhuoneita aulan yhteyteen
• taukotilan käyttö myös neuvotteluhuoneena
• terassi ensimmäisen kerroksen katolle
• enemmän yksityisyyttä asiakaspalvelupisteiden
asiakkaille
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4

4

2
2
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3

3

Työprofiilit:

2. kerros

2

6

7

5

3

Pohjaratkaisua koskevassa ryhmätyössä
esille tulleita ideoita ja kysymyksiä:

• nykyisen arkiston paikalle projektitila
• avotoimiston jakaminen kahtia
• voisiko avotilassa olla nimetyt työpisteet?
• avotilassa säilytysmahdollisuus
• pelisääntöjen luonti tilojen käyttöä varten
• pöytäkoneet vai läppärit?
• rauhallisen työn tila useammalle
• henkilönostin esteettömyyden takaamiseksi
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4
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Kokoustilojen tarvetta koskevan tehtävän perusteella tuloksena ideaalit tilat sisältäisivät kokoustilat
neljälle, kahdeksalle ja 30 hengelle sisäisiä ja sidosryhmäkokouksia varten, 5-20 hengen projekti- ja
brainstorming-tilan, 20 hengen taukotilan ja aula
tai lounge-tilan 30 hengelle epävirallisiin tilaisuuksiin ja asiakaspalvelun odotustilaksi.

Henkilöstökyselyyn vastanneet jakautuivat melko tasaisesti kolmeen käyttäjäprofiiliin: kiinteästi
työpisteellä oleviin, sisäisesti liikkuviin ja ulkoisesti
liikkuviin. Näistä kiinteästi työpisteellä olevat käyttävät työpisteitä eniten, joten nimetyn työpisteen
antaminen heille on perusteltua. Sisäisesti liikkuvat taas käyttävät paljon neuvottelu-, hiljaisia- ja
projektitiloja, jolloin työpisteet ovat tyhjillään.
Ulkoisesti liikkuvat taas työskentelevät suuren osan
ajastaan muualla, joten heillä ei ole tarvetta nimetylle työpisteelle.

0

Henkilöstötyöpajat pidettiin 6.5.2013. Työpajojen
tarkoituksena oli esitellä henkilöstölle projektin tarkoitus, aikataulu ja senhetkinen suunnittelutilanne.
Tämän jälkeen henkilöstölle annettiin mahdollisuus
esittää omia ideoitaan ryhmätyöskentelyn muodossa. Työpajoissa keskityttiin kokoustilojen tarpeeseen ja pohjavaihtoehtoihin.

3.3.Tutkimustulosten analysointi

5.6.2013

Henkilöstötyöpajat

Suunnittelutyössä huomioitavaa:

Organisaation kannalta huomioitavaa:

• Käyttäjäprofiilien edustajien määrät eri tiimeissä
ja niiden vaikutus nimettyihin työpisteisiin
• Näyttöjen määrä per työpiste
• Säilytystarpeen määrä
• Työpisteiden ergonomia
• Työympäristön akustiikan parantaminen
• Tilojen muunneltavuus
• Tilojen visuaalisen ilmeen sovitus AYY:n ilmeeseen

• Käyttäjäprofiilien edustajien määrät eri tiimeissä
ja niiden vaikutus nimettyihin työpisteisiin
• Yhteistyön parantaminen sektoreiden/jaostojen
välillä
• Tarvittavien henkilöiden ja tiedon saavutettavuuden parantaminen
• Tietotekniset ratkaisut, näyttöjen ja kannettavien
määrä sekä verkot
• Työympäristön meluisuuden ja häiriöiden vähentäminen sekä siisteyden lisääminen käyttäytymiskoodien avulla
• Etätyön lisäämisen harkinta ja keinot, miten se
voitaisiin toteuttaa
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Kuva 13.
Henkilöstötyöpajat.

Vyöhykkeet ja tilatyypit
Tehdyn tutkimustyön perusteella luotiin uusiin
toimitiloihin tarvittavat tilatyypit. Näitä tilatyyppejä
sovellettiin tilasuunnittelussa.
AYY:n toimitilat voidaan jakaa kahdella tapaa eri
vyöhykkeisiin. Ensimmäinen tapa perustuu tilan
julkisuuteen ja toinen tapa vuorovaikutuksen tapaan ja määrään. Julkinen vyöhyke on avoin kaikille
vierailijoille, jäsenille ja sidosryhmien edustajille.
Vyöhykkeiden muodostamisessa on käytetty hyväksi
TTL:n julkaisua Monitilatoimisto – ohjeita käyttöön
ja suunnitteluun (2012).
Julkisella vyöhykkeellä sijaitsevat asiakaspalvelupisteet ja aulatilat väliaikaisine työpisteineen
ja odotustiloineen. Puolijulkinen vyöhyke taas on
avoin koko henkilöstölle sekä sidosryhmien edustajille kokoustilanteissa. Vyöhykkeellä sijaitsevat
avotoimisto, osa työhuoneista, tauko- ja kokoustilat.
Yksityinen vyöhyke muodostuu tiloista, joihin on
pääsy ainoastaan henkilöstöllä. Näihin tiloihin eivät
pääse vierailijat. Osa yksityisestä vyöhykkeestä on
tiloja, joihin pääsee vain osa henkilöstöstä, sillä
näissä tiloissa käsitellään luottamuksellisia asioita.
Julkisuusasteen vyöhykkeisiin sijoittuvat erilaisten
vuorovaikutusten vyöhykkeet. Näitä ovat yhteistyön
ja keskittyneen työn vyöhykkeet, kokoustilat sekä
epämuodollisen yhteistyön vyöhyke. Vuorovaikutusvyöhykkeet muodostuvat erilaisista tilatyypeistä.
Yhteistyön vyöhyke koostuu tiimityössä käytettävistä työtiloista. Keskittyneen työn vyöhykkeellä on
tiloja, joissa voi tehdä keskittymistä vaativaa työtä
ilman häiriötekijöitä. Epämuodollisen yhteistyön
vyöhyke sisältää satunnaisia kohtaamispaikkoja ja
taukotiloja. Kokoustilojen vyöhykkeellä taas tehdään pidetään ennalta sovittuja sekä spontaaneja
kokouksia sekä tehdään projektityötä.

2. kerros

2. kerros

1. kerros

1. kerros

Yksityinen
vyöhyke

Julkinen
vyöhyke

Työtilat,
keskittynyt työ

Puolijulkinen
vyöhyke

Työtilat,
yhteistyö

Tekniset tilat

Epämuodollinen yhteistyö

Kokoustilat
Varasto- ja
arkistotilat

Kaaviot 10. ja 11.
Vyöhykkeet julkisuusasteen ja toiminnallisuuden
mukaan.
Evita Riikonen
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Työtilat, yhteistyö:
•
•
•
•
Kuva 14.

Kuva 15.

1-2 hengen suljettu työhuone
Tiimityötila
Avotoimisto
Asiakaspalvelupiste

Kuva 16.

Työtilat, keskittynyt työ:
•
•

Kuva 17.

Hiljainen huone
1-2 hengen suljettu työhuone

Kuva 18.

Epämuodollinen yhteistyö:
•
•
•
Kuva 19.

Kuva 20.

Taukokeittiö
Taukotila
Odotusalueet

Kuva 21.

Kokoustilat:

Kuva 22.

Kuva 23.

Kuva 24.

Kuva 25.

•
•
•
•
•

Neuvottelutila 2-4 henkeä
Neuvottelutila 8 henkeä
Kokoustila 30 henkeä
Virkistys-/Brainstormtila
Projektitila

Muut tilat
•
•
•
•
Kuva 26.

Kuva 27.
Evita Riikonen
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Kopiointi
Pukutilat
Arkisto
Varasto

Työtilat, yhteistyö

Kuva 28.
Esimerkkikuva projekiluonteiseen yhteistyöhön
sopivasta tilasta.
Evita Riikonen
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Kaaviot 12. - 14.
Periaatteelliset pohjakaaviot tiimityötilasta, avotoimistosta ja asiakaspalvelupisteestä.

Tiimityötila

Avotoimisto

Asiakaspalvelupiste

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Suljettu työtila
Sopii tiimityöhön, joka voi olla luottamuksellista
ja vaatii jatkuvaa yhteistyötä
sijainti lähellä luonnonvaloa ja näkymää ulos,
mikäli eristetään hyvin, voi sijaita kulkureittien
yhteydessä
vähintään 6 m2/työpiste
5-6 työpistettä, nimettyjä
säilytystilaa 0-3 hyllymetriä/hlö
akustiikkapaneeli seinällä, akustoiva alakatto,
tekstiililaattamatto

Avoin työtila yhteistyötä vaativiin tehtäviin
sijainti lähellä ikkunoita ja luonnonvaloa
työpisteitä yli kymmenen, ei-nimettyjä
vähintään 6 m2/työpiste
säilytystilaa 0-3 hyllymetriä/hlö
pöytäsermit tuomassa visuaalista yksityisyyttä
akustiikkapaneeleita seinillä, akustoiva alakatto, tekstiililaattamatto
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•
•
•
•

Avoin tai puoliavoin tila kasvokkaiseen ja puhelimitse tapahtuvaan asiakaspalveluun
suuri työpiste, istuin asiakkaalle
säilytystilaa lähellä kaavakkeille, avaimille, yms.
sermit suojaamassa asiakkaan yksityisyyttä,
äänenvaimennus
työntekijän näytön suojaus

Työtilat, keskittynyt työ

Kuva 29.
Esimerkkikuva keskittyneeseen ja hiljaiseen työskentelyyn sopivasta tilasta.
Evita Riikonen
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Kaaviot 15. - 16.
Periaatteelliset pohjakaaviot hiljaisen työn huoneesta ja 1-2 hengen työhuoneista.

Hiljaisen työn huone

1-2 hengen työhuoneet

•

•
•

•
•
•
•
•

Suljettu tila keskittyneeseen, luottamukselliseen
työskentelyyn ja puhelinkeskusteluihin
Sijainti sisäisellä vyöhykkeellä, kauempana
luonnonvalosta, koska käytetään vain lyhytaikaisesti
ei varattava
Pinta-ala vähintään 6 m2/työpiste
1-2 työpistettä
akustiikkapaneeli seinällä, akustoiva alakatto,
tekstiililaattamatto

•
•
•
•
•

Suljettu tila keskittyneeseen ja yhteistyöhön
Sijainti lähellä ikkunoita ja luonnonvaloa, voi
olla lähellä kulkureittejä mikäli hyvin eristetty
Pinta-ala vähintään 6 m2/työpiste tai 7,5 m2/
työpiste, mikäli huoneessa on neuvottelupöytä
tai sohva
1-2 nimettyä työpistettä
säilytystilaa 0-3 hyllymetriä/hlö
sohva
akustiikkapaneeli seinällä, akustoiva alakatto,
tekstiililaattamatto
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Epämuodollinen yhteistyö

Kuva 30.
Esimerkkikuva epämuodolliseen yhteistyöhön
sopivasta tilasta.
Evita Riikonen
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Kaaviot 17. - 19.
Periaatteelliset pohjakaaviot taukotilasta, odotusalueestaja taukokeittiöstä.

Taukotila n.15 hengelle

Odotusalue

Taukokeittiö

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Suljettu tai puoliavoin tila taukojen pitämiseen,
kokouksiin tai mobiilien työntekijöiden väliaikaiseen työskentelyyn
Sijainti voi olla kauempana luonnonvalosta,
lähellä kokoustiloja ja kauempana työpisteistä
vähintään 1 taukotila/100 hlö
pinta-ala vähintään 2 m2/istuin
infonäyttö
suuri pöytä ja istuimet, sohvaryhmä
akustiikkapaneelit seinällä, akustoiva alakatto,
askelääntä vaimentava vinyylimatto, irtomattoja

•
•
•
•

Avoin tai puoliavoin tila, jossa vieraat otetaan
vastaan ja joissa odotetaan
Sijainti lähellä sisäänkäyntiä tai portaita ja
palvelupisteitä
Vähintään 1/kerros
Pinta-ala vähintään 2 m2/istuin
Nojatuolit tai rahit, pieni pöytä
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•
•
•

Avoin tai puoliavoin tila, jossa voidaan valmistaa ruokaa ja teetä tai kahvia
Sijainti voi olla kauempana luonnonvalosta,
lähellä kulkureittejä, taukotilaa ja kokoustiloja
Vähintään 1/kerros tai 1/50 työpistettä
kaksi jääkaappipakastinta, kaksi astianpesukonetta, liesi, uuni, säilytystilaa, pesuallas,
mikroaaltouuni

Kokoustilat

Kuva 31.
Esimerkkikuva luovaan työskentelyyn sopivasta
kokoustilasta.
Evita Riikonen
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Kaaviot 20. - 22.
Periaatteelliset pohjakaaviot neuvottelutiloista.

Neuvottelutila 2-4 henkeä

Neuvottelutila 8 henkeä

Suuri neuvottelutila 30 henkeä

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Suljettu tila pieniin kokouksiin, luottamuksellisiin keskusteluihin, puhelinkeskusteluihin ja
hiljaiseen työhön
sijainti lähellä työpisteitä ja sisäistä vyöhykettä
ei varattava
pinta-ala vähintään 2 m2/hlö
näyttö (puhelin, videoneuvotteluvälineet),
valkotaulu
pieni pöytä ja neljä istuinta
akustiikkapaneeli seinällä, akustoiva alakatto,
tekstiililaattamatto

•
•
•
•
•
•

Suljettu tila ennalta sovittuihin kokouksiin, presentaatoihin, luottamuksellisiin keskusteluihin
sijainti lähellä sisäänkäyntiä ja taukotilaa sekä
luonnonvaloa
kalustuksen tulisi mahdollistaa kasvokkain
istuminen
pinta-ala vähintään 2 m2/hlö
näyttö (tykki, valkokangas, videoneuvotteluvälineet), valkotaulu
mieluiten muunneltavat kalusteet ja helposti
siirreltävät istuimet
akustoiva alakatto, tekstiililaattamatto
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•
•
•
•
•
•

Suljettu tila ennalta sovittuihin kokouksiin, presentaatoihin, luottamuksellisiin keskusteluihin
sijainti lähellä sisäänkäyntiä ja taukotilaa sekä
luonnonvaloa
kalustuksen tulisi mahdollistaa kasvokkain
istuminen
pinta-ala vähintään 2 m2/hlö
näyttö (tykki, valkokangas, videoneuvotteluvälineet), valkotaulu
mieluiten muunneltavat kalusteet ja helposti
siirreltävät istuimet
akustoiva alakatto, tekstiililaattamatto

Kaaviot 23. - 24.
Periaatteelliset pohjakaaviot virkistys-/brainstormtilasta ja projektityötilasta.

Virkistys-/Brainstorm-tila

Projektityötila

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Suljettu tila ideointiin ja pidempien esitysten/
videoiden katseluun tai mobiilien työntekijöiden työskentelyyn
Sijainti lähellä taukotiloja tai keittiötä
Pinta-ala vähintään 3 m2/henkilö
rento kalustus, esim. sohvia, sohvapöytiä
näyttö elokuvien katselua tai pelaamista ja rentoja neuvottelutilanteita varten
kaksi työpistettä
keittiö
valkotaulu

•
•
•
•
•
•

Suljettu tila ryhmätöitä ja ideointia varten tai
mobiilien työntekijöiden väliaikaisina työpisteinä
Sijainti lähellä aulaa ja yhteisiä tiloja mikäli
hyvin eristetty
Pinta-ala vähintään 3 m2/hlö
muunneltavat kalusteet, 4-5 työpistettä
rento kalustus, esim. riippukeinu
valkotaulu
akustoiva alakatto, tekstiililaattamatto
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Muut tilat

Kaaviot 25. - 27.
Periaatteelliset pohjakaaviot varstosta, kopiotilasta
ja arkistosta.

Varastotila

Kopiotila

Arkisto

•

•

•
•

•
•
•

Avoin tai suljettu tila usein käytettyjen tarvikkeiden säilytykseen ja jätteiden keruuseen
Sijainti lähellä työpisteitä, ei tarvitse luonnonvaloa
Pinta-ala vähintään 1 m2/kaappi
Korkeita kaappeja tai hyllyjä, jäteastiat

•
•
•
•
•

Avoin tai suljettu tila kopiontiin, tulostukseen ja
skannaukseen
Sijainti lähellä työpisteitä, ei tarvitse luonnonvaloa, mieluiten eristettynä avotilasta häiriöiden välttämiseksi
Vähintään 1/kerros tai 1/50 työpistettä
Pinta-ala vähintään 6 m2
kopiokone
säilytystilaa toimistotarvikkeille
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•
•

Avoin tai suljettu tila arkistointia varten
Sijainti lähellä työpisteitä, ei tarvitse luonnonvaloa
Pinta-ala vähintään 1 m2/kaappi
arkistokaapit

4. Otakaari 11 toimitilat

Kuva 32.
Otakaari 11 keväällä 2013.
Evita Riikonen
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4.1. Rakennuksen arkkitehtuuri
ja historia
Yhteys Otaniemen kampukseen
AYY:n uudet toimitilat sijaitsevat Otakaari 11:ssa
Aalto-yliopiston Otaniemen kampusalueella. Tämä
kampusalue on yliopiston kampuksista suurin ja
siihen kuuluvat muun muassa neljä tekniikan alan
korkeakoulua. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun on ennakoitu siirtävän toimintonsa Otaniemeen vuoteen 2016 mennessä. Otaniemi on Pohjoismaiden suurin korkean teknologian keskittymä
ja aluetta on luonnehdittu ainutlaatuiseksi yhdistelmäksi koulutusta, tutkimusta ja liiketoimintaa.
Otaniemen kampusalueen yleissuunnitelman on
laatinut arkkitehti Alvar Aalto (1898-1976). Hän on
myös suunnitellut entisen Teknillisen korkeakoulun
päärakennuksen (1964), joka sijaitsee näkyvällä paikalla yhdellä alueen seitsemästä kukkulasta. Myös
pääkirjasto, ostoskeskus ja opiskelijoiden liikuntakeskus Otahalli ovat syntyneet Aallon kynästä. Aallon suunnittelu yltääkin alueella aina yleiskaavasta
yksityiskohtiin, kuten valaisimiin ja ovenkahvoihin
saakka. Alueen rakennukset edustavat tyyliltään
funktionalismia.
Päärakennuksen ja Otaniemen ostoskeskuksen
välissä sijaitsevaa Alvarin aukiota pidetään teekkareiden toiminnan keskipisteenä. Aukio toimii näyttämönä mm. lukukauden avajaisille ja vapputapahtumille. (http://www.aalto.fi/fi/about/campuses/)
Alvarin aukion reunalla ja ostoskeskuksen jatkeena
sijaitsevat AYY:n toimitilat Otakaari 11:ssä.

Rakennuksen historia
Otakaari 11 liikerakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto & Co vuonna 1985. Alkuperäiset pääpiirustukset on allekirjoittanut Elissa
Aalto, joka johti toimistoa Alvar Aallon kuoleman
jälkeen.
Elsa ”Elissa” Kaisa Aalto (1922-1994) oli suomalainen arkkitehti. Hän opiskeli Teknillisessä korkeakoulussa ja aloitti työskentelyn Alvar Aallon
toimistossa vuonna 1949. Hän toimi suunnitteluavustajana muun muassa Jyväskylän yliopistorakennusten suunnittelussa. Hän avioitui Alvar Aallon
kanssa vuonna 1952. (http://fi.wikipedia.org/wiki/
Elissa_Aalto)

2. kerros

1960-luvulta lähtien Alvar Aallon tuotanto alkoi muuttua väriskaalaltaan vaaleammaksi.
Tämä näkyy myös Otakaari 11:n valkeaksi rapatussa julkisivussa. (http://www.mfa.fi/
arkkitehtiesittely?apid=819598)
Otakaari 11 sijaitsee liikerakennusten korttelissa ja
se on alunperin suunniteltu vuonna 1960 suunnitellun ostoskeskuksen laajennukseksi. Ensimmäisessä
kerroksessa toimi Postipankki ja toisessa kerroksessa silloinen Kansallis-Osake-Pankki.
Vuosien varrella rakennuksessa on toiminut muun
muassa lelukauppa, yliopiston kirjakauppa ja
Nordean konttori.
Keväällä 2013 Otakaari 11 oli AYY:n omistama
rakennus. Toisessa kerroksessa toimi AYY:n taloudellinen johto, asunto- ja kiinteistötoimistot sekä
asunto- ja jäsenpalvelupisteet. Osa ensimmäisestä
kerroksesta oli vuokrattu Postin käyttöön.
Koko rakennuksen kerrosala on 1003 m2, joista
ensimmäisen kerroksen huoneistoala on 491 m2 ja
toisen kerroksen kerrosala on 585 m2. Ensimmäisen kerroksen huoneistoalasta 123 m2 oli teknisiä
tiloja.
Evita Riikonen
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1. kerros

Asiakastilat

Kokoustilat

Sosiaalitilat

Varasto- ja
arkistotilat

Toimisto

Tekniset tilat

Kaavio 28.
Otakaari 11 pohjapiirustukset kevään 2013 tilanteesta. Värialueet kuvaavat tilojen toiminnallista
tarkoitusta.

4.2. Tilasuunnitelma
Aloitin toimintojen sijoittumisen luonnostelua
Otakaari 11:een jo varhaisessa vaiheessa. Ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, mitä tiloihin mahtuisi;
kuinka monta työpistettä, neuvottelutilaa, taukotilaa ja niin edelleen. Pian kävikin selväksi, että,
verrattuna tilan tulevaan käyttäjämäärään, neliömetrejä oli vähäisesti. Lisäksi muutostöiden tulisi
keskittyä rakennuksen alakertaan.
Yksi mietinnän aiheista oli palvelupisteiden sijainti.
Yläkerrassa koettiin häiritseväksi aulassa tapahtuva
hälinä. Näin ollen jäsenpalvelupisteistä ja jäsenistön toiminnasta kantautuvat äänet tulisi jotenkin
eristää. Tähän yksi ratkaisu olisi jäsenpalvelupisteiden siirto alakertaan. Tämä myös valjastaisi
rakennuksen alakerran enemmän jäsenten käyttöön
ja mahdollistaisi jäsenpalvelujen yhteistyön aatteellisen puolen kanssa.
Koska yläkerran tilat haluttiin säilyttää mahdollisimman pitkälle ennallaan, koettiin parhaaksi
ratkaisuksi säilyttää ne asuntotoimiston, kiinteistötoimiston ja taloudellisen johdon käytössä. Nämä
olivat myös käyttäjäryhmiä, jotka tarvitsivat eniten
säilytystilaa ja nimettyjä työpisteitä. Yläkerran
valoisat 1-2 hengen toimistohuoneet olivat parhaita
sopivia työnkuvaan, jossa työskennellään paljon
omalla työpisteellä ja vähän muualla.
Alakertaan painottuvassa suunnitelmassa ensimmäiseksi purettiin kevyet väliseinät, jotka estivät
valon kulun tiloissa. Koska alakerrassa ikkunoita
on vain yhdellä julkisivuseinällä, oli auringonvalon
kulun maksimointi tärkeätä. Vaikka luonnonvalo
olisi tärkeätä kaikissa tiloissa, tulisi työskentelytilojen ehdottomasti sijaita yhteydessä luonnonvaloon.
Näin ollen neuvottelu- ja taukotilat oli pakko jättää
toisarvoiseen asemaan luonnonvalon suhteen ja
siirtää ne kauemmas ikkunaseinästä.

Jotta luonnonvalon kulku ja tarvittavan määrän
työpisteitä sijoitus tiloihin olisi mahdollista, olisi
avotoimisto paras mahdollinen tilatyyppi. Avotoimiston sijainti ikkunaseinän vieressä varmistuikin
varhaisessa vaiheessa.
Koska osalla henkilöstöstä oli kuitenkin luottamuksellisia tehtäviä, koettiin parhaaksi sijoittaa heidät
1-2 hengen työhuoneisiin. Näille työhuoneille paikat
löytyivät lopulta yläkerrasta.
Tilojen jako kahden kerroksen välillä alkoi näin
asettua aloilleen. Alakerta muodostuisi avotoimistosta, tiimityötilasta, asiakaspalvelupisteistä, projektitilasta, neuvottelutiloista, hiljaisen työn tilasta,
taukotilasta, varastotiloista ja pukutiloista. Toinen
kerros taas sisältäisi enemmän työhuoneita keskittyneeseen työhön, asuntotoimiston palvelupisteet,
suuren kokoustilan, taukokeittiön ja taukotilan sekä
projektitilan.
Kerrosten yhdistäminen sisäportaalla tuotti myös
omat hankaluutensa sijoittumissuunnitelmaa työstettäessä. Välipohjan palkkijako määritti porrasaukon sijaintia paljon. Näin ollen jatkotyöstöön valittua vaihtoehto A:ta muokattiin vielä muun muassa
portaikon sijainnin osalta.
Luonnoksia käytiin läpi useaan kertaan eri käyttäjäryhmien kanssa. Ensimmäisen kerran niitä käsiteltiin aatteellisen puolen avainhenkilöiden haastattelussa. Tällöin saatiin palautetta, joka kannusti
rohkeampaan otteeseen. Myös yläkerran aulatilojen
hyödyntäminen koettiin liian vähäiseksi. Lisäksi
Otakaari 11 avainhenkilöitä haastateltiin, mutta
tällöin palaute ei ollut yhtä runsasta. Tärkeäksi koettiin olemassa olevan hyödyntäminen ja kierrätys.
Henkilöstöllä oli mahdollisuus vaikuttaa sijoittumissuunnitelmaan myös työpajoissa. Tällöin heille
esiteltiin luonnokset, joita he saivat kommentoida.
Työpajoissa sai myös ideoida pohjaratkaisua tilapelin avulla; muutaman hengen ryhmille annettiin
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käyttöön suuret tulosteet tyhjästä rakennuksesta,
johon sai sijoitella eri tilatyyppejä ja piirtää sekä
kirjata vapaasti kommentteja. Työpajoissa kerätyn
palautteen sekä myöhempien suunnittelukokousten
avulla muokattiin lopullinen sijoittumissuunnitelma.
Suunnitteluprosessi
Otakaari 11 uusien toimitilojen suunnittelussa olivat
mukana LVI-, sähkö- ja rakennesuunnittelijat.
Koska aukon tekeminen 1. ja 2. kerroksen välille
sekä käyttötarkoituksenmuutokset vaativat rakennuslupaa toimi Ritva Kokkola KVA Arkkitehdeilta
pääsuunnittelijana rakennusluvan hakemisessa.
Ennen rakennusluvan saamista ei rakennustöitä
voitu aloittaa.
Projektissa toimi myös rakennuttajakonsultti ja
urakoitsija, jotka minun ja muiden suunnittelijoiden sekä käyttäjien edustajien kanssa osallistuivat
suunnittelu- ja työmaakokouksiin ja -käynteihin.

Kaaviot 29.-31. viereinen sivu
Luonnokset A, B ja C uudesta pohjaratkaisusta.
Värialueet kuvaavat tilojen toiminnallista tarkoitusta.
Työtilat, yhteistyö
Epämuodollinen yhteistyö
Työtilat, keskittynyt työ
Kokoustilat
Varasto- ja arkistotilat

A.

B.
2.

C.

3.

2.

1.

4.
6.

1.
1.

7.

5.

3.
5.

7.

2.

5.
6.

4.

3.

4.

2. kerros

2. kerros

2. kerros

1. Asuntotoimiston työpisteet on siirretty aulan
puolelle, jolloin asuntotoimistolle jää erillinen
takatoimisto.
2. Nykyiseen neuvottelutilaan on sijoitettu kaksi
työpistettä.
3. Aulaan on rakennettu yksi pieni työhuone ja seinäkkeillä erotettuja väliaikaisia työpisteitä.

1. Asuntotoimiston työpisteet on siirretty aulan
puolelle, jolloin asuntotoimistolle jää erillinen takatoimisto
2. Aulaan on rakennettu yksi pieni työhuone lisää

1. Aulaan on sijoitettu väliaikaisia työpisteitä.

1. kerros

1. kerros

3. Nykyisten varastotilojen paikalle on sijoitettu
kaksi työhuonetta, suuri neuvottelutila, projektityötila ja taukotila.
4. Jäsenpalvelupisteet on sijoitettu alakertaan.
5. Avotoimistossa on 19 pientä työpistettä.
6. Kaksi puhelinkoppia sijaitsevat sisäänkäynin
yhteydessä.
7. Nykyisen siivouskomeron paikalle on sijoitettu
hiljainen huone.

2. Nykyisten varastotilojen paikalle on sijoitettu
projektitila, taukokeittiö, työhuone, hiljainen huone,
luova tila, väliaikaisia työpisteitä ja avotoimisto.
3. Avotoimistossa on 21 pientä työpistettä.
4. Kaksi kahden hengen työhuonetta sijaitsevat
aulan yhteydessä.
5. Kopiotila on sijoitettu holvin viereen.

1. kerros
4. Nykyisten varastotilojen paikalle on sijoitettu
neuvottelutiloja ja hiljainen huone sekä suuri taukotila.
5. Jäsenpalvelupisteet sijoitettu alakertaan.
6. Avotoimistossa on 19 pientä työpistettä.
7. Kaksi kahden hengen työhuonetta sijaitsevat
aulan yhteydessä.

Evita Riikonen

43

AYY työympäristökehitys

Kuva 33.
1. kerroksen kalustepohjapiirrokseen on väritetty
tilat, joihin on tehty muutoksia.

Olohuone

Pukuhuone

Vapaaehtoisten työtila,
5 työpistettä
Siivous

Pukuhuone
WC

WC

Neuvottelu- Hiljaisen
tila,
työn
4 henkeä
huone

Neuvottelutila,
8 henkeä

Avotoimisto, 17 jaettua
työpistettä

Varasto

Taukotila

Aula,
2 työpistettä

Tiimityötila,
5 työpistettä
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Kuva 34.
2. kerroksen kalustepohjapiirokseen on väritetty tilat,
joihin o tehty muutoksia.

Taukotila

Työhuone,
2 työpistettä

Työhuone,
2 työpistettä

Projektitila,
4 henkeä

Aula

Neuvottelutila, 30 henkeä

Työhuone,
2 työpistettä
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Työhuone,
2 työpistettä

Kuvat 35.-36.
3D-mallinnoskuvia 1. ja 2. kerroksesta.
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Materiaalit ja värit
Otakaari 11 oli materiaali- ja värimaailmaltaan sikäli
haasteellinen, että siihen oli vuosien varrella tehty
joitakin muutoksia. Rakennuksen värimaailma oli
hyvin rauhallinen ja painottui valkoisen, keltaisen,
beigen ja sinisen sävyihin. Nämä olivat sävyjä, jotka
sopivat hyvin aikaisemmin pankkina palvelleelle
kiinteistölle. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta oli
kuitenkin opiskelijajärjestönä ja enimmäkseen
nuorien työntekijöiden työyhteisönä ilmeeltään värikäs, raikas ja räiskyvä. Oli vaikeaa sovittaa yhteen
yläkertaa, joka jäi osittain ennalleen, yhteen alakerran kanssa, johon kaivattiin uutta täysin erilaista
ilmettä. Päädyin ratkaisuun, jossa vanhan annettiin
olla vanhaa ja uudesta tehtiin reippaasti erilaista.
Seinien värisävyjen valinta pohjautui paljon eri vyöhykkeiden väreihin ja niiden väripsykologiaan sekä
AYY:n brandimateriaalin visuaaliseen ilmeeseen.
Koska graafisesta ilmeestä vastaavan viestinnän
osaston mukaan AYY:llä ei kuitenkaan ollut mitään
tarkkaa visuaalista ohjeistusta, sain melko vapaat
kädet. Fuchsianpunainen oli kuitenkin esimerkiksi
AYY:n nettisivuilla vahvasti esillä, joten se tuntui
luonnolliselta valinnalta julkisiin tiloihin, kuten
aulaan. Näin punaisesta tuli epämuodollisen yhteistyön vyöhykkeen oma sävy, jota käytettiin tehosteseinien maalisävynä ja irtokalusteiden verhoilussa.
Punainen väri tulkitaan usein rohkeaksi, kiihottavaksi ja lämpimäksi. Sitä käytetäänkin tunnetusti
pikaruokaloissa, joissa asiakkaiden toivotaan syövän paljon ja nopeasti. Ajattelin punaisen sopivan
AYY:n asiakastiloihin ja taukotiloihin, koska se
kannustaa aktiivisuuteen ja impulsiivisuuteen. Siinä
on myös räiskyvyyttä, jota tiloihin kaivattiin. Taukotiloissa se ei kuitenkaan ole häiritsemässä voimakkuudellaan työntekoa.
Kokoustiloissa taas vyöhykeajattelua noudattaen
tehostesävynä oli limenvihreä ja hiljaisissa tiloissa
vaaleansininen. Vihreä on kasvien ja lehtien väri, se
luo yhteyden luontoon. Luonnon taas uskon tuo-

van apua kokouksissa ja brainstorming- tilanteissa
luovuuden löytämiseen ja innovointiin. Sininen on
rauhoittava väri, joka virittää meidät oikeaan tunnelmaan keskittymistä vaativia tehtäviä varten.
Materiaalien valinnan perusteina olivat visuaalisen
ilmeen lisäksi niiden akustiset ominaisuudet, kestävyys, huollettavuus ja hinta-laatusuhde. Avotoimistoon, uusiin toimistohuoneisiin, kokous- ja hiljaisiin
tiloihin sekä 1. kerroksen aulaan valittiin lattiamateriaaliksi tekstiililaattamatto, sillä se vaimentaa
tutkitusti askelääntä. (Monitilatoimisto – ohjeita
käyttöön ja suunnitteluun, TTL, 2012, s. 48-53)
Tekstiililaattamatto on myös likaantuessaan helposti osittain vaihdettavissa toisin kuin esimerkiksi
kokolattiamatto. Sen on myös havaittu parantavan
sisäilman laatua, sillä se imee itseensä tehokkaasti
ilmassa leijuvat pienhiukkaset.
Valitsemani tekstiililaattamatto myös inspiroi minua suunnittelutyössä, sillä sen värivaihtoehtoja oli
useita. Tummanharmaata, jota pidin rauhallisena ja
neutraalina, päätin käyttää toimistotiloissa. Aulaan
valitsin version, jossa oli sama tummanharmaa pohjaväri, mutta myös punaisia raitoja. Kokoustiloihin
taas valitsin tummanharmaapohjaisen ja vihreäraidallisen maton, hiljaiseen tilaan siniraidallisen.
Nämä värit noudattivat hyvin luonnostellessani
käyttämiäni eri vyöhykkeiden värejä: punainen –
epämuodollinen yhteistyö, vihreä – kokoustilat ja
sininen – hiljaiset tilat.
Toisen kerroksen aulaan valitsin hieman kestävämmän materiaalin; kudotun vinyylimaton. Se oli
kudottu mustalla ja harmaalla ”langalla”, jolloin
pinnasta muodostuu kauempaa katsottaessa harmaa.
Alakerran taukotilan lattiamateriaalin tuli olla
kestävämpää ja helpommin puhdistettavaa kuin
toimisto- ja kokoustilojen. Näin ollen päädyin askelääntä vaimentavaan vinyylimattoon. Valitsemassani matossa tekstuurina oli korkeuskäyriä muistuttaEvita Riikonen
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va kuvio valkoisella pohjalla. Koska taukotila sijaitsi
ikkunattomassa tilassa, toivoin valkoisen maton
tuovan tilaan avaruutta ja valoa. Myös 1. kerroksessa, pukutilojen toisella puolella sijaitsevassa rennossa kokoustilassa on käytetty samaa lattiamateriaalia, sillä myös siellä on keittiö.
Alakerran WC-tiloihin valitsin lattiaan tummanharmaan 10x10 cm klinkkerin, jolla on pienen kokonsa
vuoksi helppo tehdä kaadot. Seiniin valitsin hieman
vaaleamman harmaan, samankokoisen myös mattapintaisen laatan. Harmaan värin ajattelin sopivan
muihin lattiamateriaaleihin sekä muihin, olemassa
oleviin WC-tiloihin, joiden laatoitus oli harmaan ja
ruskean sävyistä.
Muihin, ”toisarvoisiin tiloihin”, kuten käytävälle,
varastoon, tuulikaappiin ja vapaaehtoisten työtilaan valitsin tummanharmaan linoleumin, jossa
oli hiukan pintakuviointia. Pukutiloihin valitsin
tummanharmaan, märkätilan muovimaton, sillä
pukutiloissa oli vesipisteet ja kulku suoraan suihkutiloista, joten niihin ei olisi kosteutta huonosti
kestävä linoleumi sopinut.
Alakerrassa vaihdettiin uudet alakattomateriaalit
melkein kaikkiin tiloihin. Toisessa kerroksessa uusi
alakatto asennettiin ainoastaan aulan yhteydessä oleviin uusiin työhuoneisiin ja projektitilaan.
Muuten alakattoja paikattiin tarpeen mukaan. Myös
alakattomateriaalien valinnassa akustisuudella oli
tärkeä rooli. Alakerran aulaan, kokous-, tauko- ja
hiljaisiin tiloihin sekä toisen kerroksen uusiin
työhuoneisiin ja projektitilaan valittiin alakatoksi
akustinen, avattava alakattolevy. Ecophonin uusi
alakattojärjestelmä koostui 300x1200 ja 600x1200
mm kokoisista levyistä, sekä 150x1200 mm kokoisista teknisistä paneeleista, joihin voi asentaa LVIS
-päätelaitteet ja valaisimet. Järjestelmä muodostaa
selvän suunnan, sillä sen osat asennetaan lyhyiltä
sivuiltaan puskuun ja pitkillä sivuilla käytetään
puolittain piiloon jääviä t-listoja. Näin syntyy
illuusio raidoista, jotka halkovat alakattopintaa.

Kuva 37.
Piirustus 1. kerroksen taukokeittiöstä.

Kuva 38.

Kuva 39.

Kuva 40.

Kuva 41.

Kuva 42.

Kuva 43.

Kuva 44.

Kuva 45.

Kuva 46.

Kuva 47.

Kuva 48.

Kuva 49.

Tämä raidoitus sopi mielestäni yhteen alkuperäisen
alakattomateriaalin kanssa, joka oli metallisäleistä
koostuvana myös raidallinen.
Alkuperäinen alakatto piti alun perin säilyttää 1.
kerroksen avotoimistossa. Työmaalla ilmenneiden
seikkojen vuoksi se kuitenkin korvattiin alkuperäistä hyvin paljon muistuttavalla metallisälealakatolla,
jonka päälle asennettiin akustinen huopa. Pukutiloissa, WC:ssä ja siivouskomerossa alakatoksi valittiin märkätiloihin soveltuva pestävä kivivillalevy. 1.
kerroksen varasto- ja teknisiin tiloihin vievän käytävän alakattomateriaaliksi valittiin puukuitulevy.
Sisäportaaksi soveltui parhaiten keveytensä, edullisuutensa ja helpon toteutuksen vuoksi teräskierreporras. Portaan maalin sävyksi valittiin valkoinen,
jossa pinnakaide tulee kauniisti esille. Porrasaskelmat päällystettiin 1. kerroksen aulassa käytettävällä
punaraitaisella tekstiililaattamatolla, joka vaimentaa askelääntä ja saa portaan sulautumaan paremmin ympäristöönsä.
Lasiseinien profiilit ovat adonisoitua alumiinia,
mikä tuo yhtenäisyyttä toisen kerroksen olemassa

Kuva 50.

Kuva 51.

oleviin lasiseiniin.
Alakerran taukokeittiöön luotiin lämpimämpää
tunnelmaa koivuviiluisten kaapinovien avulla. Yläja alakaappien välitilaan asennettiin lasilevy, jonka
tausta on maalattu samalla punaisen sävyllä kuin
tehosteseinät.
Evita Riikonen

48

AYY työympäristökehitys

Kuvat 38.-41.
Tekstiililaattamatot, Desso Neo ja Neo Core.
Kuva 42.
Linoleum, Forbo Marmoleum.
Kuva 43.
Kudottu vinyylimatto, Tuuli-Flooring.
Kuva 44.
Akustinen alakatto, Ecophon Focus Lp.
Kuva 45.
Askelääntä vaimentava vinyylimatto, Forbo Topography.
Kuvat 46.-49.
Seinien maalisävyt, Tikkurila Symphony.
Kuvat 50. ja 51.
Verhoilukankaat, Kvadrat Hallingdal.

Valaistus
Tiloja suunniteltaessa pyrittiin hyödyntämään
luonnonvaloa mahdollisimman paljon. Rakennus
kuitenkin sijaitsee rinteessä siten, että 1. kerroksessa ikkunoita on vain yhdellä ulkoseinällä. Tämän
vuoksi luonnonvaloa ei ole saatavilla osittain maan
alla sijaitseviin tiloihin. Ikkunoiden tuntumassa
sijaitseviin avotoimistoon ja toimistohuoneeseen
kuitenkin kaivattiin myös suojaa auringolta. Lounaaseen avautuviin ikkunoihin asennettiin ensin
ohuet valoverhot, mutta pian niiden lisäksi kaivattiin myös kaihtimia. Harmaat, taustapinnaltaan
metallipäällysteiset rullakaihtimet koettiin parhaiksi ja ne myös luovat rauhallisen taustan ikkunateippauksille.
Valaistus integroitiin alakattoon niissä tiloissa,
joihin vaihdettiin uusi, akustinen alakatto. Valaisimina käytettiin Ecophonin alakattojärjestelmään
kuuluvia loisteputkivalaisimia, jotka antoivat tilaan
tasaisen yleisvalon. Lisäksi taukotilaan, aulaan
ja kokoustiloihin asennettiin riippuvia valaisimia
tuomaan kohdennettua valoa. Avotoimistossa
alakattoon lisättiin upotettuja valaisimia lisäämään
yleisvaloa. Työpisteille asennettiin myös säädettävät
pöytävalaisimet. Tunnelmaa luovina valaisimina
sekä sisustuselementteinä käytettiin jo AYY:n omistuksessa olevia jalka- ja pöytävalaisimia.

Kuva 52.
Riippuva kattovalaisin, Fagerhult Isola.

Kuva 53.
Työpöytävalaisin, Artemide Tolomeo.

Kuva 54.
Riippuva kattovalaisin, Fagerhult Notor G.

Kuva 55.
Alakattoon upotettavat kattovalaisimet, Ecophon
Line.
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Irtokalustus
Suunnittelutyötä aloitettaessa irtokalusteiden
suhteen linjaukseksi asetettiin, että uusissa tiloissa
hyödynnettäisiin mahdollisimman paljon olemassa
olevia kalusteita. Kuitenkin suunnittelutyön edetessä huomattiin, että esimerkiksi neuvottelutuoleja ja
-pöytiä ei ollut käytössä lainkaan. Lämpömiehenkujalla käytössä olleet työpöydät vastasivat ergonomisiin tarpeisiin huonosti, sillä niiden korkeutta ei
ollut mahdollista säätää lainkaan. Myös työtuoleista
osa oli hyvin huonossa kunnossa, joten niitäkin
tarvittiin lisää. Avotoimistoon tilattiin lisäksi uusia,
matalampia liukuovikaappeja, jotta tila pysyisi
avarampana ja luonnonvalo pääsisi kulkemaan
vapaammin. Osa vanhoista kalusteista verhoiltiin
uudestaan, sillä ne olivat varsin nuhraantuneita
eivätkä muutenkaan vastanneet tilojen uutta visuaalista ilmettä. Uusia kalusteita valittaessa pyrittiin
huomioimaan mahdollisimman hyvin työntekijöiden ergonomiset tarpeet sekä kalusteiden sopivuus
yhteistyöhön ja muunneltavuus.

kalustus oli siihen teetetty ja valmistettu massiivikoivusta, joten siitä luopuminen oli harmillista.
Se kuitenkin koettiin epämukavaksi ja useat tuolit
olivat rikkinäisiä.
Suurin osa vanhoista säilyttimistä hyödynnettiin
uusissa toimitiloissa. Korkeat, puuviiluiset avohyllyt
sopivat hyvin varsinkin toimistohuoneisiin, joissa
umpiseiniä löytyi. Myös varasto- ja vapaaehtoisten
työtilassa käytettiin vanhoja säilyttimiä.
AYY:n vanhoissa toimitiloissa oli runsaasti erilaisia
sohvia, säkkituoleja ja riippumattoja. Harmillisesti
kuitenkin osa kalusteista oli likaisia ja näin ollen
käyttökelvottomia. 1. kerroksen taukotilassa ja
rennossa kokoustilassa kuitenkin otettiin käyttöön
osa sohvista ja 2. kerroksen projektitilassa hyödynnettiin toinen riippukeinuista. Myös säkkituoleille
löydettiin paikka 1. kerroksen aulasta.

Kuva 56.
Alku-työpöytä, Face-pöytäsermi ja James-työtuoli,
Martela Oy.

Työpöytien ja neuvottelupöytien kansien materiaaliksi valittiin valkoinen laminaatti, joka on kestävä
ja hyvin valoa heijastava pinta. Uusissa työpöydissä
on manuaalisesti korkeussäädettävät jalat, sillä
sähkösäätöiset pöydät koettiin liian kalliiksi. Avotoimistoon tilattiin kuitenkin myös kolme sähkösäätöistä pöytää, jotka ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Niiden ääressä on mahdollista työskennellä
sekä seisten että istuen, mikä on tervetullut ja
terveellinen vaihtoehto jatkuvalle istumiselle. Sähkösäätöisten työpöytien ääressä on myös satulatuolit, joiden korkeutta voi säätää ja istua tavallisesta
työtuolista poikkeavassa asennossa, jonka moni
kokee virkistäväksi vaihteluksi.
Uudet neuvottelutuolit on varustettu pyörillä ja ne
on ympäriverhoiltu ja pehmustettu. Yläkerran suuressa kokoustilassa tosin tuolit ovat kelkkajalkaisia,
sillä tilan kalustus on enemmän luentosalimainen
muunneltavine luentopöytineen. Tilan aikaisempi

Kuva 57.
Spot-neuvottelupöytä, Martela Oy.
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Kuva 58.
3D-mallinnoskuva 1. kerroksen avotoimistosta, neuvottelutiloista ja hiljaisen työn huoneesta.
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Graafinen materiaali
Työhöni kuului myös sisälasiseiniin ja ulkoikkunoihin tulevien teippausten suunnittelu. Sisälasiseinien
teippauksissa on hyödynnetty AYY:n graafisessa
materiaalissaan käyttämää jaostojen tunnuksista ja
muista symboleista muodostuvaa toistuvaa kuviota.
Teippauksen tarkoituksena on estää suora näkyvyys
neuvottelu-, työ- ja hiljaisiin tiloihin. Teippauksen
tausta on hiekkapuhallettua lasia muistuttavaa himmennettyä pintaa, jossa kuviot erottuvat kirkkaina.
Julkisivuteippausten suunnittelu oli AYY:n kanssa
pitkällinen yhteistyöprosessi, jonka tuloksena saatiin miellyttävä ja AYY:n ilmettä vastaava kokonaisuus. Kuvioissa seikkailevat opiskelijat erilaisissa
aktiviteeteissa, joita ylioppilaskunta tarjoaa. Kuvaaiheisiin on hankittu inspiraatiota Aalto-yliopiston
kuvamateriaalista ja AYY:n nettisivuilta. Teippausten tarkoituksena on toimia mainoksena ylioppilaskunnalle, sillä ne ovat ohikulkijalle näkyvin
osa toimitiloista. Värit ovat graafisen ohjeistuksen
mukaisia ja soinnutettu sisustukseen.
Kuvat 59.-61.
Otakaari 11 suunnitellut julkisivuteippaukset.

Evita Riikonen

52

AYY työympäristökehitys

Kuva 62.
ValokuvaOtakaari 11 lounaisjulkisivusta, johon on istutettu kuvankäsittelyllä julkisivuteippaukset.
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Kuva 63.
3D-mallinnos neuvottelu- ja hiljaisen työn tiloista.
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Sekä Lämpömiehenkujalla että Otakaarella oli paljon akustiikkapaneeleja, joiden verhoilu kuitenkin
miellettiin epäsopivaksi uuteen ilmeeseen. Suunnittelinkin akustiikkapaneeleihin useita erilaisia
verhoilukuosivaihtoehtoja, mutta mikään niistä ei
miellyttänyt asiakkaan silmää. Akustiikkapaneelit
ripustettiin kuitenkin suunnitelmani mukaisesti
tiloihin. Varsinkin pienissä neuvottelutiloissa ne
ovatkin tarpeen, sillä niissä kaikuminen on usein
voimakkainta. Uusien kuosien kohtalo on vielä
avoin ja jää nähtäväksi, mitä akustiikkapaneeleille
tulevaisuudessa tapahtuu.

Kuva 64.
Ehdotus hiljaisen työn tilan akustiikkapaneelin
kuosiksi.

Kuva 65.
Ehdotus neuvottelutilan akustiikkapaneelin kuosiksi.

Kuva 66.
Ehdotus 1. kerroksen taukotilan akustiikkapaneelien
kuosiksi.
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5. Valmis kohde

Kuva 67.
Valokuva 1. kerroksen aulasta helmikuussa 2014.
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5.1. Käyttäjien palaute
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta muutti uudistettuihin toimitiloihin Otakaari 11:sta syksyllä 2013.
Tällöin tilat olivat valmiina lukuun ottamatta uusia
irtokalusteita ja ikkunateippauksia. Kohde käytiin
valokuvaamassa helmikuussa 2014, jolloin se oli
ikkunateippuksia vaille valmis.
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle tehtiin organisaation pyynnöstä sekä omasta mielenkiinnostani
käyttäjätyytyväisyyskysely, joka oli avoinna 8.22.2.2014. Kyselyssä kartoitettiin mielipiteitä ja
kokemuksia uusista toimitiloista sekä muutosprosessista.
Kyselyyn tuli vastauksia 22 vastaajalta. Tämä on
noin 21 prosenttia koko AYY:n henkilöstöstä. Alhainen vastausprosentti selittynee henkilöstön vaihtumisella vuoden 2014 alussa, minkä vuoksi moni ei
ehkä ole kokenut olevansa kiinnostunut tai velvollinen kyselyyn vastaamiseen.
Vastaajista 55 prosenttia oli työskennellyt AYY:ssä
alle vuoden ja 40 prosenttia 1-5 vuotta. Noin 55
prosenttia vastaajista kuului vapaaehtoistyöntekijöihin tai hallitukseen. Noin 40 prosenttia vastaajista työskenteli jaetulla työpisteellä ja 27 prosenttia
nimetyllä työpisteellä avotilassa. Nimetyllä työpisteellä 1-5 hengen huoneessa työskenteli 27 prosenttia vastaajista.

Kuva 68.
2. kerroksen aulan odotusalue ja sisäänkäynti.

Verrattuna kevään 2013 tilanteeseen, etätyön
määrä oli kasvanut. Kun vuonna 2013 kyselyyn
vastanneista 31 prosenttia sanoi tekevänsä etätyötä
säännöllisesti, niin vuonna 2014 vastaava luku oli
45 prosenttia. Kuitenkin etätyöstä kiinnostuneiden
määrä oli laskenut huomattavasti. Vain 4 prosenttia
vastaajista oli kiinnostunut kokeilemaan etätyötä.
Kuitenkin 13 prosenttias vastaajista sanoi, että tekisi etätyötä, jos siihen olisi tarvittavat välineet.
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Kuva 69.
1. kerroksen avotoimisto.
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Jaettuihin työpisteisiin suhtauduttiin kaksijakoisesti. Osa vastaajista koki tarvitsevansa oman työpisteen, mutta osan mielestä jaetut työpisteet toimivat
erinomaisesti, kunhan oman työpisteen personoinnista sekä oman arkistointimateriaalin säilyttämisestä sovittaisiin vielä paremmin.
Eniten käytettyjä yhteisiä tiloja olivat taukotilat,
suuri kokoustila, 1. kerroksen rento kokoustila
”olohuone” sekä kopiointialue. Vähiten käytettiin
varasto- ja arkistotiloja sekä Ainon toimitushuonetta. Yhteisten tilojen koettiin kokonaisuudessa
toimivan hyvin, kuitenkin joistakin tiloista osoittautui löytyvän puutteita. Esimerkiksi taukokeittiön
kaappien koettiin olevan liian pienikokoiset suurille
astioille kuten termoskannuille. Myös neuvottelutiloihin kaivattiin parempaa varustelua, kuten
videotykkiä ja tietokonetta. Myös tilojen käyttöön
kaivattiin parempaa ohjeistusta ja kuria: keittiön
ja varastotilojen koettiin olevan sotkuiset ja täynnä
turhaa rojua.
Neuvottelu- ja hiljaisissa tiloissa vietetystä ajasta
keskimäärin 47 prosenttia käytettiin yhteistyöhön
ja neuvotteluun työtovereiden kanssa kun keväällä
2013 vastaava luku oli 52 prosenttia. Tiloissa yksin,
ilman yhteyttä muihin, tehtävän työn sekä puhelimen tai tietokoneen välityksellä tehtävän yhteistyön
yhteenlaskettu määrä oli kasvanut 24 prosentista 29
prosenttiin.
Yhteistyöhön kaivattiin muutosta tiedonkulun osalta. Dokumenttien jakamiseen ja kommentointiin
sekä yleiseen tiedonkulkuun kaivattiin yhteistä alustaa sekä lisää avoimuutta. Myös videokonferenssimahdollisuutta toivottiin helpottamaan kampusten
välistä yhteistyötä.
Tyytyväisyys tilojen saatavuuteen ja sijaintiin oli
suurelta osin parantunut. Tilojen saatavuuden ja
muunneltavuuden koettiin parantuneen.
Kuva 70.
Työpiste 1. kerroksen tiimityötilassa.
Evita Riikonen

59

AYY työympäristökehitys

Kuva 71.
2. kerroksen suuri kokoustila
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Kuva 72.
Hiljaisen työskentelyn tila.

Kuva 73.
Olohuone.

Myös pukutiloihin oltiin tyytyväisiä. Varasto- ja
arkistotiloihin sekä taukotiloihin sen sijaan oltiin
vähemmän tyytyväisiä.

neutraaleiksi.

Tyytyväisyys toimitiloihin yleensä oli parantunut.
Tyytyväisyys organisaation imagon näkymiseen
tiloissa sekä tilojen visuaaliseen ilmeeseen oli kasvanut. Visuaalista ilmeestä jokaisella oli oman makunsa mukainen kommentti. Tiloja kuvailtiin muun
muassa loistaviksi, viihtyisiksi, kivoiksi, pirteiksi ja
valoisiksi. Myös värivalintoihin oltiin melko tyytyväisiä. Toisaalta joku koki tilat liian steriileiksi ja

Kuva 74.
Otteluhuone eli 8 hengen neuvottelutila.

Myös sisäilman laadun ja tilojen siisteyden koettiin
parantuneen. Hieman ristiriitaisesti yleisen ääniympäristön koettiin parantuneen, mutta tyytyväisyys
akustiikkaan oli kuitenkin hieman laskenut. Myös
tilojen viihtyisyyden ja valaistuksen koettiin hieman
laskeneen, mikä selittynee aikaisempiin tiloihin verrattuna pienemmällä luonnonvalon määrällä. Ero ei
kuitenkaan ollut mitenkään huomattava. Yleisesti
ottaen kaikkiin kysyttyihin asioihin oltiin keskimäärin tyytyväisiä ja ne koettiin tärkeiksi.
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Kaikista vastaajista 91 prosenttia oli täysin tai melkein samaa mieltä siitä, että työyhteisössä oli mukavaa olla töissä ja 87 prosenttia suhtautui työhön
ja sen kehitykseen positiivisesti. Täysin tai lähes
samaa mieltä oli siitä, että muutokset organisaatiossa oli yleensä perusteltu hyvin, oli 59 prosenttia
vastaajista. 41 prosenttias koki saaneensa muutoksista tarpeeksi tai lähes tarpeeksi tietoa etukäteen,
kun puolet vastaajista ei ollut tästä samaa, mutta ei
myöskään eri mieltä.

Kuva 75.
1. kerroksen taukotila.
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Kuva 78.
1. kerroksen taukokeittiö.

Kuvat 76. ja 77.
3D-mallinnoksia taukotilasta uusilla kalusteilla.
Jatkokehityksenä tiloista saatuun palautteeseen
olen AYY:n pyynnöstä suunnitellut 1. kerroksen
taukotilaan muutoksia irtokalustukseen. Taukotilaan toivottiin yhden suuren pöydän ja sohvaryhmän sijasta pienempiä istuinryhmiä. Lisäksi tila
koettiin epäviihtyisäksi. Tämän korjaamiseksi olen
suositellut suuren pöydän korvaamista kahdella
pienemmällä pöydällä, säkkituolien, verhojen ja
irtomattojen lisäämistä sekä uusien, pirteämpien
kuosien hankkimista akustiikkapaneeleihin. (Kuvat
76. ja 77.)
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5.2. Oma arvio
AYY:n toimitilojen suunnittelusta oli virallisesti
vastuussa projektipäällikkö Ritva Kokkola. Kuitenkin alusta asti oli selvää, että koska kyseessä oli
opinnäytetyöprojektini, minä toimisin varsinaisena
suunnittelijana.
Tällaisessa epävirallisessa projektipäällikön roolissa sain vastuulleni paljon uusia työtehtäviä. Työympäristökehityksen osalta näitä olivat erilaiset
haastattelut, työpajat, kyselyn tekeminen ja näiden
lähtötietojen analysointi sekä niistä johdettavat
päätelmät.
Myös varsinaisen tilasuunnitteluprojektin hallinta
oli minulle uutta. Vaikka varsinaiset suunnitteluun
liittyvät tehtävät olivat tuttuja, olin tottunut tekemään ne jonkun toisen johdolla. Toki sain tehtäviin
apua ja neuvoja kollegoiltani, mutta päätökset sain
tehdä hyvin pitkälti itsenäisesti.
Tämä oli minulle uutta ja mielestäni hyvin ainutlaatuista toimintaa suunnittelualalla. Kiitokset tästä
mahdollisuudesta ovatkin tarpeen KVA Arkkitehtien toimitusjohtajalle Jean Anderssonille sekä
kehitysjohtaja Ritva Kokkolalle sekä projektiarkkitehti Virpi Lietzenille, työympäristöasiantuntijoille
Cecilia von Weymarnille ja Suvi Hirvoselle, jotka
avustivat minua tässä haastellisessa projektissa.

tehtävien määrä pisteestä A pisteeseen B oli paljon
laajempi kuin saatoin alkuvaiheessa odottaa.
Lisäsin tavoitteisiin työympäristökehityksen osalta
myös sellaisia, mitä toimeksiannossa ei oltu määritelty. Nämä tavoitteet liittyvvät organisaation
tulevaisuuden visiointiin ja työnteon tapojen muutokseen tulevaisuudessa.
Käytyäni itse valmiissa tiloissa, olen huomannut
asioita, joita olisin voinut miettiä enemmän tai keksiä innovatiivisempia ratkaisuja.
Myös yhteistyö AYY:n IT-asiantuntijan kanssa olisi
voinut olla tiiviimpää. Kannettavien tietokoneiden
käytöstä ja näyttöjen ja tykkien ripustuksesta olisi
ollut hyvä keskustella yhdessä ennen niiden hankintaa.
Kaiken kaikkiaan olen kuitenkin ylpeä, että sain
toteutettua projektin näinkin hyvin. Lisäksi uskon,
ettei monellakaan ylioppilaskunnalla ole näin hienoja toimitiloja.

Koska useimmat projektit, joissa olen ollut mukana
ovat koskettaneet lähinnä suuria organisaatioita
tuntui tämä suunnittelutehtävä aluksi vaatimattomalta. Päästyäni sisälle suunnitteluun minulle
kuitenkin pian selvisi kuinka paljon neliömäärältään pienessäkin projektissa voi olla tehtävää. Mitä
pidemmälle työssä etenin, sitä enemmän näytti
työsarkaa olevan jäljellä.
Kuitenkin alkuperäinen visioni suunnittelutehtävästä sekä visioni sitä, mitä suunnitelma tulisi olemaan säilyi melko samanlaisena. Ainostaan työn ja

Kuva 79.
2. kerroksen suuri kokoustila.
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Tämä opinnäytetyö kertoo Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan työympäristökehityksestä ja tilasuunnittelusta. Projekti tehtiin yhteistyössä AYY:n sekä
KVA Arkkitehtien kanssa vuosina 2013 ja 2014.
Ajatus opinnäytetyön aiheesta muodostui kiinnostuksesta työympäristöihin sekä AYY:n tarpeesta
osallistavalle tilasuunnittelulle. Muutostarve AYY:n
puolelta syntyi siirtymisestä kahdesta Otaniemessä sijaitsevasta toimipisteestä koko organisaation
yhteisiin toimitiloihin. Opinnäyte koostuu työympäristöjä ja niiden kehitystä koskevasta taustatutkimuksesta, AYY:n organisaation työympäristökehityksestä sekä uusien toimitilojen tilasuunnittelusta.
Taustatutkimusta tehtäessä tutkittiin toimistotilojen
historiaa ja tulevaisuuden trendejä, työympäristökehityksen tarkoitusta ja hyvän työympäristön fyysisiä
edellytyksiä. AYY:n työympäristökehitykseen kuului
eri työvaiheita, jotka käydään läpi opinnäytetyössä. Näitä vaiheita olivat nykyisiin toimitiloihin ja

työnteontapoihin tutustuminen, henkilöstökysely,
työpajat ja käyttäjäprofiilien luominen. Taustatutkimuksen pohjalta luotiin tilatyypit ja uusien tilojen
sijoittumissuunnitelma. Työympäristökehityksen
rinnalla sekä sen tuloksien perusteella toteutettiin
itse tilasuunnittelu Otakaari 11:sta.
Tilasuunnitteluun kuului entisen vuonna 1985
rakennetun pankkirakennuksen sovittaminen
nuorekkaan ja energisen työyhteisön tarpeisiin.
Rakennukseen tehtiin uusi sisäporras, suurin osa
ensimmäisen kerroksen ja osa toisen kerroksen
väliseinistä purettiin ja tilalle rakennettiin AYY:n
visuaalista ilmettä vastaava monitilatoimisto.
AYY muutti uudistettuihin toimitiloihin syksyllä
2013 ja keväällä 2014 projektin päätteeksi toteutettiin käyttäjätyytyväisyyskysely, jossa kartoitettiin
mielipiteitä uusista tiloista ja muutosprosessista.

