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Toimistot voidaan nähdä yhtenä 1900-luvun mer-
kittävimmistä rakennustyypeistä. Kun tehtaat oli-
vat teollistumisen ajan symboli, voidaan toimistot 
nähdä jälkiteollisen ajan maamerkkeinä, jotka ovat 
näkyvä osa kaupunkimaisemaa ja toimivat työym-
päristönä yli puolelle läntisen maailman aikuisvä-
estöstä. 

Nokia Oyj:n voimakkaan kasvun vuodet sijoittuivat 
aikaan, jolloin toimistotyö oli keskellä suurta, tie-
toliikenneväylien nopeutumisen ja tietotekniikan 
kehityksen aiheuttamaa murrosta. Yritys rakennut-
ti 1990-luvun loppupuolella useita toimisto- ja tuo-
tekehitysrakennuksia ympäri Suomea, sillä vanhat 
huonetoimistot eivät vastanneet uuden työn vaati-
muksiin. Nokia loi Suomelle 1990-luvun laman jäl-
kimainingeissa uutta, tietotyöhön ja innovaatioihin 
nojautuvan identiteettiä, jonka yhtenä ilmentymä-
nä olivat sen rakennuttamat talot. Tämä rakennus-
kanta, sen rakentaminen ja sen suunnittelutavoit-
teet muodostavat työn tutkimuskohteen.

Diplomityössä selvitetään, miten työn luonteen 
muuttuminen, teknologinen kehitys ja uudet orga-
nisaatio-opit vaikuttivat toimistoratkaisuihin. Lo-
puksi esitetään, miten Nokian rakentamat toimitilat 
vaikuttivat myöhempään suomalaiseen toimisto-
arkkitehtuuriin. Työssä Nokian 1990-luvun toimis-
torakentaminen kontekstualisoidaan ja peilataan 
toimistorakentamisen kehitykseen ja tavoitteisiin, 
joita työtiloille on pitkin 1900-lukua asetettu. Työn 

perusnäkemyksenä on, että toimisto ei ole pelkäs-
tään organisaation toiminnalliset tarpeet täyttävä 
tuote, vaan kuvastaa yhteiskuntaa ja aikaansa. 

Työ rajautuu maantieteellisesti Nokian Suomeen 
rakennuttamiin toimistorakennuksiin. Mukaan on 
myös otettu nimellisesti muiden tahojen Nokian 
käyttöön rakennuttamia rakennuksia, kun tuleva 
käyttäjä on ollut rakentamisvaiheessa tiedossa. 
Ajallisesti työ rajautuu 1990-lukuun, jolloin Nokian 
kasvu oli suurinta ja toimitilarakentaminen aktiivi-
sinta. 

Työ muodostuu kirjallisuuskatsauksesta, jossa esi-
tellään lyhyesti toimistoarkkitehtuurin kehitys-
historiaa sekä toimistotyön muutosta 1900-luvun 
lopulla. Näiden historiallisten kehysten lisäksi va-
lotetaan lyhyesti Nokia Oyj:n historiaa, jotta yrityk-
sen toiminta ja toimintatavat 1990-luvulla tulisivat 
ymmärrettävämmiksi. Diplomityön tärkeimmät 
tutkimusaineistot koostuvat kahdesta osasta: 
haastatteluista sekä itse toimistorakennuksista, 
joita on tutkittu pääosin ProjektiUutisissa ja Ark-
kitehti-lehdessä julkaistujen kuvien, piirustusten ja 
esittelytekstien kautta Työtä varten on haastateltu 
Nokialla työskennelleitä rakennuttamis- ja toimiti-
lajohtotehtävissä olleita henkilöitä sekä arkkiteh-
teja, jotka suunnittelivat Nokian toimitiloja. 

Tiivistelmä
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Offices can be interpreted as one of the most signifi-
cant building types of the 20th century. Just as indust-
rialisation was symbolised by factories and their chim-
neys, offices can be seen as post-industrial landmarks 
that constitute a visible part of the urban landscape 
and function as a work environment for more than 
half of the adult population in more economically de-
veloped countries. 

The rapid growth of Nokia Ltd coincided with a dis-
ruption in white collar work and a marked increase 
in knowledge work caused by rapid developments in 
information networks and office technology. Nokia 
built several office and R&D buildings around Finland 
during the second half of the 1990s as the existing 
building body didn’t meet the requirements of the 
working methods in this new era. After the recession 
of the 1990s, Nokia had a substantial role in creating a 
new identity for Finland that was based on knowledge 
work and innovation. The buildings Nokia built were 
one embodiment of this identity . This group of buil-
dings, their construction and the aims that were set 
for them form the core of this thesis. 

This thesis investigates how the changing nature of 
work, technological development and new organisa-
tional theories affected the office environment and 
their design solutions. As part of the conclusion, the 
effects that Nokia’s office buildings had on later Fin-
nish office design are described. In this work, the of-

fices Nokia built during the 1990s are contextualised 
and reflected on the developments in office design and 
the aims set for work environments during the 20th 
century. As a  basic principle, this thesis holds offices 
as a reflection of society and era, not just a product for 
filling the functional needs of an organisation.

This thesis is geographically limited to the buildings 
Nokia built in Finland. It also includes buildings that 
were funded by others but built for Nokia when the 
end-user was known during the time of construction. 
Chronologically, the thesis focuses on the 1990s, when 
Nokia’s growth was at its most rapid and construction 
activities were at their peak.

The thesis consists of a literature review that presents 
a history of office architecture as well as the changes 
in office work at the end of the 20th century. To set a 
background for Nokia’s activities, a short history of the 
company is also presented. The most important sour-
ces of this thesis are twofold: interviews of architects 
and former employees of Nokia who worked on the 
company’s real estate, and the buildings themselves, 
investigated through drawings, photos and project 
summaries in ProjektiUutiset and Arkkitehti magazi-
nes.

Abstract
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TERMIT

AVOTOIMISTO, AVOKONTTORI
Avotoimistolle on useita eri alasovelluksia. Tässä 
työssä sillä tarkoitetaan mitä tahansa avoimeen 
tilaan perustuvaa toimistoratkaisua.

ETÄTYÖ (TELEWORK, REMOTE WORK)
Viestintä- ja yhteistyötekniikan avulla työpaikan 
ulkopuolella tapahtuva työ, joka muuten tehtäisiin 
työpaikalla. Usein etätyötä tekevät ihmiset viettä-
vät osan työviikosta varsinaiselle työpaikallaan ja 
osan kotona tai jossakin muussa paikassa.

HETERARKIA
Organisaatiomalli, jossa yrityksen toiminnot raken-
tuvat toistensa varaan kaikilla toiminnan tasoilla, 
mikä merkitsee tarvetta äärimmäisen sujuvalle yri-
tyksen sisäiselle tiedonkululle. Valta ja vastuu ja-
kautuvat organisaatiossa laajalle.
HUONETOIMISTO, ”KOPPIKONTTORI”

KLUBI (CLUB)
Yksi Francis Duffyn 1990-luvulla kehittämistä toi-
mistokonsepteista, joka on vapaamuotoinen koh-
taamispaikka. Sen ideana on pyrkia tasapainoon 
työrauhan ja toisaalta matalan kynnyksen interak-
tion välillä.

KOMBIKONTTORI
Svante Sjöströmin kehittämä toimistomalli pyrki 
yhdistämään huone- ja avotoimiston vahvuudet ja 
tuomaan luonnonvaloa rakennusrungon keskelle 
erottamalla toimistohuoneet avotilasta lasiseinin.

MEHILÄISPESÄ (HIVE)
Yksi Francis Duffyn 1990-luvulla kehittämistä toi-
mistokonsepteista, joka muistuttaa avokonttoria. 
Soveltuu rutiininomaisen työn suorittamiseen.

MOBIILI TYÖ
Mobiileja etätyöntekijöitä ovat ne, jotka työsken-
televät vähintään kymmenen tuntia viikossa pois-
sa kotoaan ja poissa pääasialliselta työpaikaltaan. 
Mobiilia työtä tekevät liikkuvat paikasta toiseen 
kuljettaen vaadittavia työvälineitä mukanaan. Mo-
biilin työskentelyn mahdollistavat erilaiset kom-
munikointi- ja etäyhteydet oman organisaation 
tie-donhallintajärjestelmiin.

SOLU (CELL)
Yksi Francis Duffyn 1990-luvulla kehittämistä toi-
mistokonsepteista, joka muistuttaa huonetoimis-
toa. Sopiii luottamuksellisuutta ja työrauhaa vaa-
tivaan työhön.

TOIMISTOMAISEMA (OFFICE LANDSCAPE)
Toimistokonsepti, jonka periaatteena oli sijoittaa 
kaikki työntekijät asemasta riippumatta yhteen ti-
laan, jossa työpisteet ja –ryhmät erotettiin seinäk-
kein. Mallin tavoitteena oli hierarkian madaltami-
nen sekä työnteki-jöiden välisen vuorovaikutuksen 
ja yhdessä työskentelyn tukeminen

TOIMISTOTALO
Tässä työssä toimistotalon määritelmä on hyvin 
lavea. Se pitää sisällään tutkimuskeskukset, hallin-
torakennukset ja tuotekehitysrakennukset. Tilatar-
peiden yhdenmukaistuessa ja joustavuuden lisään-
tyessä erilaisten toimistorakennusten keskinäiset 
erot ovat käytännössä hävinneet.
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Mobiiliteollisuuteen keskittyneen Nokian menes-
tyksestä tuli 1990-luvulla paitsi Suomen talouden 
veturi, myös yhteiskunnallinen muutosvoima. Nokia 
ja sen edustama teknologiateollisuus loivat lamas-
ta toipuvalle Suomelle aivan uudenlaisen identitee-
tin, joka nojasi korkeakoulutukseen, osaamiseen ja 
uuden innovointiin. 

Toimistorakentaminen voidaan nähdä yhtenä 1900-
luvun merkittävimmistä rakennustyypeistä. Kun 
tehtaat olivat teollistumisen ajan symboli, voidaan 
toimistot nähdä jälkiteollisen ajan maamerkkeinä, 
jotka ovat näkyvä osa kaupunkimaisemaa ja toi-
mivat työympäristönä yli puolelle läntisen maail-
man aikuisväestöstä.1 Nokian kiivain kasvu ajoit-
tuu vuosiin, jolloin toimistotyön luonne muuttui 
tietokoneiden mahdollistaman tehokkaan tiedon-
käsittelyn myötä. Toimistoissa oli yhä vähemmän 
rutiininomaista työtä ja enemmän asiantuntijoita, 
joiden tuli tehokkaasti toimiakseen työskennellä 
ryhmässä. Tämä muutos koski myös Nokiaa, jonka 
toiminta nojasi uusien tuotteiden kehittämiseen, 
valmistamiseen ja markkinointiin. Lyhyessä ajassa 
Nokia rakensi huomattavan määrän uutta toimisto-
tilaa, sillä vanhat huonetoimistot eivät vastanneet 
uuden työn vaatimuksiin. Rakennettujen kohteiden 
kokonaisneliömäärä ei ole tiedossa, mutta tätä työ-
tä varten tutkittujen rakennusten yhteisala nousee 
yli neljäänsataantuhanteen neliömetriin. Tämä ra-
kennuskanta, sen rakentaminen ja sen suunnittelu-
tavoitteet muodostavat työn tutkimuskohteen.

1  van Meel 2000, s.9.

Diplomityössä selvitetään, miten työn luonteen 
muuttuminen vaikutti toimistoratkaisuihin sekä 
minkälaisia tavoitteita Nokian toimitilarakenta-
miselle asetettiin. Lopuksi esitetään, miten Noki-
an rakentamat toimitilat vaikuttivat myöhempään 
suomalaiseen toimistoarkkitehtuuriin. Työssä kon-
tekstualisoidaan ja peilataan Nokian 1990-luvun 
toimistorakentamista toimistorakentamisen ke-
hitykseen ja tavoitteisiin, joita työtiloille on pitkin 
1900-lukua asetettu.

Työ rajautuu maantieteellisesti Nokian Suomeen 
rakennuttamiin toimistorakennuksiin. Mukaan on 
myös otettu nimellisesti muiden tahojen Nokian 
käyttöön rakennuttamia rakennuksia, kun tuleva 
käyttäjä on ollut rakentamisvaiheessa tiedossa. 
Ajallisesti työ rajautuu 1990-lukuun, jolloin Nokian 
kasvu oli suurinta ja toimitilarakentaminen aktiivi-
sinta. 2000-luvun vaihteeseen osuivat paitsi Noki-
an kiinteistötoiminnan uudelleenorganisointi myös 
IT-kupla, jonka tuloksena toimitilarakentaminen 
käytännössä pysähtyi. Tämän jälkeen suuretkaan 
yritykset eivät pyrkineet itse rakennuttamaan, saati 
omistamaan kiinteistöjä, joissa toimivat.

Idea työhön syntyi arkkitehti Tuomo Siitosen aloit-
teesta, jonka kanssa tekijä kävi työtä ja sen teemo-
ja taustoittavan keskustelun. Hänen kontakteillaan 
oli myös merkitsevä vaikutus haastateltavien hen-
kilöiden tavoittamiseen. Työn rajauksesta, aiheiden 
käsittelynäkökulmista ja tulkinnoista vastaa kui-
tenkin tekijä itse.



1. 
METODI
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1990-luvun ajallisen läheisyyden vuoksi taustoit-
tava historiallinen tutkimus tai arkkitehtuuritutki-
mus ulottuvat tutkittavalle ajanjaksolle vain osin. 
Tämän vuoksi eräs työn tärkeimmistä tavoitteista 
on asettaa Nokian toimistorakentaminen ja sille 
asetetut tavoitteet oleellisiin historiallisiin, ark-
kitehtonisiin ja yhteiskunnallisiin konteksteihin. 
Diplomityön alussa on kirjallisuuskatsaukseen 
pohjautuen esitetty toimistoarkkitehtuurin histo-
riallinen aikajana, suomalaisen työelämän historia 
erityisesti toimistotyön osalta sekä Nokian lyhyt 
historia, joka samalla palvelee ajan taloudellisten 
olosuhteiden kuvaajana.

Lähestymistapa perustuu Henrik Liliuksen esittä-
mälle ajatukselle arkkitehtuurin historiasta raken-
tamisen historiana. Siinä arkkitehtuuri pyritään 
näkemään vallitsevien taloudellisten, teknisten ja 
poliittisten olosuhteiden sekä tilaajan arvojen ja 
tarpeiden muovaamana tarkastelukohteena.2 Sa-
maa sukua on sosiologi Richard Sennettin näkemys 
arkkitehtuurista poliittisen vallan ja talouden voi-
mien heijastumana. Sennett käyttää käsitettä ruu-
miillistuma (embodiment) sosiologisen ja arkkiteh-
tonisen kritiikin välineenä. Hän tutkii taloudellisen 
toiminnan keskittymistä taloudellisiksi yksiköiksi,  
niiden konkretisoitumista arkkitehtuuriksi ja edel-
leen osaksi julkista tilaa niin kaupungin kuin valta-
kunnankin tasolla.3 Tässä työssä kartoitetaan niitä 
voimia, jotka ovat vaikuttaneet Nokian toimistora-
kentamiseen. 

2  Lilius 1980, s.47.
3  MacKeith 2005, s.27.

Työssä kuvataan, miten 1990-luvun työelämän 
muutos, teknologian kehitys ja uudet organisaatio-
opit välittyivät toimistoarkkitehtuuriin. Työn perus-
näkemyksenä on, että toimisto ei ole pelkästään or-
ganisaation toiminnalliset tarpeet täyttävä tuote, 
vaan kuvastaa yhteiskuntaa ja aikaansa. 

Tutkimusmetodin osalta rakennuksia ei ole pyritty 
arvottamaan niiden arkkitehtonisen tai historiallis-
en kvaliteetin perusteella. Nokian käyttöön raken-
netuista toimistorakennuksista ja niiden suunnit-
telutavoitteista on pyritty etsimään sekä yhteisiä 
että niitä toisistaan erottavia ominaisuuksia, jotta 
voidaan löytää juuri Nokian rakennuttamille raken-
nuksille ominaisia piirteitä. Tutkimalla näitä omi-
naisuuksia on mahdollista osoittaa, millaisia olivat 
lähinnä lasin ja teräksen konkretisoimat tarpeet 
ja arvot Nokian toimistorakentamisen taustalla. 
Toiminnalliseen, yksittäisten kohteiden tilalliseen 
tarkasteluun ei tämän työn laajuudessa ole voitu 
paneutua, joten pohjapiirrokset on esitetty kaavio-
maisella tasolla.

Diplomityön tärkeimmät tutkimusaineistot koos-
tuvat kahdesta osasta: haastatteluista sekä itse 
toimistorakennuksista, joita on tutkittu pääosin 
ProjektiUutisissa ja Arkkitehti-lehdessä julkaistu-
jen kuvien, piirustusten ja esittelytekstien kautta. 
Työn puitteissa ei ollut saatavilla kattavaa, täydel-
listä listaa Nokian 1990-luvulla rakennuttamista 
kohteista tai pääsyä Nokian arkistoon. Siten kohde-
joukkoa on syytä pitää varsin kattavana, mutta ei 
täydellisenä tai tyhjentävänä. Koska tutkitut raken-
nukset eivät ole enää Nokian käytössä tai omistuk-
sessa, Espoon Karaportissa sijaitsevia rakennuksia 
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lukuunottamatta, rakennuksista koottua tietoa 
tai niissä vierailua oli mahdotonta järjestää. Tekijä 
tutustui kuitenkin omatoimisesti Oulun Teknolo-
giakylän, Keilaniemen entisen pääkonttorin, Ruo-
holahden entiseen tutkimuskeskukseen sekä Kara-
portin kampusalueeseen. 

Työtä varten on käyty haastattelemassa Noki-
alla työskennelleitä rakennuttamis- ja toimitila-
johtotehtävissä olleita henkilöitä sekä arkkitehteja, 
jotka suunnittelivat Nokian toimitiloja. Haastat-
telut muodostavat pääasiallisen lähteen raken-
nuttamistoimintaa ja sen organisointia koskeviin 
lukuihin. Haastatteluista on saatu myös arvoka-
sta, rakennusten suunnitteluvaiheita koskevaa ti-
etoa, jota ei ole julkaistu missään aiemmin. Ensisi-
jaisesti haastatteluihin pohjautuvissa luvuissa on 
pyritty esittämään Nokian toiminnan ja motiivit 
sellaisena kuin haastateltavat sen näkivät. Risti-
invalotus muihin lähteisiin tai omiin näkemyksii-
ni tapahtuu yhteenveto- ja johtopäätösluvuissa. 
Haastattelu- ja projektiesittelyaineistot muodosta-
vat kokonaisuuden, jonka puitteissa on mahdollista 
tarkastella niin rakennuttamis- ja suunnitteluin-
tentioita, tavoitteita kuin itse toiminnan lopputu-
lostakin. 

Toimistoarkkitehtuurin ja työelämän historiaa sekä 
1990-luvun toimistokäsityksen muutosta käsit-
televät luvut on kirjoitettu alojen keskeistä tutki-
muskirjallisuutta referoiden. Pääasialliset lähteet 
toimistorakentamisen historiaan olivat Juhani Jun-
nilan toimittama Toimisto huomenna -teos (1988) 
sekä 1900-luvun osalta Juriaan van Meelin toimis-
toarkkitehtuurin kehitysvaiheita käsittelevä The Eu-

ropean Office (2000). Toimistotyön historian osalta 
hyödylliseksi yleisteokseksi osoittautui Ari Vään-
äsen ja Jukka Turtiaisen toimittama Suomalainen 
työntekijyys -artikkelikokoelma (2011). Nokian his-
toriaa käsittelevä luku pohjautuu pääosin Martti 
Häikiön kirjoittamaan kolmiosaiseen historiateok-
seen Nokia Oyj:n historia (2001) ja nokialaiseesta 
työntekijyydestä ja työntekotavoista tarjosi eheän 
kuvan Lattanzin, Korhosen ja Gopalakrishnanin 
teos Work Goes Mobile - Nokia’s lessons  from the 
leading edge (2006). Lyhyempiä ajanjaksoja käsitel-
leitä, erilaisia näkökulmia tarjonneita artikkeleita ja 
kirjoja on työssä pyritty käyttämään monipuolisesti 
hyväksi. Käytetyt lähteet on kokonaisuudessaan 
listattu työn loppuun. 

Eräs työn haasteita on tarkastellun ajanjakson 
läheisyys menneisyydessä. Nykyiset tietotyötä tuke-
vaan ympäristöön liittyvät sekä liike- ja toimitila-
arkkitehtuuria koskevat aiheet ovat edelleen ajan-
kohtaisia ja osa jo 1990-luvulla alkanutta jatkumoa. 
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2. 
TEORIA JA AIEMPI TUTKIMUS
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2.1 
Toimistoarkkitehtuurin historia

 
Teollinen vallankumous laski liikkeelle muutoksen, 
joka keskitti tuotantoa, kauppaa ja rahavirtoja. 
Se johti yritysten koon, työntekijämäärien ja siten 
myös kirjanpidon ja hallintotyön määrän kasvuun. 
Tuotantolaitosten yhteydessä toimivan hallinnon 
puitteet olivat aluksi vaatimattomat. Yritysten kas-
vaessa vaadittiin myös hallinnon ja kirjanpidon am-
mattimaistumista ja niille soveltuvia tiloja. Teol-
lisen työn teknisiä edistysaskelia seurasivat pian 
työn johtamiseen ja organisointiin liittyvät uudet 
teoriat, jotka johtivat työn rationalisointiin.4 Näi-
den rationalisoitujen, yksinkertaisiksi pieniksi osa-
suorituksiksi pilkottujen työtehtävien tekemiseen 
tarvittiin entistä matalammin koulutettua työvoi-
maa, jota tavallisesti suurissa toimistosaleissa val-
voivat konttoripäälliköt. Toimistotyö hierarkisoitui. 

Ensimmäisiä yksityisiä toimistojen rakentajia oli-
vat vakuutusyhtiöt sekä pankit. Tärkein ominaisuus 
4  Teorioista tunnetuimpia olivat Max Weberin "By-
rokratian ihannemalli", Frederic W. Taylorin "Tieteellinen 
liikkeenhoito" sekä Henry Ford I:n kehittämä liukuhihnatuo-
tanto. Lappalainen 1998, ss.18–19.

näissä 1800-luvun alkupuolen toimistotaloissa oli 
luonnonvalon maksimointi sisätiloissa, mikä tuotti 
eri tyyppisiä siipi- tai valokuiluratkaisuja. 1850-lu-
vulta eteenpäin valuraudan käyttö yleistyi, erityis-
esti julkisivurakenteena, joka salli suurempien ikku-
noiden käytön.5

1800-luvun lopulla toimistotyön ja –rakennusten 
kehitystä vauhditti teollisuuden ja kaupan voima-
kas kasvu, joka kohti uusiin työtä tehostaneisiin 
innovaatioihin, kuten kirjoituskone (1874), puhe-
lin (1876) ja mekaaninen laskukone (1894). Teollis-
tumisen aiheuttama talouskasvu nosti tonttimaan 
hintaa suurissa kaupungeissa sekä liikenteen sol-
mukohdissa, kuitenkin tuolloin käytettävissä ollut 
rakennustekniikka rajoitti rakennusten korkeuden 
kasvattamista.6 
 

5  Junnila 1988, ss.7–9, 47.
6  Massiivisten rakennusosien vuoksi kymmenkerrok-
sisen rakennuksen pohjakerroksen seinät oli mitoitettava 
metrin paksuisiksi. Aikana ennen hissiä yli kuusikerroksiset 
rakennukset nähtiin myös hyvin epäkäytännöllisinä. Junnila 
1988, s.10.
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2.1 
Toimistoarkkitehtuurin historia

1. Westminster Life and British Fire Office -rakennuksen suun-
nitteli Bank of Englandin arkkitehti Charles Cockerell (1788- 
1863). Toimistorakennus rakennettiin vuosina 1831-32 ja se 
purettiin vuonna 1907.

Yhdysvalloissa erityisesti New Yorkissa ja Chica-
gossa, joissa talouskasvun aiheuttama paine oli 
kaikkein suurinta, lääkkeet rakennusten korkeuden 
kasvattamiseen löytyivät hissin (1870) ja teräsrun-
gon (1880-luku) muodossa. Kerrosluvut kasvoivat: 
vuonna 1899 korkeinta rakentamista edusti 30-ker-
roksinen Park Row building ja 30 vuotta myöhemmin 
Empire State building ylsi jo yli sataan kerrokseen. 
Luonnonvalo oli edelleen pääasiallinen valaistus-
lähde, joten korkeiden rakennusten massojen tuli 
kaventua ylöspäin varjostuksen minimoimiseksi.7 

Pilvenpiirtäjien arkkitehtonisia ratkaisuja Chicagos-
sa ja New Yorkissa tutkinut Carol Willis painottaa 
tutkimuksessaan merkitystä, joka luonnonvalon 

7  ibid, 12.

maksimoinnilla oli pohjaratkaisuille, sillä keinova-
laistus oli erittäin kallista aikana ennen loisteput-
kia. Toinen Willisin huomio liittyy New Yorkin ja Chi-
cagon pilvenpiirtäjien toisistaan eroaviin tyyleihin. 
Hänen mukaansa pilvenpiirtäjien arkkitehtuuria 
muokkasi pääasiassa paikallinen rakennuskulttuu-
ri; rakennusmääräykset, kaupunkien talouselämä 
ja maankäytön konventiot. Willis ei kiistä New Yor-
kin ja Chicagon arkkitehtonisten koulukuntien ero-
ja, mutta pitää niitä luovina reaktioina paikallisiin 
sääntöihin ja olosuhteisiin.8

Erityisesti yksityiset toimistorakennuttajat, kuten 
pankit ja vakuutusyhtiöt suosivat 1800-1900-luvun 
vaihteessa kertaustyylejä. Sosiologi Richard Sen-

8  Willis 1995, ss.81, 96, 106–107, 143.

2. Equitable Life Insurance Building (1870) New Yorkissa oli 
40 metriä korkea ja ensimmäinen rakennus, jossa oli henkilö-
hissi. Rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Arthur Gilman 
ja Edward H. Kendall. Rakennus tuhoutui tulipalossa vuonna 
1912.
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3. Home Insurance Building (1883-1885, Le Baron Jenney) Chi-
cagossa oli ensimmäinen rakennus, jossa hyödynnettiin te-
räsrunkoa. Rakennusta korotettiin vielä kahdella kerroksella 
vuonna 1890, jolloin siitä tuli 55 m korkea. Rakennus purettiin 
korkeampien tornitalojen tieltä vuonna 1931.

nettin mukaan kiinnostus kertaustyyleihin kumpusi 
tarpeesta lainata mielikuvia vakaammista ajoista, 
kuten Egyptin loistosta ja Italian renessanssipalat-
seista, teollisen vallankumouksen jälkimaininkien ja 
siirtolaisaaltojen tuoman epävakauden keskellä.9

Toimistorakennusten pohjaratkaisut perustuivat 
Yhdysvalloissa huonetoimistomalliin 1900-luvun 
alkuun saakka. Ensimmäinen rakennus, jossa sovel-
lettiin avokonttoria oli Frank Lloyd Wrightin suun-
nittelema Larkin building, joka valmistui vuonna 
1904. Larkin buildingin keskellä oli rakennukselle 
leimaa-antanut kookas valokuilu, joka toi luon-
nonvaloa syvän rakennusmassan keskelle.10 Avo-
9  MacKeith 2005, s.27.
10  Larkin buildingin tilojen avautuminen valokuiluun 
ennemmin kuin rakennuksesta ulospäin vaikutti todennä-
köisesti rakennuksen sijainti osana Larkin –yhtiön teolli-

konttori oli kalustettu suoraviivaisin pöytärivein: 
järjestely pohjautui ajatukseen tayloristisesta työn 
tehostamisesta sekä sen helposta valvonnasta, 
teollisuuden tapaan.11 Itse työn sisältö tai työnte-
kijöiden väliset suhteet eivät olleet merkityksellisiä 
tekijöitä työympäristön suunnittelussa, joskin Lar-
kin buildingissa oli muita tiloja ja ominaisuuksia, 
joilla työntekijöiden viihtyvyyttä lisättiin, kuten 
kattopuutarha ja ilmastointi.12 Juriaan van Meel ku-
vaa tätä 1900-luvun alun vaihetta ensimmäiseksi 
seitsemästä työympäristöjen kehitysvaiheesta. Toi-
mistotyö oli vahvasti kontrolloitua ja valtaosa työs-
tä koostui mekaanisista työtehtävistä – jotka myö-
hemmin siirtyivät tietokoneiden hoidettaviksi.13 

suusaluetta – ulkona avautuvat maisemat eivät olisi paran-
taneet työviihtyvyyttä.
11  Davis 2006, s.272.
12  Junnila 1988, ss.17, 50–51.
13  van Meel 2000, ss.26–27.

4. Larkin Building. Ensimmäisen kerroksen pohjapiirros.
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5. Frank Lloyd Wrightin perspektiivipiirros teh-
dasalueeseen laidalle suunnitellusta Larkin 
Buildingista.

6. Larkin Buildingin keskusaulassa oli yksi rakennuksen suurista avokonttoreis-
ta, joka oli järjestetty taylorismin ihanteiden mukaisesti tehokasta työskentelyä 
varten.
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7. Hans Poelzigin Wroclawiin suunnittelema toimistoraken-
nus vuodelta 1911 oli Euroopan ensimmäisiä moderneja toi-
mistorakennuksia. 

8. Luckhardt-Ankerin suunnittelema Telschow-rakennus Ber-
liinissä. Rakennettu 1927-28. 

Arkkitehtuurityyli vaihtui Yhdysvalloissa kertaus-
tyyleistä modernismiin 1930-luvulla, mutta Euroo-
passa nähtiin uuden tyylin mukaisia toimistoraken-
nuksia jo 1910-luvulla teräsbetonista toteutettuna. 
Yhdysvaltoja vaisumman taloustilanteen vuoksi Eu-
roopassa toteutetut suunnitelmat jäivät kuitenkin 
verraten mataliksi tai kokonaan toteutumatta.14

Kasvaneet toimistoyksiköt loivat tarpeen parem-
malle työympäristön säätelylle – tähän tarpeeseen 
vastasivat mekanismit, kuten keskuslämmitys, ko-
neellinen ilmanvaihto, sähkövalaistus ja koneel-
linen jäähdytys, jotka hiljalleen yleistyivät yhdys-
valtalaisissa toimistorakennuksissa 1930-luvulta 
eteenpäin.15 Korkeita toimistorakennuksia raken-
nettiin tiiviisiin kaupunkikeskustoihin 1900-luvun 

14  Junnila 1988, ss.12–14.
15  Junnila 1988, s.62.

puoliväliin asti, jolloin suosiotaan alkoi nostattaa 
myös toisen tyyppinen ratkaisu: esikaupunkialu-
eelle rakennettu kerroskorkeudeltaan matalampi 
toimitalo. Kehityksen syyt olivat osin samoja kuin 
vuosisadan puolivälin lähiöistymisellä: autoistumi-
sen myötä kaupunkikeskustojen liikenneolot olivat 
heikentyneet ja autopaikoituksen järjestäminen 
työntekijöille oli paitsi haastavaa, myös kallista. 
Huokeampi maan hinta ja parempi saavutettavuus 
houkuttelivat rakentamaan keskustan ulkopuolel-
le.16 1950- ja 1960-lukujen toimistorakentamista 
tutkinut taidehistoroitsija Reinhold Hohl sekä myö-
hempää toimistokehitystä tutkinut arkkitehti Fran-
cis Duffy ovat verranneet kaupunkien ulkopuolelle 
rakennettuja konttorirakennuksia barokin maaseu-
tulinnoihin ja jopa Versaillesiin. Molemmat ovat ko-
konaisvaltaisia suunnittelutehtäviä, joihin kuuluu 
16  Hohl 1968, s.8.
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olennaisena osana myös ympäröivä puisto tai mai-
sema. Hohlin ja Duffyn mukaan rakennuksilla ja nii-
den sovittamisella maisemaan pyrittiin lisäämään 
rakennuttajan arvovaltaa pitkälti samoilla keinoin 
kuin barokin aikaan.17 

Van Meelin kuvaileman kehityskaaren toinen vaihe 
alkoi 1950-luvulla. Rakennustekniikan kehitys mah-
dollisti syvät, avoimet toimistokerrokset. Johtajat 
siirtyivät omiin, henkilökohtaisiin työhuoneisiinsa, 
kun he aikaisemmin olivat valvoneet työntekijöitä 
avokonttorin etuosassa.18 Liukulasin (floatglass) 
valmistuksen kehitys 1950-luvulla, eristyslasin sekä 
heijastavan tai sävytetyn lasin kaupallinen tuotan-
to kaikki edistivät julkisivukehitystä ja niiden räätä-
löintiä eri kohteisiin.19 Iñaki Ábalos ja Juan Herreros 
käsittelvät teoksessaan Tower and Office (2003) 
toimistorakennusten kehityksen teknisiä näkökoh-
tia erityisesti rakennustekniikan, talotekniikan ja 
modulariteetin kehityksen näkökulmasta. Yleisesti 
17  Hohl 1968, s.8,11.
18  van Meel 2000, s.29.
19  Ábalos & Herreros 2003, s.121.

voidaan todeta, että lasijulkisivujen ja taloteknii-
kan kehitys olivat tiiviisti toisiinsa sidoksissa: lasi-
julkisivun kehitys tiiviiksi vaipaksi ei olisi ollut mah-
dollista ilman sisäilmaston keskitetyn hallinnan 
mahdollistavaaa tekniikkaa. Tekniikan integrointi 
rakennusrunkoon  - ja siten myös alakattoratkaisut 
– kasvatti merkitystään, kun talotekniikan mää-
rä lisääntyi avoimia tilaratkaisuja noudattavissa 
toimistorakennuksissa. Jopa kerroksen kokoisissa 
avoimissa tiloissa alakatoista kehittyi rakennuksen 
sisätilojen yksi merkittävimmistä arkkitehtonisista 
elementeistä ja siten suunnittelijoiden kasvavan 
mielenkiinnon kohde.20

Huonekonttoreita suosinut eurooppalainen ja avo-
tilaa jo varhaisemmin hyödyntänyt yhdysvaltalai-
nen toimistorakentaminen säilyttivät kulttuuri-
eronsa aina 1950-luvun lopulle saakka. Tuolloin 
monialainen organisaatio- ja työympäristökon-
sulttitoimisto, saksalainen Ebehard und Wolfgang 
Schnelle GmbH kehitti eurooppalaisen vastauksen 

20  Ábalos & Herreros 2003, ss.110–111.

9. Skidmore, Owings & Merrillin suunnittelema Emhart Manufacturing Companyn konttorirakennus (1963) yrityksen hallinnolle ja 
kehitysosastolle, Bloomfield, Conneticut, Yhdysvallat.
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toimistotehokkuuden ja –joustavuuden vaatimuk-
siin: toimistomaiseman (Bürolandschaft).21

Toimistomaiseman keskeisenä periaatteena oli si-
joittaa kaikki työntekijät asemasta riippumatta yh-
teen tilaan, jossa työpisteet ja –ryhmät erotettiin 
seinäkkein. Mallin tavoitteena oli hierarkian madal-
taminen sekä työntekijöiden välisen vuorovaikutuk-
sen ja yhdessä työskentelyn tukeminen sijoittamal-
la tiivistä yhteistyötä tekevät työntekijät tai osastot 
toistensa lähelle ja esimiehet taas omien alaistensa 
läheisyyteen. Fyysisten esteiden poistamisesta joh-
tuvan yksityisyyden menetyksen katsottiin olevan 
kohtuullinen hinta sujuvammasta yhteistyöstä ja 
viestinnästä. 

Myöhemmin maisemakonseptin on katsottu olleen 
aikaansa edellä, sillä 1960-luvun työyhteisö ei ollut 
valmis luopumaan hierarkiasta tai yksityisestä työ-
tilasta. Työntekijät tulkitsivat avotilan – aikaisem-
pien avokonttorien tavoin – valvonnan ja tehosta-
misen työkaluksi.22 Toimistomaisemaan perustuvat 
rakennukset olivat tyypillisesti 1-3 kerroksisia, sillä 
konseptin vaatima kerroskorkeus oli noin metrin 
tavanomaista suurempi. Malli vapautti työympä-
ristöjärjestelyt ankarasta sidonnaisuudesta raken-
nusmoduleihin ja useissa kohteissa tätä mahdol-
lisuutta käytettiin monipuolisesti hyväksi. Malli 
levisi nopeasti Euroopassa ja Yhdysvalloissa siitä 
kehitettiin avokonttori ’open-plan office’, joka joh-
ti tehokkaaseen tilankäyttöön ja entistä syvempiin 
rakennusrunkoihin.23 
21  Vuodesta 1965 eteenpäin yritys on tunnettu nimel-
lä Quickborner Team. Rumpfhuber 2015; Duffy 1997, s.17.
22  Ks. Nenonen ym. 2012, ss.5–6.; Brill & Weidermann 
2001, s.37.
23  Junnila 1988, ss.24, 53, 55.

Työntekijöiden siirtyessä työskentelemään tehok-
kaisiin avotiloihin, toimistoihin saatettiin suunni-
tella tilavia ja laadukkaita aula- ja edustustiloja, 
joilla haluttiin kohentaa yrityksen julkikuvaa. Säh-
kö-, tele- ja ilmastointijärjestelmät vaativat niin 
ikään paljon lattiapinta-alaa ja suurissa rakennus-
kokonaisuuksissa niille voitiin joutua varaamaan 
kokonaisia kerroksia.24 

Toimistomaiseman radikaali konsepti synnytti pal-
jon keskustelua ja johti toimistotyön ja sen organi-
soinnin laajemman tutkimuksen käynnistämiseen. 
Euroopassa toimistomaisema ei saavuttanut yhtä 
vankkaa suosiota kuin Yhdysvalloissa: työntekijät 
pitivät työympäristöä liian häiriöalttiina ja seinä-
tön toimistotila houkutteli yrityksiä tehostamaan 
tilankäyttöä niin, että häiriötekijät voimistuivat. 
Van Meel kuvaa toimistokehityksen neljättä vaihet-
ta, 1970-lukua, aikakaudeksi, jolloin työntekijöiden 
oikeudet laajenivat, työympäristön sääntelyä lisät-
tiin ja avokonttoreiden häiriötekijöitä paitsi tunnis-
tettiin, myös pyrittiin korjaamaan. Yhdysvalloissa 
tämä johti työpisteiden erottamiseen toisistaan 
seinäkkein (cubicle office). Euroopassa toimisto-
suunnittelua jatkettiin pääasiassa huonekonttori-
periaatteella ja Ruotsissa syntyi kombitoimisto, joka 
pyrki yhdistämään huone- ja avotoimiston vahvuu-
det ja tuomaan luonnonvaloa rakennusrungon kes-
kelle lasiseinien avulla.25  

24  Hohl 1968, ss.6, 8.
25  Nenonen ym. 2012, ss.5–6.; Junnila 1988, ss.25, 57.
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(vasemmalla, 10:) Werner Zobelin suunnittelema NINO 
GmbH:n toimitalo (1963) Pohjois-Saksassa Nordhornissa oli 
ensimmäisiä ja julkaistuimpia toimistomaisemia. (yllä, 11:) 
duPont de Nemours & Co toimitalo (1967) Wilmingtonissa oli 
ensimmäinen Yhdysvalloissa toteutettu toimistomaisema. 
Molempien projektien toimistokonsulttina toimi Quickbor-
ner Team.
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12. Niels Torpin suunnittelema SAS:in pääkonttori Solnassa 
valmistui vuonna 1987 ja perustui suuren toimistomassan 
pilkkomiseen pienemmiksi massoiksi ”sisäkadun” varrelle.

13. Näkymä SAS:in pääkonttorin lasikatetulle sisäkadulle.

Kombitoimiston isänä pidetään ruotsalaista arkki-
tehtia Svante Sjöströmiä, jonka konseptiluonnok-
set uudesta toimistomallista julkaistiin vuonna 
1977. Ensimmäinen kombitoimisto toteutettiin Tuk-
holmaan jo seuraavana vuonna. Kyseessä oli ark-
kitehtitoimisto Tengbomin suunnitelma Canonin 
toimitaloksi. Kuitenkin yksi tunnetuimmista kom-
bitoimistoista, SAS:in toimitalo Solnassa, toteutet-
tiin kymmenen vuotta myöhemmin. SAS:in toimis-
ton suunnitteli norjalainen arkkitehtitoimisto Niels 
Torp ja rakennus oli suunniteltu tukemaan entistä 
avoimempaa ja kommunikatiivisempaa johtamista-
paa, joka ruumiillistui esimerkiksi sisätilojen läpinä-
kyvyytenä, erityyppisinä kohtaamispaikkoina sekä 
toimistokalusteina, jotka olivat kaikilla samanlai-
set työntekijän asemasta riippumatta.26 Niels Torp 
kertoo lähestyneensä suuren toimistorakennuksen 

26  Ropo ym. 2015, s.54.

suunnittelutehtävää kuten kaupunkisuunnittelua: 
rakennusala jaettiin pienempiin massoihin, jotka 
reunustivat lasilla katettua "keskuskatua".27 

Lasiteknologian kehitys muutti jälleen rakennusten 
ulkoarkkitehtuuria, kun aurinkoiseen ilmastoon so-
pivat peilipintaiset lasit tulivat markkinoille 1970-
luvun alussa. Rakennukset eivät enää paljastaneet 
ulkomaailmalle toimintojaan, kerroskorkeutta tai 
rakennetta modernistisen perinteen mukaisesti, 
vaan peilipintaiset, mittakaavattomat kappaleet 
heijastivat nyt ympäristöään.28 Talotekniikan in-
tegroinnin merkitys kasvoi 1970-luvulla uusien lait-
teiden, kuten faksin, paloilmoittimen, sprinklerin 
ja sisäpuhelimen myötä. Keskitetyistä ratkaisuista 
siirryttiin osastoituihin ratkaisuihin, mikä asetti 
kokonaiset “tekniikkakerrokset” kyseenalaiseksi. 
27  Torp 1997, s.74.
28  Ábalos & Herreros 2003, ss.116, 150–151.
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14. Cesar Pellin suunnittelema, vuonna 1975 valmistunut Paci-
fic Design Center (70 000 neliömetriä) on ajalleen tyypillinen 
rakennus, jonka ulkohahmosta ei voi lukea sen rakennetta, 
kerroslukua tai toimintoja.

15. Hong kong & Shanghai Bank 
(1986, Foster).

Samaan aikaan uusien järjestelmien kanssa 1970-
luvulla yleistyivät keskustietokoneet, jotka tarvit-
sivat niille omistetun tilan, sähköjärjestelmät ja 
ilmastoinnin. Ratkaisuksi kasvaneeseen tekniikan 
määrään kehitettiin sähkövientejä ja -huoltoa huo-
mattavasti helpottanut korotettu asennuslattia.  Se 
mahdollisti myös joustavammat väliseinäratkaisut 
kuin alakattoon liitetyt talotekniset järjestelmät. 
Asennuslattian myötä alakatto saatiin siistittyä 
tekniikasta ja sisätilan ilme palautui lähemmäksi 
1950-luvun maisemakonttorin ideaalia. 29  

1980-luvun toimistoarkkitehtuuriin vaikuttivat 
sekä talouden nousukausi että teknologian kehitys. 
Talouden tointuessa öljykriisistä 1980-luvun alus-
sa, erityisesti eurooppalainen finanssisektori ryhtyi 
rakennuttamaan uuden tyyppisiä, teräsrakenteita 
hyödyntäviä toimistorakennuksia, "high tech -ra-
29  Ábalos & Herreros 2003, ss.150–151.

kennuksia". Niissä rakenteiden teknisen tehtävän 
aiempaa selvempi ilmaiseminen yhdistyi huolitel-
tuun materiaalien käyttöön ja viimeistelytasoon.30 
Pöytätietokoneet saapuivat toimistoihin 1980-lu-
vulla. Rakennuksiin tarvittiin tilaa virtakaapeleille 
sekä lisäjäähdytystä.31 Rakenteellisista ratkaisuis-
ta, joilla virta saatiin kuljetettua työpisteille, tuli 
entistä tärkeämpiä. Tietokoneet vaikuttivat myös 
rakennusten järjestelmiin: "älykkäässä rakennuk-
sessa" talotekniikkaa, kulkujärjestelmiä ja huoltoa 
kontrolloitiin tietokoneen avulla.32 Lasijulkisivujen 
jäsentelyyn tuli uusia mahdollisuuksia: selektiivila-
si paransi energiatehokkuutta ja silikoni mahdollisti 
sileän, katkeamattoman lasipinnan rakentamisen, 
jolloin näkyvät liitokset katosivat kokonaan.33

30  Junnila 1988, s.83.
31  van Meel 2000, s.43.
32  Ábalos & Herreros 2003, s.125.
33  Ábalos & Herreros 2003, s.119.
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suuret avotoimistot
järjestetty taylorismin 
aatteita seuraten tehokkaan 
teollisen työn tapaan

- konttoripäällikkö valvoo 
toimistotyöntekijöitä

toimistomaisema
hierarkian madalta-
minen ja murtaminen

- avoin toimistotila 
järjestetään mm. yh-
teistyötarpeiden pe-
rusteella

- yhdysvalloissa ke-
hitetään seuraavilla 
vuosikymmenillä ti-
laa jakavia kaluste-
järjestelmiä

avotoimistot ja 
johdon huoneet
toimistotyöntekijät 
suuressa avotilassa 
ja johtajat omissa 
huoneissaan. omas-
ta huoneesta tulee 
toimistohierarkian 
symboli.

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

kasvaneet toimistoyksiköt 
-> tarve työympäristön säätelylle: 
keskuslämmitys, koneellinen il-
manvaihto, sähkövalaistus ja ko-
neellinen jäähdytys yleistyvät

float-lasi edistää julkisivukehitystä

toimistomaisema vaati 
suurempaa kerroskor-
keutta -> rakennukset 
olivat usein 1-3 kerrok-
sisia 

Euroopassa huonekonttorit yleisiä 
1950-luvun lopulle asti

1870 hissin keksiminen

1850-l eteenpäin: 
valuraudan käyttö 
yleistyy erityisesti 
julkisivurakentee-
na mahdollistaen 
suuremmat ikkunat

teräsrunko 
-> kerrosluvut kasvavat

teräsbetoni yleistyy 
runkomateriaalina

1900-luvun alkuun saakka 
huonetoimistomalli (usa)

KAAVIO A. Toimistorakentamisen kehityskaari ja tärkeimmät tekniset innovaatiot 1870-1990
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Älykäs toimisto
pöytätietokoneet ja muu 
toimistoissa käytettävä 
teknologia kehittyvät, 
työntekijöiden hyvin-
vointiin sijoitetaan.

teräsrakenteiset “high 
tech -rakennukset” :
Talotekniikan, esim. 
lvi-järjestelmien kehitys

virtuaalinen toimisto
fyysisen toimiston rin-
nalle tulee virtuaali-
nen toimintaympäristö. 
mobiilit ratkaisut mah-
dollistavat erilaisia 
toimistomalleja.

kombitoimisto
työntekijän oikeuksien 
paraneminen johtaa mm. 
väljempiin toimistoihin

- Pohjoismaissa henkilö-
kohtaiset huonetoimis-
tot yleistyvät

- ruotsissa kehitetään 
vuosikymmenen puolivä-
lissä kombitoimisto

Standardisointi
Suomessa:

- rakennushallituk-
sen toimistonormit

- betonielementti-
tekniikan ja moduu-
lijärjestelmien kehi-
tys

Suomessa:
elementtitek-
niikan ja mo-
duulijärjestel-
mien kehitys

1960 1970 1980 1990 

peilipintaiset julkisivulasit Kaksoislasijulkisivut

talotekniikan integrointi 
(paloilmoitin, sprinkleri, si-
säpuhelin), osastoidut talo-
tekniset ratkaisut, lisään-
tynyt tekniikka sijoitetaan 
asennuslattian alle selektiivilasi parantaa energiate-

hokkuutta ja silikoni mahdollis-
taa katkeamattoman lasipinnan 
rakentamisen
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2.2 
Toimistoarkkitehtuurin kehitys Suomessa

Suomeen. Vaikka siirtolaisvirrat eivät kuohuttaneet 
suomalaisia kaupunkeja samassa mittakaavassa 
kuin Yhdysvaltojen ja Euroopan suurkaupunkeja, on 
kivirakennusten viestimä vakaus luettavissa myös 
Helsingin keskustassa.36

Erityisesti yksityisten toimistorakennusten tyyli 
vaihtui vuosisadan vaihteessa jugendiin ja kansal-
lisromantiikkaan. Valtion rakennushankkeissa ju-
gend-tyyliä käytettiin joissakin koulurakennuksissa, 
mutta pääasiassa julkishallinto siirtyi kertaustyy-
leistä suoraan funktionalismiin 1930-luvun puolivä-
lissä.37 Uuden ’rautabetonitekniikan’ otti Suomessa 
ensimmäisenä käyttöönsä julkishallinto, eli Yleis-
ten rakennusten ylihallitus ja ensimmäinen kohde, 
jossa tekniikka käytettiin oli Viipurin suomalainen 

36  MacKeith 2005, s.27.
37  Funktionalismia julkishallinnon rakennusprojek-
teissa enteili jo Tampereen postitalon (1920-luku) niukan 
klassinen suunnitelma. Turun postitalo (1933, Yleisten ra-
kennusten ylihallitus) ja Kuopion postitalo (1936, Raken-
nushallitus) edustivat jo täysveristä funktionalismia. Junni-
la 1988, ss.30, 32.

Suomalaisen toimiston alkulähteet ovat Ruotsi-
Suomen aikaisessa julkishallinnossa ja hallintora-
kennusten tyylit seurasivat eurooppalaisia esikuvia. 
Kertaustyylisten hallintorakennusten jäsentelyn 
pohjana toimivat symmetrisyys ja huonetoimis-
tot.34 Ensimmäiset yksityiset toimistorakennuk-
set olivat kuten muuallakin Euroopassa pankki- ja 
vakuutuslaitosten rakennuttamia ja 1800-luvun 
loppupuolella niiden tyyli oli useinmiten uusrenes-
sanssi.35 Edellisessä luvussa mainittu Richard Sen-
netin huomio vakauden lainaamisesta Egyptin lois-
tosta ja Italian renessanssista soveltuu siis myös 

34  Turun raatihuone (1736 Samuel Berner) edustaa 
julkisivujäsentelyltään saksalaista barokkiarkkitehtuuria ja 
Vaasan hovioikeudentalo (1782 C. F. Adelcrantz) puolestaan 
ranskalaista barokkia. 1800-luvun alun esimerkkejä hallin-
torakennuksista ovat kustavilaista uusklassismia edustava 
Turun Vanha Akatemiatalo (1802-16, Gjörwell & Bassi) sekä 
runsaammin muotoiltu Helsingin empirekeskustan Senaa-
tintalo, nykyinen valtioneuvoston linna (1818-28, Engel). 
Junnila 1988, s.27.
35  Uusrenessanssia edustivat mm. Loviisan raati-
huone (1862, Chiewitz), Suomen Pankin rakennus (1878-83, 
Ludwig Bohnstedt), Oulun lääninhallituksen talo (1898, 
Lindqvist-Ahrenberg) ja Snellmanninkadun postitalo (1900, 
Lohrmann). Junnila 1988, s.29.
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16. 1920- ja 1930-lukujen taitteessa toimitaloja toteutettiin 
sekä klassisoivaan että funktionalistiseen tyyliin. Ensimmäi-
siä puhtaan funktionalistisia toimitilarakennuksia edustaa 
Turun Sanomien toimitalo (1929, Alvar Aalto). 

17. Lassila & Tikanojan hallintorakennus (1935, J. S. Sirén) on 
toteutettu amerikkalaishenkiseen klassismin tyyliin. Näkymä 
toimistohuoneiden läpi.

tyttökoulu vuonna 1905.38 Uusien 1900-luvun alun 
uusien tyylisuuntausten vähäinen esiintyminen 
valtion hankkeissa johtui Rakennushallituksen his-
toriaa tutkineen Aimo Halilan mukaan osin siitä, 
että tuolloisen Yleisten rakennusten ylihallituksen 
alhainen palkkataso ei houkutellut nuoria arkkiteh-
teja. Ylihallituksen arkkitehtuurin taso sai tuohon 
aikaan myös kritiikkiä osakseen: Vuonna 1925 val-
mistunutta maanmittaushallituksen taloa  ei pidet-
ty "esittelyn arvoisena"39 ja uusklassistiseen tyyliin 
toteutettu rakennus olikin ulkoasultaan melko ar-
kinen.

P. E. Blomstedt kirjoitti vuonna 1927 Arkkitehti-leh-
den palstoilla, miten ensimmäinen maailmansota 
oli hiljentänyt rakennustoiminnan sekä katkaissut 
38  Halila 1967, ss.401–402.
39  Halila 1967, s.419.

18. Lassila & Tikanojan hallintorakennus. Konttorin erityis-
piirteenä voidaan mainita osaksi lasiset väliseinät huoneiden 
sekä niiden ja käytävän välillä. 
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Vuonna 1927 muodostetun posti- ja lennätinlaitoksen ra-
kennukset muodostivat 1930-luvun rakennusten joukossa 
mielenkiintoisen modernin ryhmän. 22. Selim Savoniuksen 
suunnittelema Turun Postitalo vuodelta 1932.

20. Yrjö Sadeniemen rakennushallituksessa virkatyönä suun-
niteltu Maanmittaushallituksen virastotalo vuodelta 1924. 
Rakennus yhdistyy viereiseen vanhempaan Meritullinkatu 10 
virastotaloon.

19. Maanmittaushallituksen virastotalo vuodelta 1924. Julki-
sivupiirustus.

21. Otto Flodinin suunnittelema Kuopion postitalo vuodelta 
1937.
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23. Liittopankki. P. E. Blomstedt 1926-30. 
Arkkitehti esitteli rakennuksen ”amerikkalai-
sena konttoritalotyyppinä”.

24. Funktionalistinen Henkivakuu-
tusyhtiö Pohjolan toimitalo. Oiva 
Kallio 1930.

25. Atlas-pankki. Jussi ja Toivo Paa-
tela 1927-29.

suomalaisten arkkitehtien yhteydet Keski-Euroop-
paan. Näin vaikutteet tulivat lähinnä Ruotsista, jos-
sa arkkitehtuurin suunta oli kääntynyt kohti "jälleen 
löydettyä pohjoismaista tyyliä", eli nk. 1920-luvun 
klassismia.40 Blomstedtin kirjoituksen kärkenä oli 
kuitenkin funktionalismin puolesta liputtaminen.41 
Uusi tyyli saikin tukevan jalansijan suomalaisessa, 
myös julkisessa, rakennustoiminnassa 1930-luvun 
alun lamavuosien jälkeen. Muutos voidaan selkeim-
min havaita vuonna 1927 muodostetun Posti- ja len-
nätinlaitoksen rakennuksissa: niistä varhaisemmis-
sa on klassistiset, keskiakselin suhteen symmetriset 
pohjakaavat, mutta Turun pääpostin kohdalla (1932) 
tapahtuu murros. Yleisten rakennusten ylihallituk-
sen arkkitehdit olivat olleet opintomatkalla Keski-
Euroopassa ja niinpä rakennussuunnitelmassa on jo 
selkeitä funktionalistisia piirteitä.42

40  Halila 1967, ss.425–26.
41  Halila 1967, ss.429–30.
42  Turun pääposti oli rakennusprojektina huomatta-
va, sillä Suomen itsenäistyttyä kaikki ulkomaan posti kulki 
Turun kautta Tukholmaan ja sieltä muualle maailmaan. Ni-
kula 1990, ss.117–118.

Pankeista tuli 1920-luvun kuluessa koko ajan nä-
kyvämpiä kaupunkikuvassa: konttoreita pidettiin 
asiakkaiden ja talletusten houkuttelun vuoksi pi-
dempään auki ja pankkeja rakennettiin vilkkaasti 
1920- ja 1930-luvuilla. Lukujen taitteessa pankki- ja 
liiketaloarkkitehtuuri siirtyivät klassismista uusiin 
tyyleihin. Ne voi jakaa kolmeen koulukuntaan: pu-
natiiltä ja korostettuja vertikaalilinjoja suosinut 
saksalaisesta rationalismista juontuva suuntaus; 
varhaisista, alle 20-kerroksisista amerikkalaisista 
liiketaloista vaikutteita ammentanut tyyli sekä kes-
kieurooppalaista funktionalismia edustanut tyyli 
nauhaikkunoineen, sileäksi rapattuine pintoineen 
ja tasakattoineen.43

Julkinen toimistorakentaminen toipui sodan jälkei-
sestä materiaalipulasta vasta 1950-luvun loppu-
puolella. Yksityisen sektorin toimitilarakentaminen 
virkosi hieman nopeammin, tuottaen toimistora-
kennuksia kuin Palace (1952, Revell-Petäjä) sekä 

43  Nikula 1990, ss.137–139.
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Rautatalo (1954, Aalto). 1960-luku toi mukaan ku-
vaan monumentaaliset virastorakennukset sekä 
halliratkaisut ja viitoitti jo tietä 1970-luvun kas-
vaneen hallinnon tarpeisiin rakennetuille virasto-
komplekseille, jotka toteutettiin pääasiassa beto-
nielementtitekniikalla.44 Erityisesti 1960-luvulle oli 
leimallista myös kiihkeä arkkitehtuuridebatti, jonka 
kulkua ja osapuolia on valotettu esimerkiksi Pohjo-
la-talon rakennushistoriaselvityksessä (Arkkitehdit 
Mustonen Oy 2013). Suomalaisen konstruktivismin, 
jota Pohjola-talokin edustaa, lähtökohtana oli hy-
lätä elitismi arkkitehtuurissa ja korvata suurveis-
toksellisuus ja subjektiivisuus struktuurilla ja ano-
nyymisyydellä.45 

Tiettyjen avainrakennusten voimasta kertoo, että 
ne saattoivat vaikuttaa uusien suunnitelmien ark-
kitehtuuriin vuosikymmeniä valmistumisensa jäl-
keen. Pohjola-talon suunnittelusta Castrén & Co 
toimistossa vastannut Juhani Katainen inspiroitui 
Larkin buildingin valokatteisesta keskusaulasta – 
idea, jonka ympärille Pohjola-talo muotoutui. Kes-
kushalli toistuu myös saman toimiston suunnittele-
massa Espoon kaupungintalossa (1971) 46 Erityisesti 
Pohjola-talon ensimmäisessä rakennusvaiheessa 
korostui tilaajan toiveesta sisätilojen muunnelta-
vuus, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa niin huo-
netoimisto- kuin maisemakonttoriratkaisut. Tämän 
johdosta ilmanvaihto ja talotekniikka jaettiin pila-
riverkon mukaisiin yksiköihin, joiden puitteissa vä-
liseinien sijoittelua saatettiin muuttaa. Rakennuk-
sen alakatot ja lattiapinnat toteutettiin niinikään 
yhtenäisinä pintoina, jotta väliseinien sijoittelu olisi 
44  Junnila 1988, ss.35–36.
45  Helasvuo ym. 2013, s.11.
46  Helasvuo ym. 2013, s.23.

mahdollisimman esteetöntä.47 Pohjola-talon arkki-
tehtoniset ja tekniset ratkaisut ovat ajalleen tyypil-
lisiä – niin suomalaisessa kuin kansainvälisessäkin 
toimistoarkkitehtuurikontekstissa. 

RAKENNUSHALLITUKSEN TOIMISTONORMIT
Kuten muissakin Pohjoismaissa, Suomessa raken-
nettiin toisen maailmansodan jälkeen hyvinvointi-
valtiota, minkä myötä julkinen sektori kasvoi voi-
makkaasti erityisesti 1960- ja 1970-luvuilla. Muiden 
valtion hankkeiden, kuten koulujen ja sairaaloiden 
ohella perustettiin uusia virastoja ja hallintotilan 
tarve kasvoi. Rakentamisen volyymin kasvun myötä 
kohonneita rakennuskustannuksia pyrittiin hillitse-
mään rakennushallituksen toimintojen uudelleen 
organisoinnilla sekä suunnittelun vahvemmalla 
normituksella ja rationalisoinnilla. Normeille oli 
myös toiminnallinen tarve, sillä toimistohuonei-
den koot ja mitoitusperusteet saattoivat valtion 
talonrakennushankkeissa vaihdella huomattavasti 
tilaajan roolissa olleesta ministeriöstä tai virastos-
ta riippuen.48 

Valtion rakennushankkeille laadittiin neliportainen 
laatuluokitus vuonna 1963 ja sen tueksi rakennus-
hallituksen suunnitteluohje vuonna 1966. Normien 
ohella suunnitteluohje sisälsi määräyksiä tehok-
kuudesta, toiminnallisuudesta ja elementtiteknii-
kan huomioimisesta suunnittelussa. 1960-luvun 
normien tuloksena syntyi kaksoiskäytävä- tai nk. 
"koppikonttorimalli". Siinä ikkunaseiniä reunus-
tavat toimistohuoneiden rivit ja rakennuksen kes-
kelle sijoitettiin käytävät, porrashuoneet sekä 

47  Helasvuo ym. 2013, s.81.
48  Hämäläinen & Heimo 1975
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26. Avokonttoritilaa Pohjolan toimitalon alkuperäisvaiheen jalustaosassa.
↑ Kaksoisprimääripalkiston luomaa avokonttoritilaa alkuperäisvaiheen jalustaosassa. Pohjolan toimitalo, Arkkitehti-lehden esittelyaineisto, kuvat Risto Kamunen ja Matti Saanio. AmA

aputiloja, jotka jäivät usein täysin tai lähes ilman 
luonnonvaloa. Valtion rakennushankkeiden laatu-
luokitusta uudistettiin - tai tiukennettiin - vuonna 
1968, jolloin suunnittelussa korostettiin tarkoituk-
senmukaisuutta, toimivuutta ja tavanomaisuutta. 
Aiemmissa ohjeissa oli puhuttu vielä rakennusten  
arvokkuudesta ja yksilöllisyydestä.49 Laatuluoki-
tuksesta rakennustekniikan diplomityönsä tehneen 
49  Kujala 1986, s.81.  

Pirkko Kinnusen mukaan laatuluokitusen ohjeistus 
oli annettu niin yleisellä tasolla, että se käytännös-
sä menetti merkityksensä: 98 prosenttia hankkeista 
sijoitettiin alimpiin laatuluokkiin.50 Rakennushalli-
tuksen siirryttyä vuonna 1970 valtiovarainministe-
riön alaisuuteen, rakennuskustannusten hillitsemi-
sestä tuli entistäkin keskeisempi tavoite.51 

50  Vuorinen 2005, s.80 ja Kinnunen 1974.
51  Hanski 2011, s.174.



34

Virastot kuuluivat viidestä laatuluokasta keskim-
mäiseen koulujen ja tutkimuslaitosten ohella. Niis-
sä oli sallittua vain vähäinen käytön vaatima väl-
jyys. Muunneltavuutta pidettiin erittäin tärkeänä 
ja viihtyisyyden sekä toimivuuden tuli olla hyvällä 
tasolla. Tekninen taso, materiaalit, varustelu ja vii-
meistelyaste oli määritelty tavanomaiselle tasolle 
rakennus- ja käyttökustannusten ollessa olellinen 
tekijä. Rakennustaiteellisen tason tuli olla hyvä. 
Ohjeen mukaan näiden rakennusten rakennustek-
ninen ohjeikä oli 50 vuotta.52 Laatuluokkia päivitet-
tiin ja vuoden 1974 luokituksen mukaan hankinta- ja 
käyttökustannukset olivat kasvaneet jo hankkeessa 
määrääviksi, eivät pelkästään oleellisiksi tekijöik-
si.53 

Rakennushallituksessa kehitettiin 1960- ja 1970-
lukujen vaihteessa huonelajien tyyppiratkaisuja 
mitoituksineen ja laatuohjeineen. Tyyppiratkaisut 
perustuivat pohjoismaisiin standardeihin, käyttä-
jiltä kerättyihin tietoihin sekä erityisesti BES-tutki-
mukseen, joka tähtäsi suomalaisen betonielement-
titekniikan kehittämiseen ja rakennuskustannusten 
alentamiseen. Mallia oli otettu myös muista poh-
joismaisista standardeista. BES-järjestelmän perus-
mitaksi oli tullut 1200 mm (12M) ja pyrittiin siihen, 
että tällä avoimella järjestelmällä eri valmistajien 
kerrannaismoduulilla tuottamista rakennusosista 
voitaisiin yhdistelemällä luoda tarpeet täyttäviä ra-
kennuksia.54 

1980-luvun toimitila ja työympäristösuunnittelun 
keskiössä olivat työntekijälähtöiset, terveellisyyt-
52  Pajunen 1972, s.96.
53  Virolainen & Tanner 1974
54  Vuorinen 2005, ss.128–130.

tä, hyvinvointia ja viihtyvyyttä painottavat tekijät. 
Toimistorakennuksiin toteutettiin sauna- ja allas-
osastoja sekä lepohuoneita, kiinnitettiin huomiota 
oikeaoppiseen ergonomiaan sekä työskentelyolo-
suhteisiin, mm. säädettävän talotekniikan avulla.55

Samalla vuosikymmenellä toteutettiin Suomessa 
ensimmäiset kombikonttorit, jotka olivat yhdistel-
mä avo- ja huonetoimistosta. Hyvänä esimerkkinä 
muuttuneesta toimistoihanteesta toimii IBM-toi-
mitalo Helsingissä. Sen ensimmäinen rakennusvai-
he suunniteltiin 1970-luvun lopussa toimistomaise-
ma-periaatteen mukaisesti, kun taas vuonna 1988 
valmistunut laajennus suunniteltiin kombikontto-
reiksi.56 Konsepti perustui kerroksen reunoille si-
joitettuihin huonetoimistoihin ja keskelle jäävään 
avokonttori- tai yhteistilaan, jonka luonnonvalon 
saannista huolehdittiin lasiseinin. Kombikontto-
rissa tarvetta asennuslattioille tai muille raskaille 
rakenteellisille ratkaisuille sähkön jaon vuoksi ei 
pääsääntöisesti ollut, sillä kapearunkoisissa toi-
mistorakennuksissa atk-laitteiden vaatima sähkö 
pystyttiin kuljettamaan rakennuksen ulkoseinää 
vasten rakennetuissa koteloissa. Syvärunkoisissa, 
esimerkiksi amerikkalaisissa tai englantilaisissa, 
toimistorakennuksissa tämä ei riittänyt. 

Maailmalla 1980-luvulla julkisivuissa yleistyneistä 
peililaseista nähtiin esimerkkejä myös suomalai-
sessa arkkitehtuurissa: yksi näyttävimpiä peililasi-
julkisivuja on Tikkurilassa, Tiedekeskus Heurekan 
pääjunaradalle antava julkisivu (1989, Heikkinen-
Komonen) ja Helsingin Kalliossa toimistotalo "Kau-

55  Lappalainen 1998, s.19.
56  Lappo & Westerholm 1988, ss.58, 62.
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27. Rakennushallituksen suunnitteluosaston tuottamia toi-
mistohuonetyyppien kalustusvaihtoehtoja vuodelta 1975.

28. IBM:n toimitalon laajennus 1988. 3. kerroksen pohjapii-
rustus. Laajennusosaan on suunniteltu kombi-konttori, van-
hempi osa on suunniteltu toimistomaiseman periaatteita 
noudattaen.

punkien talon" julkisivut (1982, Castrén-Jauhiainen-
Nuuttila).57

Nykyisiä toimistosovelluksia voidaan pitää kombi-
konttorin perillisinä, vaikka kehittynyt teknologia on 
muuttanut tilojen käyttötapoja ja -tarvetta. Suomen 
ensimmäiset kombikonttorit suunniteltiin Auramo 
Oy:n toimitaloon Vantaalle (1983, Sjöman) ja Unic 
Oy:n toimitaloon Espooseen (1986, Helin-Siitonen) 
sekä Amer-Yhtymän pääkonttoriin (1987, Stenros & 
Stenros) Helsinkiin.58 Huonetoimistot pysyivät silti 
vallitsevana toimistotyyppinä pitkälle 1990-luvulle, 

57  Standertskjöld 2011, s.130.
58  Junnila 1988, s.44.

vaikka uudentyyppisiä kokeiluja toteutettiin ympäri 
maata. Toimistojen käyttäjätyytyväisyyttä tutkitta-
essa havaittiin ympäristön säätelyn mahdollisuu-
den ja työtyytyväisyyden välinen yhteys: avautuvat 
ikkunat, ilmastoinnin säätö, maiseman merkitys ja 
näköala ulos nousivat tärkeiksi tekijöiksi. 59

59  Nenonen ym. 2012, ss.5–6.
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2.3 
Avokonttorien historia Suomessa

Eurooppalaisen mallin mukaan toimistoraken-
nusten pohjakaavat perustuivat aina 1960-luvulle 
saakka huonetoimistoon ja ne voitiin jakaa keski-, 
sivu- tai kaksoiskäytävätyyppeihin. Avo- tai mai-
sematoimistojen tulo Suomeen osui 1970-luvun 
alkuun ja edustavimmat toimistomaisemat toteu-
tettiin yksityisellä sektorilla. Junnila nostaa esiin 
Einari Teräsvirran suunnittelemat Alkon Itämeren-
talon (1971) ja Paragon –yhtiöiden toimitalon Käpy-
lässä sekä Valion pääkonttorin Pitäjänmäellä (1978, 
Mäkinen-Löfström), mutta joustavia toimistotiloja 
– joihin toteutettiin myös avokonttoreita – nähtiin 
myös esimerkiksi Castrén & Co –toimiston suunnit-
telemassa, vuonna 1969 valmistuneessa Pohjola-
talossa.60 Julkisella sektorilla avotoimistot jäivät 
Helsingin Veroviraston tapaan yksittäisiksi kokei-
luiksi (Kaj Salenius, 1974), joiden jälkeen palattiin 
pääsääntöisesti huonetoimistomalliin.61 

60  Junnila 1988, s.43.; Helasvuo ym. 2013, ss.27, 81.
61  Junnila 1988, s.56.

Joitakin avotiloja oli kuitenkin toteutettu varhai-
sempiin toimistorakennuksiin: ne oli suunniteltu 
Larkin buildingin tyyliin tehostamaan rutiininomais-
ta toimistotyötä – ja sen valvontaa. Esimerkiksi 
Väinö Vähäkallion suunnittelemassa, vuonna 1928 
valmistuneessa Elannon pääkonttorissa Hämeen-
tiellä oli tällainen konttorisali, mutta tila jaettiin 
myöhemmin väliseinin huonetoimistoiksi.

Avokonttoreita toteutettiin siis jo ennen Junnilan 
(1988) ensimmäiseksi maisemakonttoriksi luon-
nehtimaa asiakaspalvelutilaa  Kelan pääkonttorissa 
(Alvar Aalto, 1956). Larkin buildingin hengessä to-
teutettu kolmikerroksinen avotila, jota Kelan työn-
tekijät kutsuivat ”Alvarin kirkoksi”, saattoi tosin 
olla ensimmäinen valokuilua hyödyntänyt suunni-
telma Suomessa.62

62  Junnila 1988, s.52.; Sarkkinen 2006, s.23.
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29. Väinö Vähäkallion suunnittelemassa ja 1928 valmistuneessa Elannon päärakennuksessa oli avokonttori rutiininomaiselle toi-
mistotyölle. Johtajat istuivat omissa huoneissaan – omalla käytävällään.
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2.4 
Toimistotyön historia ja 1990-luvun muutos

pahtui kansainvälisesti verraten nopeasti; kun Rans-
kassa siirtyminen maataloustöistä palvelutöihin 
kesti noin 100 vuotta, Suomessa muutos tapahtui 
alle 30 vuodessa. Muutosta vauhditti 1960-luvulla 
alkanut voimakas kaupungistuminen, joka johti 15 
vuodessa yhteiskunnalliseen rakennemuutokseen. 
Sen johdosta kaupunkeihin muuttaneet ihmiset 
työllistyivät tehtaisiin ja toimistoihin tai työn puut-
teessa lähtivät siirtolaisina Ruotsiin.66 Muutoksen 
indikaattoreita ovat palkkatöihin siirtyminen, kou-
lutustason nousu sekä työnteikijöiden toimihen-
kilöistyminen. Kun vuonna 1950 toimihenkilöitä 
ja johtajia oli 16 prosenttia ammatissa toimivista, 
mutta 1980 heitä oli jo reilusti yli kolmannes työn-
tekijöistä.67 1960-luvulla noin joka seitsemännellä 
suomalaisella oli keski- tai korkea-asteen tutkin-
to, kun 2000-luvun alussa sellaisen oli suorittanut 
noin kolme viidestä.68 Palkkatyötä tekevien osuus 
nousi vuosien 1950 ja 1985 välillä 58 prosentista 86 
prosenttiin, mikä merkitsi huomattavaa muutosta 
66  Melin 2007, ss.19–20.
67  Väänänen & Turtiainen 2014, ss.36–37.
68  Väänänen & Varje 2014, ss.252–253.

1800- ja 1900- luvun vaihteessa yritysten ja niiden 
hallinnon kasvu tuotti suurempia ja aiempaa jär-
jestelmällisemmin organisoituja toimistoja. Juriaan 
van Meel kuvaa tätä aikaa työympäristöjen ensim-
mäiseksi kehitysvaiheeksi, jolloin toimistotyö oli 
vahvasti valvottua ja valtaosa työstä koostui me-
kaanisista työtehtävistä. 63 Toimisto- ja hallintotyön 
tehtävien eriytyminen ja uudenlainen organisointi 
merkitsi rutiinitehtävien suorittajien, niin kutsut-
tujen toimistotyöläisten, räjähdysmäistä kasvua. 
Muutoksen seurauksena konttorit naisistuivat ja 
keskimääräinen koulutus- ja ansiotaso laski.64 Toi-
mistoihin syntyi näin myös uudenlainen, hierarkki-
nen työyhteisö, kun toimistot olivat aiemmin olleet 
lähinnä koulutettujen miesten valtakunta.65 

Työnteon murrosta kuvataan usein polulla maa-
taloustyöstä teollisuustyöksi ja edelleen erilaisiksi 
tieto- ja palvelutöiksi. Suomessa tämä murros ta-

63  van Meel 2000, ss.26–27.
64  Junnila 1988, s.17.
65  van Meel 2000, s.25.
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myös tyypillisessä työympäristössä.69 Voidaankin 
todeta, että viimeistään 1990-luvulla toimistoym-
päristöstä tuli tavallisin suomalaisen työn maisema 
ja pitkän erityiskoulutuksen saaneesta työntekijäs-
tä työelämän perushahmo70.

Tekniset apuvälineet vähensivät hiljalleen tarvetta 
rutiininomaisen toimistotyön tekijöille (esim. ko-
pistit), mutta suurimman muutoksen aiheutti Suo-
messa jo 1970-luvun lopulla työpaikoille saapunut 
tietokone. Nokia oli aloittanut toimistokäyttöön 
tarkoitettujen MikroMikko -tietokoneiden valmis-
tamisen vuonna 1975, mikä vauhditti tietokoneiden 
yleistymistä.71 Toimistorutiinien muutoksen ohel-
la se toi mukanaan täysin uuden konseptin, tieto-
työn. Sen mukaan työntekijöillä tuli olla itsenäisen 
työn mahdollistamiseksi pääsy entistä suurempaan 
määrään tietoa. Työntekijöiden itsenäisyyden lisää-
minen tarkoitti samalla myös suurempaa valtaa ja 
vastuuta omista tehtävistään ja niistä suoriutumi-
sesta, mikä muutti ratkaisevasti vuosikymmenten 
kuluessa rakennettua hierarkista työyhteisöä.72 
Tietotekniikan käyttö yleistyi nopeasti 1980- ja 
1990-luvuilla. Vuonna 1984 tietotekniikkaa käyt-
ti työssään oman arvionsa mukaan 17 prosenttia 
työntekijöistä, kun vuonna 2008 osuus oli kasvanut 
84 prosenttiin. 

Sosiaali- ja työpolitiikan tutkija Pertti Koistinen 
(1999) on paikantanut suomalaisen työelämän 
murroksen 1990-luvun lamaan ja nimennyt sitä 
edeltävän, 1970-luvulla alkaneen murrosvaiheen 

69  Väänänen & Turtiainen 2014, s.38.
70  Väänänen & Turtiainen 2014, s.48.
71  Standertskjöld 2011, ss.76–77.
72  Kaplan & Aronoff 1996, s.9.

ensimmäiseksi moderniksi ja sen jälkeisen ajan toi-
seksi moderniksi. Ensimmäistä modernia leimasi 
hänen mukaansa työsuhteiden elinikäisyys, koko-
aikaiset palkkatyösuhteet, työttömyyden väliaikai-
suus, työuran jatkuvuus ja työmarkkinoiden kansal-
lisuus. Laman jälkeen taas siirryttiin kiristyneiden 
koulutusvaatimusten, uravaihdosten, yksilöllisty-
mispakon sekä liikkuvuuden ja kansainvälistymisen 
aikaan.73

Toisen modernin aikaa ja suomalaisen työelämän 
muutosta 1990-luvulla kuvaavat Ari Väänänen ja 
Pekka Varje artikkelissaan Terveenä töissä (2014). 
Heidän kuvauksensa mukaan muutoksen pääasial-
liset aiheuttajat olivat sääntelytalouden purkami-
nen ja kotimaisen kilpailukyvyn virittäminen vas-
taamaan globaalien markkinoiden vaatimuksiin. 
Tämän johdosta työntekijöiden yksillöllistä vastuu-
ta ja joustavuutta korostettiin entistä enemmän 
nopeasti muuttuvissa markkinatilanteissa74 ja työ 
muuttui projektiluontoisemmaksi.75 Muutos ei ra-
joittunut pelkästään Suomeen tai työntekijöihin 
yksilöinä, vaan yhteiskunnallisesti suuntautuneen 
organisaatiotutkimuksen mukaan fordistiset ja hie-
rarkkiset organisaatiot muuttuivat kaikissa teol-
listuneissa maissa tietotyön myötä verkostomai-
semmiksi organisaatioiksi. Niille on tunnusomaista 
matala organisaatiorakenne ja nopeasti muuttuva 
kilpailuympäristö. (Mamia 2007) 

Talouselämän ja teknologian lisäksi työelämään 
vaikuttivat organisaatiokulttuuriteorian uudet 
suuntaukset, jotka välittyivät työpaikoille uusien 
73  Väänänen & Turtiainen 2014, ss.32–33.
74  Väänänen & Varje 2014, ss.273–274.
75  Virtanen 2009, s.28.
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johtamisoppien ja –oppaiden välityksellä. Tietotyö-
läistyminen, työn intensiteetin kasvu ja informaa-
tion liikkumisen nopeutuminen siirsivät huomion 
työyhteisön kulttuuriin, organisaation, johtamisen 
ja ryhmätyöskentelyn kypsyyteen sekä ihmisen per-
soonallisuuden kehitykseen.76 Yksi tämän teoria-
pohjan konkreettisista ilmentymistä oli tiimityön 
korostaminen, joka näkyi muun muassa suoma-
laisissa 1990-luvun johtamisoppaissa – ja lopulta 
työpaikoilla. 77 Tiimityön nähtiin sopivan myös erin-
omaisesti yleistyneeseen projektimaiseen työsken-
telyyn.

Tiimityö-eetos perustui ajatukseen, jossa työnteki-
jöiden erilaiset vahvuudet täydentävät toisiaan ja 
he pystyvät vastaamaan paremmin nopeatempoi-
sen työelämän haasteisiin ja ratkaisemaan tehok-
kaammin monimutkaisia ongelmia. Taustalla vai-
kutti myös tietokoneen myötä moninkertaistunut 
76  esim. Pyöriä ym. 2005, ss.114–115.
77  Kuokkanen 2014, s.103.; Väänänen & Varje 2014, 
s.253.

laskentateho ja tietomäärä, jonka analysointi ta-
pahtuisi sujuvimmin ryhmässä. Siten myös työnte-
kijöiden vuorovaikutustaitojen merkitys kasvoi, sillä 
yksittäisen työntekijän taidoilla oli arvoa vasta, kun 
hän kykeni jakamaan osaamistaan ja toimimaan 
työtovereilleen. Tiimityön aseman vahvistaminen 
siirsi määräysvaltaa ja vastuuta johtajilta tiimeille 
sekä yksittäisille työntekijöille, mikä merkitsi orga-
nisaatiohierarkian madaltumista.78

Ari Väänänen ja Jussi Turtiainen kuvaavat toimit-
tamansa artikkelikokoelman johdannossa, miten 
työntekijyyden ja sen historiallisen muutoksen tut-
kimuksella on mahdollista samalla jäsentää yhteis-
kunnan laajempaa muutosta.79 Tätä työntekijyyden 
ja työelämän murrosta vasten tarkasteltuna Nokian 
1990-luvun organisaatio, työtavat ja työympäristöt 
voidaan asettaa osaksi laajempaa tarinaa suoma-
laisen työn ja työympäristön muutoksesta.

78  Kuokkanen 2014, s.104.
79  Väänänen & Turtiainen 2014, ss.51–52.

Kaavio B. Internetin käyttäjien määrän kasvu 1993-2015.
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Kehityslinja 1940     1950 1960   1970   1980 1990    2000

Muutos työssä Maa- ja 
metsätaloustyö

Tehdastyö ja 
palvelualojen kasvu Palvelu ja tietotyö

Työntekoympäristöt Agraari työpaikka Moderni työpaikka Jälkimoderni 
työpaikka

Sukupuolisuus ja työ Maskuliininen 
ruumiillinen työ

Feminisoituvat 
taitovaateet

Tiivistyvät ja laajentuvat 
taitovaateet

Tuottavuuden luonne Fyysinen Teknis-älyllinen Sosiaalinen, emotionaali-
nen ja psykologinen

Vauraus ja hyvinvointi Taloudellinen 
niukkuus Vaurastuminen Subjektiivinen 

hyvinvointi

Työn organisointi Patriarkaalinen Rationaalinen 
suunnittelu

Neuvottelu ja sisäinen 
ohjaus

Sukupolvi Maalla eläneet Murroksen sukupolvet Informaatioyhteiskun-
taan syntyneet

Terveysvaarat Fysiologiset 
uhkatekijät Kemikaalit ja myrkyt Psykologiset ja 

sosiaaliset riskit

Väsymyksen luonne Fyysinen uupumus Psykosomaattisen 
oireilun kasvu

Mielenterveys- 
problematiikka

Kaavio C. Työntekijyyden kehityslinjat 1945-2013 Väänäsen ja Turtiaisen mukaan (2014).
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2.5 
Toimisto muutoksessa 1990-luvulla

Edellisessä luvussa kuvattiin työn tekemisessä ja 
työntekijyydessä tapahtuneita muutoksia 1990-
luvulle asti. Tämän luvun tarkoituksena on kuva-
ta, millaisia haasteita nuo muutokset - digitalisoi-
tuminen, projektityön lisääntyminen ja tiimityön 
suosiminen -  aiheuttivat vanhoille toimistotiloille, 
miten ne vaikuttivat uusien toimistojen tilallisiin 
ominaisuuksiin. Lisäksi referoidaan muutosta koh-
taan esitettyä kritiikkiä. Luvussa sivutaan myös yri-
tysten 1990-luvulla muuttunutta suhdetta toimiti-
lojen omistukseen. 

Vanhojen toimistojen haasteet
1990-luvulla toimistoihin tuli huomattava mää-
rä informaatioteknologiaa ja uusia laitteita so-
velluksineen. Jo 1990-luvun alussa 80 prosenttia 
työntekijöistä käytti tietokoneita yli kolme tuntia 
päivittäin.80 BOSTI Associatesin laskelmien mu-
kaan teknologiaan ja ohjelmistoihin käytetyt kulut 
lähtivät 1980-luvulla nousuun ja 2000-luvun tait-
80  Vuonna 1991 Louis Harris (et al.) selvittivät tieto-
koneen käyttöä USAssa, Kanadassa ja Euroopan Yhteisön 
jäsenmaissa. Kaplan & Aronoff 1996, ss.6–7.

teessa ylittivät tilojen ja niiden ylläpidon kulut.81 
Huomionarvoista on, ettei investoinnilta odotettu  
tietotyössä samankaltaista tehokkuuden lisäystä 
kuin automatisoidussa teollisuudessa, sillä tiedon 
nopeampi hankinta ja käsittely ei automaattises-
ti lisää työntekijän kykyä käsitellä tietoa tai tehdä 
päätöksiä.82 

Tietokoneen käytön voimakas yleistyminen aihe-
utti haasteita vanhojen toimistojen fyysisille puit-
teille.  Tietokoneella työskentelyn järjestämiseen 
tai työpisteiden suunnitteluun ei ollut ohjeita: tie-
tokoneet tuotiin olemassa olevaan toimistoym-
päristöön, jota harvoin muokattiin uusia tarpeita 
silmällä pitäen. Tietokoneet kuitenkin muuttivat 
toimistoa ympärillään: toimistorakennusten jääh-
dytysjärjestelmät olivat riittämättömät ja laitteet 
loivat hankalasti siivottavia tiloja, jolloin toimiston 
lämpötila nousi ja ilmanlaatu heikkeni. Toimiston 
valaistusta ei oltu suunniteltu näyttöpäätetyösken-

81  Brill & Weidermann 2001, s.14.
82  Kaplan & Aronoff 1996, s.6.
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telyä varten.83 Uudet laitteet lisäsivät taustamelua, 
eikä tietokonetyöskentelyn ergonomisia näkökoh-
tia oltu otettu huomioon. Tietokoneiden käyttöön 
ja työympäristön heikkoon laatuun liittyvä palaute 
johti lopulta uudenlaisen työn riskien kartoittami-
seen sekä työprosessien ja työpisteiden parempaan 
suunnitteluun - myös laitevalmistajien osalta.84 Kun 
vanhoihin huonekonttoreihin oli mahdollista tehdä 
uuden teknologian vaatimia parannuksia, oli uusien 
työ- tai johtamismenetelmien mukaisia muutoksia 
tiloihin vaikea tehdä. Vaikka vanhojen huonekont-
toreiden kevyet väliseinät olivat periaatteessa pu-
rettavissa, eivät vanhat rakenteet tai pohjakaavat 
olleet riittävän joustavia tiimi- tai projektityölle. 
Myös spontaaneihin kohtaamisiin ajatellut yhteis-
tilat puuttuivat vanhoista toimistorakennuksista.

Uusia tavoitteita toimistolle & toimistokonseptit
Informaatioteknologian laajempi hyödyntäminen 
mahdollisti työn organisoinnin uusilla ja jousta-
vammilla tavoilla. Tämä asetti uudenlaisia tarpeita 
ja tavoitteita työympäristöille: toimiston tuli mah-
dollistaa eri kokoisten tiimien yhteistyö, nopeat 
tietoverkkoyhteydet sekä projektimainen työ, joka 
saattoi vaatia eri tyyppisiä ja -kokoisia tiloja projek-
tin kuluessa. Toimistotilojen tuli myös heijastaa yri-
tyskulttuuria, joka käsitti organisaation tavoitteet, 

83  1990-luvulla käytettiin kuvaputkinäyttöjä, joiden 
valovoima oli heikko. Tietokoneen käyttö vaati työympäris-
töltä hyvää, mieluiten epäsuoraa valaistusta.
84  Tietokoneet muuttivat toimistossa tehtävän työn 
luonnetta: työntekijöillä on vähemmän tarvetta liikkua, ha-
kea papereita muualta toimistosta tai tehdä muistiinpanoja 
käsin. Lisäksi pitkiä aikoja kerrallaan jatkuva näyttötyös-
kentely rasittaa ja kuivattaa silmiä. Työn automaatio tähtää 
tehokkaampaan työskentelyyn, mutta liikkeen minimointi 
johtaa jäljelle jääneiden vähien liikkeiden toistuvuuteen. 
Kaplan & Aronoff 1996, ss.7–8.

arvot ja toimintatavat.85 Vaikka tilat oli saatettu 
aiempinakin vuosikymmeninä valjastaa yrityskult-
tuurin ilmentäjiksi, 1990-luvulla kulttuurin määrit-
telystä ja sen viestimisestä tuli aiempaa määrätie-
toisempaa.86 

Yllä mainittuihin tarpeisiin nähtiin parhaiten vas-
taavan Pohjoismaissa jo 1970-luvulta lähtien ke-
hitetty kombikonttori, jonka sovellukset yleis-
tyivät 1990-luvulla myös muualla Euroopassa.87 
Tiimityöskentelyn painotus ja teknologian kehitys 
johtivat 1990-luvun loppua kohden vahvempaan 
henkilökohtaisen työtilan kyseenalaistamiseen ja 
toimistotilat kehittyivät kohti avokonttoria. 1990-
luvun lopun avotila merkitsi kuitenkin eri asiaa kuin 
vuosisadan alun avokonttori, joka oli tehokkaaksi 
hallinnolliseksi koneeksi rakennettu ympäristö ja 
mahdollisti toimistotyöläisten tehokkaan valvon-
nan.88 Nyt tavoitteena oli työntekijöiden välisen 
kommunikoinnin helpottaminen, mikä nähtiin tär-
keänä vastuun siirtyessä johtajilta tiimeille ja yksit-
täisille työntekijöille.89

Arkkitehti Francis Duffy, toimistoarkkitehtuuriin 
keskittyneen DEGW-toimiston osakas kuvasi kirjas-
saan New Office (1997) neljä toimistotyyppiä, jotka 
soveltuisivat uudenlaiseen työhön. Näitä tyyppejä 
85  Vartola 2007, s.75.
86  Alun perin organisaatiokulttuuri nähtiin olevan 
osa organisaatiota itseään. Vasta myöhempi, 1990-luvun 
alun tutkimus totesi organisaatiokulttuurin olevan jotakin 
hallittavissa ja muokattavissa olevaa, mikä puolestaan ava-
si uusia mahdollisuuksia organisaatioiden johtajille. Bellot 
2011, s.33.
87  Seppänen ym. 2004, ss.24–25.
88  Ks. luku "Työ muutoksessa"
89 Harvinaisena nykypäivän esimerkkinä vanhan 
tyyppisestä avokonttorista voidaan pitää "call centre" 
-tyyppisiä työpaikkoja. Bradley & Woodling 2000, s.164.
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on lainattu ahkerasti myöhemmässä aihepiiriä kä-
sittelevässä kirjallisuudessa ja niiden vaikutus toi-
mistosuunnittelun tilamalleihin on ollut merkit-
tävä, vaikka toteutetut toimistot lienevät pääosin 
toimistotyyppien yhdistelmiä tai sovelluksia. Neljä 
tyyppiä ovat mehiläispesä (hive), luola (den), solu 
(cell) ja kerho (club).90

Toimistotyyppien erot liittyvät lähinnä työn luot-
tamuksellisuuteen ja siihen, vaativatko työteh-
tävät pääasiassa keskittymistä vai työtoverien 
kanssa kommunikointia. Empiiristen tutkimusten 
perusteella solu-tyyppistä toimistoa käyttivät eni-
ten luottamuksellisuutta vaalivat asianajotoimis-
tot ja tutkimusorganisaatiot ja sen vastakohta, 
avoin mehiläispesä-tyyppi puolestaan sopi rutiini-
tehtävien suorittamiseen. Se vastasi toimistotyy-
peistä eniten vanhan, työn valvomista helpottavan 

90  Duffy 1997, s.esim. 60-61.

KERHO

SOLU

LUOLA

MEHILÄISPESÄ

30. Illustraatio Francis Duffyn toimistokonsepteista. 

avokonttorin ideaa. Luola- tai pesämalli sopii pien-
ten tiimien ja työryhmien työskentelyyn, kuten ark-
kitehti- tai insinööritoimistoissa. Klubi-tyypin ide-
ana oli pyrkiä tasapainoon työrauhan ja toisaalta 
matalan kynnyksen interaktion välillä.91 

Uusien toimistokonseptien omaksuminen ja käyt-
töönotto kuitenkin vaihteli maa- ja kulttuurikoh-
taisesti. Euroopan tasolla voidaan todeta, että 
1990-luvulla toimistosuunnittelun ääripäät lähen-
tyivät toisiaan: amerikkalaista, erittäin syvää ja 
avointa toimistoympäristöä suosineessa Britanni-
assa toimistoista tuli kapearunkoisempia ja työn-
tekijäystävällisempiä kun taas Pohjoismaissa kak-
soiskäytävämallista ja huonekonttoreista siirryttiin 
kohti avoimempia kombikonttorin tyyppisiä sovel-
luksia.92

91  Trocka-Leszczynska & Waklaw 2007, ss.165–166.
92  van Meel 2000, s.61.
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Eri toimistokonseptien tehokkuus:93

(hm/tt: hyötyneliötä/työntekijä)

Huonetoimistossa jokaisella työnteki-
jällä on oma kiintein seinärakentein ra-
jattu huonetila. Myös aputilat ovat kiin-
tein seinärakentein rajattuja (20-40 hm/tt) 

Kombitoimistossa työntekijän oma tila on myös ra-
jattu kiintein seinin, mutta osa aputiloista on sijoitet-
tu yhteistilaan. Huonetila saattaa avautua lasiseinäl-
lä käytävään tai muuhun yhteistilaan. (20-40 hm/tt) 

Avotoimistossa työpisteet ja suuri osa aputiloista 
on sijoitettu avoimeen toimistotilaan. (10-20 hm/tt)

Virtuaalitoimistot, etätyö
Teknologisen kehityksen mukanaan tuomat uudet 
laitteet, kuten matkapuhelimet ja kannettavat tie-
tokoneet sekä sovellukset, erityisesti internet ja 
sähköposti, eivät uudistaneet työntekoa pelkäs-
tään toimistossa, vaan tekivät työskentelystä riip-
pumatonta toimistosta ja työajasta.94 Vaikka mo-
biilin työn edellytykset eivät olleet samanlaiset tai 
samalla tasolla kuin myöhemmin esimerkiksi 2010-
luvulla, työn tekemisen ja toimistoympäristön roo-
lin ymmärrettiin olevan suuren murroksen keskellä. 
Kotoaan etätöitä95 tekevien työntekijöiden määrä 
kasvoi Suomessa ja Euroopassa 10 prosenttiin vuo-
93  Seppänen ym. 2004, s.23.
94  van Meel 2000, s.60.
95  Etätyö (engl. telework) on puolestaan terminä 
mobiilia työtä huomattavasti vanhempi. Etätyötä ja sen 
mahdollistamiseen liittyviä tutkimuksia on julkaistu 1970-
luvulta lähtien. 'Telework' ja 'telecommuting' -termien isä 
on tutkija, insinööri Jack Nilles, joka oli myös toteuttamassa 
lyhyttä, joskin onnistunutta, etätyökokeilua 1970-luvun Los 
Angelesissa. van Meel 2011, s.359.

teen 1997 mennessä.96 Työvälineet sekä ennennäke-
mättömän suuri määrä tietoa oli mahdollista viedä 
mukana asiakastapaamisiin, työmatkoille tai neu-
votteluun.97 

Verkon ja videoneuvottelujen mahdollistamat vir-
tuaaliset yhteistyömahdollisuudet otettiin nope-
asti käyttöön ja mahdollisuuksia tutkittiin paljon. 
Tekniikan kehittyessä 2000-luvun puolella alettiin 
puhua enenevissä määrin mobiilista työstä (mobile 
work), joka on terminä etätyötä laajempi: se sisäl-
tää kotona, työpaikalla sekä nk. kolmansissa pai-
koissa työskentelyn ja voi viitata mobiililaitteiden 
käytön lisäksi mobiileihin työympäristöihin (esim. 
pilvivalvelut), joihin saa yhteyden useammalta lait-
teelta.98

96  Vartiainen ym. 2007, s.14.
97  Robertson 2000, s.377.
98  Andriessen & Vartiainen 2006, ss.6–7. Virtuaalisen, 
mobiilin ja etätyön mahdollisuuksista ja määritelmistä ks. 
Vartiainen 2006
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ja arkkitehtuurikriitikko Richard Sennettiä, jonka 
mukaan ailahteleva talous ruumiillistuu arkkiteh-
tuurissa neutralisoituina tiloina. Sennettin mukaan 
nämä järjestelyiltään joustavat tilat kuvastavat 
myös työvoiman ja pääoman äärimmäistä jousta-
vuutta, mikä synnyttää lopulta välinpitämättö-
myyttä työpaikalle, kaupunkiin ja julkiseen tilaan 
laajemminkin.100 Kun yritysten toimitilaratkaisut 
perustuvat äärimmäselle joustavuudelle ja korvat-
tavuudelle, se heijastuu myös arkkitehtuurissa ja 
kaupunkitilassa - lopulta myös ympäristöä käyttä-
vissä ihmisissä.

Harvard Business Schoolin professori Donald Sul-
lin mukaan yritysten rakennuksiin sijoittaminen ja 
sitoutuminen voidaan nähdä jopa merkkinä yritys-
johdon ylimielisyydestä ja orastavasta alamäestä: 
rakennukset pystytetään johdon voiton — esimer-
kiksi markkinajohtajan aseman — merkeiksi. Kun 
voitolle pystytetään muistomerkki, johto harvoin 
pystyy kyseenalaistamaan päätöksiä ja sitoumuk-
sia, jotka mahdollistivat menestyksen. Sitoumusten 
rakentaminen teräksestä ja kivestä lähettää väärän 
viestin yritysmaailmassa, jossa kaikki on pystyttävä 
kyseenalaistamaan ja tarvittaessa järjestämään uu-
delleen. Sullin mukaan rakentamisen paradigman 
muutos voidaan tiivistää seuraavasti: 

"Instead of building to last maybe we should think 
more about building to sublet?"101

100  MacKeith 2005, s.28.
101  MacKeith 2005, ss.58–59.

Seinät joustavat, yritys joustaa
1990-luvun lisääntyvässä määrin projektimuotoi-
nen työelämä, jossa töitä tehtiin pääasiassa tieto-
koneella, vaati työympäristöltä paitsi ajanmukaista 
talotekniikkaa, myös vaihtuvien tarpeiden ja tiimien 
mukaan joustavia tiloja. Ratkaisun tarjosivat mo-
dulaarinen rakennusrunko, johon talotekniikka oli 
integroitu, sekä kevyet, tarpeen vaatiessa nopeas-
tikin siirrettäväksi sopivat väliseinäratkaisut. Nämä 
joustavat ratkaisut sovellettiin vastaamaan työelä-
män käytännön haasteisiin. Suomalaista 1990- ja 
2000-luvun vaihteen toimistorakentamista kriit-
tisesti tarkastellut Peter MacKeith liittää ilmiön 
myös laajempaan yritysmaailman muutokseen. Sen 
tavoitteena on rajaton organisaatio, "boundaryless 
organisation", jolla siiloutumista ja tehottomuutta 
välttääkseen ei kaikkein puhtaimmassa muodos-
saan ole keskustoimistoa, organisaatiokaaviota tai 
hierarkiaa. Arkkitehtuurin kielellä hierarkiaton or-
ganisaatio ilmenee äärimmäisenä joustavuutena ja 
läpinäkyvyytenä.99

1990-luvun kuluessa oli yhä tyypillisempää, ettei 
yritys omistanut toimitilojaan, vaan vuokrasi ne 
kiinteistösijoittajilta. Syynä oli yritysten halu kes-
kittyä omaan ydinliiketoimintaansa kiinteistöjen 
rakennuttamisen ja ylläpidon sijaan sekä mahdolli-
suus reagoida vaihteleviin tilatarpeisiin ilman huol-
ta oman kiinteistön käyttöasteesta. Rakennusten 
tasolla hallintatavan muutos johti pohjaratkaisui-
hin, jotka sallivat kerrosten tai rakennusten jaon eri 
käyttäjien kesken. Toisaalta yksittäisten käyttäjien 
tilankäyttötoiveiden täytyi sopia valittuun moduu-
liin. Peter MacKeith lainaa raportissaan sosiologi 

99  MacKeith 2005, s.58.
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Avotoimistoa koskeva tutkimus
Useat tutkimustulokset ovat päätyneet siihen lop-
putulemaan, ettei työpisteiden sijoittelu lähelle 
toisiaan yksiselitteisesti lisää muodollista työhön 
liittyvää kommunikointia. Kommunikaation ja avoi-
muuden tukeminen riippuu enemmän organisaa-
tiokulttuurista ja johtamisesta kuin tilatyypeistä.102 
Jo innovaatioiden syntyä tutkinut Allen huomautti 
vuonna 1977 kommunikoinnin määrän sijaan laadun 
olevan oleellista: menestyksekkäillä tuotekehitys-
tiimeillä oli huomattavasti enemmän kontakteja 
oman tiimin ulkopuolelle.103 Nykytermein ne olivat 
hyvin verkostoituneita. Myös Hillierin löydökset 
viittaavat samaan: satunnaiset kohtaamiset eri or-
ganisaation jäsenten välillä ovat tärkeitä.104 Saman 
organisaation sisällä työntekijät huolehtivat riittä-
västä viestinnästä tilajärjestelyistä riippumatta.105 
MacKeith vetoaa puuttuvaan tieteelliseen todis-
tusaineistoon ja huomauttaa, että yhteen toimisto-
konseptiin — avotilaan — tukeutuminen tietotyön 
tehostamiseksi on perusteetonta, etenkin kun tie-
totyön tehokkuutta on muutenkin vaikeaa mitata. 
Hänen mukaansa vapaan pohjakaavan ja lasiseini-
en yhdistäminen tiedon ja hallinnon avoimuuteen, 
yhteistyöhön ja vapaamuotoiseen ryhmätyösken-
telyyn on pelkkää mielikuvien ruokkimista ilman 
toiminnallista ulottuvuutta.106 Riippumatta siitä, 
onko MacKeith oikeassa, on todettava, että mieli-

102  Brill & Weidermann 2001, s.42. 
103  Allen 1977.
104  Hillier 1992
105  Seppänen ym. 2004, s.27.
106  MacKeith 2005, s.33. MacKeithin näkemystä 
tukevat myös työympäristöjen pitkäaikaiset tutkijat Becker 
ja Sims (2001). Heidän mukaansa tiedämme vielä vähän 
siitä, missä pisteessä tiiviin toimiston edut (tehokkaammat, 
hyvinvoivat työntekijät) tai haitat (työnteon tehottomuus) 
realisoituvat.

kuvien tai tiettyjen arvojen välittämisen priorisointi 
ohi funktion on sekin arvovalinta, eikä välttämättä 
merkki epäonnistuneesta suunnittelusta tai tilaoh-
jelman luomisesta. Tällöin tiloja vain ei tulisi arvi-
oida niiden käytettävyyden perusteella, vaan sen, 
miten onnistuneesti ne viestivät yrityksen arvoista.

Michael Brill ja Sue Weidermann toimistotyön muu-
tosta koskeneessa selvityksessä (2001) todetaan, 
ettei IT-järjestelmien tai –teknologian kehitys ole 
kuitenkaan ratkaisevasti muuttanut työntekijöiden 
ajankäyttöä aikavälillä 1994-2000.107 Heidän mu-
kaansa noin 60 prosenttia työntekijöiden työajasta 
on hiljaista, keskittymistä vaativaa työtä. Kolmas-
osa työpäivästä kuluu melua tuottaviin tehtäviin, 
esimerkiksi puhelimessa puhumiseen, tapaamisiin 
ja vapaamuotoisiin kohtaamisiin. Osuudet eivät 
merkittävästi eroa eri työntekijäryhmien välillä; 
esimerkiksi johtavassa asemassa työskentelevien 
henkilöiden tarve keskittymistä vaativalle työlle on 
vähäisempi, mutta kuitenkin puolet työajasta. 

Työntekijöillä nähtiin siis olevan kaksi pääasiallis-
ta, eri tyyppistä aktiviteettia toimistossa: keskitty-
mistä vaativa työ ja verbaali kommunikointi, joista 
molemmat tapahtuvat heidän työtilassaan tai sen 
välittömässä läheisyydessä. Näillä aktiviteeteilla 
ja niitä varten suunnitelluilla tiloilla oli myös suuri 
vaikutus työssä viihtymiseen.108 Toimistotyö saat-
toi sisällöllisesti muuttua radikaalisti pitkin 1990-
lukua, mutta työntekijöiden perustarpeet työym-
päristön osalta eivät niinkään.
107  Brill & Weidermann 2001, s.21.
108  Työympäristöllä on keskimäärin 24 % vaikutus 
työssä viihtymiseen, 5 % vaikutus henkilökohtaiseen 
tehokuuteen ja 11 % vaikutus ryhmän suoritukseen. Muu 
riippuu johtamisesta, palkkiojärjestelmästä, jne. Brill & 
Weidermann 2001, ss.24–25, 55.
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Tilat JA kulut
Van Meelin ja MacKeithin mukaan siirtymällä huo-
ne- ja kombitoimistoista avoimempiin toimistoihin 
yritykset tavoittelivat paitsi uusia työskentelyme-
todeja tukevia tiloja, myös säästöjä tilakustannuk-
sissa.109 Kaplan ja Aronoff arvioivat vuonna 1996, 
että toimistotyöhön keskityvillä yrityksillä tilaku-
lut olivat toisiksi suurin menoerä palkkojen jälkeen 
- on siis ymmärrettävää, miksi yritysten kiinnostus 
kohdistui näiden kulujen hillitsemiseen. Haastee-
na toimistiloissa ja niihin investoinnissa on, kuten 
edellisessä alaluvussakin todettiin, tiloista johtuvi-
en haittojen tai etujen, esimerkiksi toimistotyön te-
hostumisen, vaikea mitattavuus. Kaplan ja Aronoff 
kuitenkin huomauttavat, että yritykset käyttävät 
huomattavia summia myös esimerkiksi yhteiskun-
tasuhteiden luomiseen ja ylläpitoon, joka on niin-
ikään vailla selvästi ulosmitattavia hyötyjä.110 

Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että tehokkain 
toimistotila on suunniteltu tukemaan toimiston 
työtarpeita. Tietotyön kohdalla tämä usein tar-
koittaa pääasiassa avotilassa työskentelyä, mutta 
mahdollisuutta vetäytyä tilaan, jossa keskittyä tai 
tilaan, jossa on mahdollisuus tehdä ryhmätyötä. 
Keskittymistä vaativissa tiloissa oleellista ei ole 
koko, vaan työskentelyrauha.111

109  van Meel 2000, ss.99–100.; MacKeith 2005, s.34. 
110  Kaplan & Aronoff 1996, s.13.
111  Brill & Weidermann 2001, ss.45–47.; Kaplan & 
Aronoff 1996, s.9.

Aikalaiskeskustelu - avokonttori
Nämä keskenään ristivetoa aiheuttavat kehitys-
suunnat – ja toisaalta kehitystarpeet – loivat 
1990-luvulta 2010-luvulle jatkuneen keskustelun 
toimivasta toimistoympäristöstä. Uudet työtilat 
yhdistettynä erilaisiin työtyyppeihin sekä mahdolli-
sesti tila- ja kustannussäästöihin ovat luoneet pää-
sääntöisesti avoimempia, mutta samalla häiriöille 
alttiita toimistotiloja. 

Yleistäen voi todeta, että toimistorakennuksia kos-
keva debatti jakautui kahteen päähaaraan: Toimis-
torakennusten ulkoasusta, niiden viestimistä arvois-
ta ja rakennusten synnyttämästä kaupunkitilasta 
keskustelivat arkkitehdit, arkkitehtuurikriitikot ja 
kaupunkiympäristön muutokseen keskittyneet so-
siologit. Tilojen käyttäjät, organisaatiotutkijat, 
toimitilojen omistajien edustajat sekä toimisto-
suunnitteluun ja kiinteistöalaan erikoistuneet kon-
sultit puolestaan keskittyivät siihen, mitä tapahtuu 
rakennusten sisällä. Kaksi käytännössä toisistaan 
erillistä diskurssia palautuvat epäilemättä MacKeit-
hinkin esittämään huomioon toimistorakennuksen, 
erityisesti pääkonttorin, kaksoisroolista sekä työ-
paikkana että symbolina.112 1990-luvusta lähtien 
merkitystään on lisännyt myös toimistorakennuk-
sen tai pääkonttorin rooli, mielellään arvonsa säi-
lyttävänä, sijoituskohteena. 

112  MacKeith 2005, s.12.
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2000-LUKU
Siinä missä 1990-luvulla toimistoon sijoitettiin 
paljon informaatio- ja kommunikaatioteknologi-
aa, vasta 2000-luku lunasti lupauksen aidosti mo-
biilista työstä, jossa työntekijät eivät olleet enää 
paikkaan sidottuja. Virtuaalinen ja digitaalinen 
työympäristö tuli fyysisen työympäristön rinnal-
le ja jossain tapauksissa korvasikin sen. Van Meel 
kutsuu tätä vaihetta työympäristökehityksen seit-
semänneksi vaiheeksi. 113 Avoimuuden ja kontaktien 
lisäksi 2000-luvun toimistojen tulee tarjota työnte-
kijöille erilaisia työtä tukevia tilatyyppejä. Mobiilius 
nähdään paitsi haasteena, myös resurssina, jonka 
ansiosta työpaikka voi elää tarpeiden mukaan, esi-
merkiksi osana kaupunkirakennetta.  2000- ja 2010-
lukujen työympäristötutkimus on syventynyt tutki-
maan uuden, monipaikkaisen ja fyysisestä tilasta 
riippumattoman työn kehitystä ja sen uusia ilme-
nemismuotoja, kuten co-working -tiloja.114

113  Nenonen ym. 2012, ss.5–6.; van Meel 2000, ss.47–
48.
114  Nenonen & Niemi 2013, s.100.
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1990-luvun lama pysäytti toimistorakentamisen 
hetkeksi, mutta se elpyi laman jälkeen siinä määrin, 
että vuosikymmenen lopulla toimistoarkkitehtuu-
ria esiteltiin kahdessa Arkkitehti-lehden numeros-
sa. Vaikka ei ollut selvää, millaisia työympäristöjä 
uuden tyyppinen työ tarvitsee tuekseen, jaettuna 
totuutena pidettiin kuitenkin sitä, että koppikont-
toreiden aika oli tullut päätökseen. Tilausta uudelle 
arkkitehtoniselle suunnittelu- ja lähestymistavalle 
työympäristösuunnittelussa oli selvästi ja muutos-
ta tutkittiin ahkerasti poikkitieteellisten tiimien 
voimin.115Ajan toimistoarkkitehtuuri oli pohjarat-
kaisuiltaan ja toimistokonsepteiltaan moninaista. 
Läpinäkyvyys ja ilmavuus, solumaisuus, eri toimis-
totyyppien sekoittuminen samassa rakennuksessa 
sekä erityisesti muuntojoustavuus toistuivat useis-
sa ajan julkaistuissa projektiesittelyissä. 
 
Ulkoarkkitehtuuria dominoivat metallikasetit yh-
dessä teräs-lasijulkisivujen kanssa. Erityisesti vii-
meksi mainitun kylmiä materiaaleja pehmennettiin 

115  Lappalainen 1998, s.20.

2.6 
1990-luvun toimistoarkkitehtuuri

Kaavio D. Uusien toimitilarakennusten aloitukset Suomessa, 
määrät esitetty miljoonina kuutioneliömetreinä 1990-2000.

usein puuyksityiskohdin, rimoituksin tai sisutukses-
sa. Ajan toimistoarkkitehtuurissa on tuttuja piirteitä 
vuonna 1987 valmistuneesta SAS:in pääkonttorista 
Solnassa: valopihoja ja vapautunutta sommittelua. 
Erityisesti suurten toimistokokonaisuuksien suun-
nittelussa nähtiin lainalaisuuksia kaupunkisuunnit-
teluun, saattoihan suuri toimistotalo olla satojen 
ihmisten yhteisö erilaisine tarpeineen ja julkisine, 
puolijulkisine ja yksityisine tiloineen. Varhainen 
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31. Yhtyneiden Kuvalehtien toimitalo (1987, Valjakka), keskus-
tori.

32. SOL-siivouspalveluiden (1992, Gullstén-Inkinen) konttorin väri-
kästä interiööriä.

esimerkki Suomesta on vuonna 1987 valmistunut 
Yhtyneiden kuvalehtien talo (Valjakka), joka oli 
suunniteltu pienen kaupungin tavoin keskusaukion 
ympärille.116 Samantyyppistä ajattelua maailmalla 
edusti muun muassa British Airways’n pääkonttori 
(1998, Niels Torp) Heathrown lentokentän lähetty-
villä.

1990-luvun lopun tunnetuimpia toimistorakennuk-
sia lienee vuonna 1999 valtakunnan ykköspaikalle, 
nykyisen Kansalaistorin laidalle valmistunut Sano-
matalo. Rakennuksesta  tuli lähes ikoninen esimerk-
ki teräksestä ja lasista rakennetusta pääkonttori-
arkkitehtuurista - ei vähiten keskeisen sijaintinsa 
vuoksi. Sanomatalon ensimmäisen kerroksen au-
kiotilasta kehittyi myöhemmin yksi kaupungin kes-
keisimpiä puolijulkisia tiloja, vaikka diagonaalin 

116  Blom 1988, s.67.

läpikulun ja aukion suosiota rakennuksen valmis-
tuessa epäiltiinkin. Pimeään vuodenaikaan kolmio-
mainen, majesteettisen korkea aula loisti lyhdyn 
lailla Töölönlahden suuntaan. Rakennuksen hallit-
sevat materiaalit olivat lasi ja teräs, sisätilojen pin-
tamateriaaleiksi valittiin lisäksi koivua ja kiveä.117   
Sanomatalon toimistotilat ratkaistiin avokonttori-
na. Esa Laaksonen kirjoitti Arkkitehti-lehden kom-
mentaarissaan ratkaisun mahdollistavan hienot nä-
kymät ja miellyttävän työskentely-ympäristön sekä 
osoittavan rakennuttajalta rohkeaa näkemystä.
 
1990-luvun toimistoarkkitehtuurissa tehtiin myös 
rohkeita kokeiluja uusien toimistokonseptien tes-
taamiseksi, jotka usein liittyivät yritysten uuden-
laisiin organisaatio- tai johtamistavan uudistuksiin. 
Tällaisena voi pitää esimerkiksi mainostoimisto 

117  Gullstén & Inkinen, verkkosivut.
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TBWA Chiat/Dayn toimistotilaa (1994, Pesce) New 
Yorkissa. Se noudattaa toiminnalliselta konseptil-
taan Duffyn ”klubia”, joka jakautuu erilaisiin toi-
minnallisiin alueisiin.118   

Kotimaassa rohkean edelläkävijän roolin otti SOL 
Siivouspalvelut, jonka vuonna 1992 valmistunut 
pääkonttori (Gullstén-Inkinen) on noussut yhdeksi  
1990-luvun toimistoarkkitehtuurin avainkohteis-
ta. Suunnitelma herätti huomiota omaleimaisella 
ja värikkäällä sisustuksellaan sekä mobiililla toi-
mistokonseptilla, jossa kellään työntekijällä ollut 
omaa työpistettä - edes toimitusjohtajalla.119 

Valtio etsi myös uudenlaisia toimistoratkaisuja 
1990-luvulla. Esimerkiksi Toimisto huomenna -pro-
jektin, (jonka loppuraporttia on tässäkin työssä 
118  Siikala 2000
119  Laaksonen 2000

käytetty lähteenä) avulla kehitettyjä tilamalliehdo-
tuksia testattiin valtion hankkeissa, kuten Kaarina 
Löfströmin vuonna 1998 valmistuneessa Kotkan 
virastotalossa. Rakennus suunniteltiin toiminnalli-
sista noin 14 hengen yksiköistä, joissa kullekin työn-
tekijälle tarjottiin mahdollisuus työskennellä huo-
netoimistossa tai avokonttorissa. Asiakaspalvelut 
sijoitettiin omalle vyöhykkeelleen niin, etteivät ne 
häiritsisi keskittymistä vaativaa työntekoa. Solu-
ajattelu näkyy rakennuksen massoittelussa, jossa 
on hyödynnetty myös valopihoja.

33. Kotkan virastotalon (1998, Löfström) pohjakaavassa on hyö-
dynnetty valopihoja, jolle toimistokäytävät aukeavat.

34. Kotkan virastotalon 2. ja 3. kerroksen pohjapiirustus. Ko-
konaisuus perustuu tilayksiköihin, joissa on erityyppisiä työs-
kentelytiloja. Palvelutilat sijaitsevat omalla vyöhykkeellään.
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 AIKALAISKESKUSTELU
Toimistoarkkitehtuuri herätti viime vuosituhannen 
lopulla paljon keskustelua arkkitehtikunnassa sekä 
Suomessa että ulkomailla. Kotimaisen keskustelun 
vilkkaimmat vaiheet osuivat toimistorakentamisen 
huippukausiin: 1990-luvun vaihteeseen sekä 2000-
luvun vaihteeseen. Keskustelu koski osin työn digita-
lisaatiosta seurannutta entistä mobiilimpaa toimis-
toa ja arkkitehdin muuttunutta toimintakenttää.120  
Toinen keskustelulinja oli kriittisempi ja kohdistui 
pääasiassa - sekä Suomessa että ulkomailla - kah-
teen pääaiheeseen: teräs-lasiarkkitehtuurin ja avo-
konttorin kantamiin merkityksiin ja toiminnallisuu-
teen. Keskustelu sivusi toimistorakennusten osalta 
myös työskentelyn mielekkyyttä avoimessa ympä-
ristössä sekä taloudellisten näkökohtien määrää-
vyyttä suunnittelussa.121 Kriittisen suhtautumisen 
ytimessä vaikuttaa olleen molempien suunnitte-
luratkaisujen vaikutusten ja perustelujen ristiriitai-
suus: lasijulkisivuilla haluttiin viestiä avoimuutta, 
vaikka samaan aikaan rakennusten kulunvalvonta 
tiukentui huomattavasti, eikä yleisöllä ollut pääsyä 
rakennuksen aulaa pidemmälle.122   Avokonttorin ja 
lasiseinien läpi avautuvien sisänäkymien kerrottiin 
korostavan tilan yhteisöllistä luonnetta, vaikka ih-
miset kokivat yhteisöllisyyden sijaan olevansa alati 
julkisen kontrollin alaisuudessa.123  Jos suunnittelua 
ei tehty, tai tilattu, toiminnallisin perustein, mikä 
niiden todellinen motiivi oli?  

Peter MacKeith kirjoitti Elinkeinoelämän valtuus-
kunnan tilauksesta kriittisen katsauksen suomalai-
120  Esimerkiksi Lappalainen 1998.
121  Katso esimerkiksi Taipale 1991, s.70 ja Vartola 2005.
122  Koho 2002, s.118.
123  Koho 2002, s.119.

sesta liikearkkitehtuurista vuonna 2005. MacKeithin 
mukaan toimistotilojen muutokseen vaikutti mer-
kittävästi paitsi teknologian kehitys myös yritysten 
tarve tehostaa tilankäyttöään - eli säästää siitä.124   
Kulusäästöt listaa yhdeksi tavoitteeksi myös 1990-
luvun suomalaista arkkitehtuuria summannut Timo 
Koho.125

Toimistosuunnittelua ja siihen liittyviä motiive-
ja poikkitieteellisessä DWork-projektissa tutki-
nut Anni Vartola nostaa esiin yritysten asettaman 
suuren painoarvon toimistonratkaisulle sekä sen 
symbolisen merkityksen organisaatiokulttuurille. 
Tutkimuksen mukaan nähtiin selvänä, että ajan-
mukainen, moderni yritys toimii ainakin osin avoi-
messa toimistossa. Verrattuna huonetoimistoon 
sitä pidettiin joustavampana, taloudellisempana, 
vähemmän hierarkkisena ja työntekijöiden välistä 
kommunikaatiota tukevana.126 Selvää tuntuukin 
olevan, että vaikka kaikki yritykset eivät käyttäneet 
- ainakaan tietoisesti - rakennuksia osana brändi-
työtään, rakennusten nähtiin silti kertovan jotain 
siinä toimivasta yrityksestä, joten tilojen tuli sopia 
yrityksen arvoihin. Tätä logiikkaa seuraten läpinä-
kyvyyden, avoimuuden, joustavuuden tai kommu-
nikoinnin toiminnallinen toteutuminen saattoi olla 
jopa sekundääristä - tärkeää oli arkkitehtuurilla vä-
litettävä viesti.127  

Timo Koho käsitteli niukasti 2000-luvun puolel-
la ilmestyneessä kirjassaan Heurekasta Kiasmaan 
1990-luvun suomalaisen arkkitehtuurin kehitys-

124 MacKeith 2005, s.34.
125  Koho 2002, s.117.
126  Vartola 2007, s.74..
127 MacKeith 2005, s.13.
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linjoja ja käytyä keskustelua. Hänen mukaansa la-
siarkkitehtuuria voidaan pitää tietynlaisena post-
modernismin antiteesinä. Lasin ja teräksen keinoin 
tavoiteltiin eräänlaista ideamaailmaa, jossa raken-
nus on autonominen kokonaisuus vailla viitteitä 
traditioon, kulttuuriin tai paikallisuuteen. Mini-
malistinen ilmaisukieli on universaalia, mutta se ei 
myöskään viittaa mihinkään. Tämä Kohon mukaan 
luo lasiarkkitehtuurin ”ajattomuuden ja ikuisuuden 
utooppisen lumon”.128 Ajatus on kiehtova, joskin 
myös ristiriidassa toimistorakennusten joustavuu-
den vaatimuksen sekä omistussuhteiden samanai-
kaisen muutoksen kanssa. Lasi ja teräs saattavat 
olla ikuisia, mutta käyttäjän logo lasiseinän takana 
vaihtuu. Universaalius ja autonomisuus toki sopi-
vat globaaleilla markkinoilla toimivien yritysten 
imagoon hyvin. Parhaimmillaan lasijulkisivut aset-
tavat rakennuksen toiminnan esille, 1960-luvun 
konstruktivistien ihanteiden mukaisesti. Näin lasi-
arkkitehtuurista, kaikesta huolimatta, löytyy kult-
tuurisia ominaisuuksia.129

128 Koho 2002, s.117..
129 Koho 2002, s.121.
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3.1 
Nokian historia

Nokia Oyj:n juuret ovat 1860-luvulla perustetussa 
puunjalostusta ja sähkövoimantuotantoa harjoitta-
neessa Nokia Ab:ssa sekä 1900-luvun alussa perus-
tetussa Suomen Gummitehtaassa. Gummitehtaan 
johtajan Eduard Polonin ostettua Nokia Ab:n vuon-
na 1918 ja vuonna 1922 Suomen Kaapelitehtaan, oli 
perusta monialayhtiölle luotu.  Nokia Oyj kasvoi 
1980-luvun puoliväliin tultaessa Suomen suurim-
maksi yksityiseksi teollisuusyritykseksi, jolla oli 80 
tytäryhtiötä Suomessa ja ulkomailla sekä yhteensä 
yksitoista eri toimialaa. Yhtiö toimi mm. kaapeli-, 
metsä-, paperi-, kulutuselektroniikka- ja kumite-
ollisuudessa ja oli samalla Pohjoismaiden toiseksi 
suurin elektroniikkayritys.130

Nokian matkapuhelinliiketoiminnan juuret ovat 
1970-luvulla, kun Telefenno, Nokian ja valtion omis-
taman tietoliikennealan yrityksen Televan yhteinen 
kehitysyhtiö perustettiin. 1980-luvulla Nokia pyrki 
tietoisesti muuttamaan rakennettaan kohti korke-
an jalostusasteen elektroniikkatuotteita ja –tuo-

130  Häikiö 2001b, ss.140–141.

tantometodeja. Yhtiö vahvisti asemiaan kulutus-
elektroniikka- ja telekommunikaatiomarkkinoilla 
ostamalla useita elektroniikkayhtiöitä kuten Luxor 
ja Salora sekä tukemalla ja kasvattamalla ulko-
maantoimintojaan.131 Vuonna 1981 Nokia osti Tele-
van osake-enemmistön ja 1987 koko yrityksen, josta 
myöhemmin kehittyi Nokian verkkoliiketoiminta.132 
Jo vuonna 1982 Nokia oli toimittanut ensimmäisen 
täysin digitaalisen puhelinkeskuksen Euroopassa.133 

Mobira puolestaan sai alkunsa Saloran ja Nokian 
yhteisyrityksenä vuonna 1979 ja Nokian ostaessa 
Saloran 1984 yrityksen nimi muutettiin Nokia Mobi-
le Radio Oy:ksi. 1980-luvun matkapuhelintuotteet 
toimivat NMT-standardilla, mutta Nokian osalta 
käänteentekevä, tehokkaampi ja korkealaatuisem-
man äänentoiston tarjonnut GSM-standardi oli jo 
kehitteillä. Jo tuolloin, 1980-luvun puolivälissä No-

131  Ali-Yrkkö ym. 2000, s.36.
132  Vuonna 1991 yhtiön nimi muutettiin Telenokia 
Oy:ksi ja lopulta vuonna 1992 Nokia Telecommunications 
–nimiseksi Häikiö 2001a, s.303.
133  Nokian Verkkosivut 2016
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kian johdossa päätettiin, että Nokia-nimeä ryhdy-
tään määrätietoisesti käyttämään yrityksen ensisi-
jaisena tuotemerkkinä.134

Toimintaympäristön muutokset ja Nokian omat 
toimet muuttivat yritystä 1980-luvulla niin, että 
yrityksen painopiste liikkui halvan energian ja kan-
sainvälisten raaka-aineiden mahdollistamasta liike-
toiminnasta koulutetun työvoiman tietotyöhön ja 
korkean teknologian tuotteisiin.135 Tärkeänä etep-
pina voidaan pitää myös Neuvostoliiton romahta-
mista, mikä pakotti Nokian suuntautumaan länsi-
markkinoille. Nokian historiikin kirjoittanut Martti 
Häikiö kuvaa 1980-lukua Nokian muuntautumisjak-
sona kotimarkkinoille ja idänkauppaan nojaavasta 
teollisuusyrityksestä länsimarkkinoille suuntautu-
neeksi vapaaseen kilpailuun sopeutuneeksi yrityk-
seksi.136

Nokialla oli 1980-luvun lopussa useita tuotantolai-
toksia ja toimipisteitä ympäri Suomea. Kukin toimi-
ala noudatti omaa sisäistä logiikkaansa, ja niillä oli 
usein oma, toisistaan riippumaton historiansa, jo-
ten pelkkä karttaesitys ei anna tilanteesta kattavaa 
kuvaa. Luvussa 6.3 Nokian toimistorakennukset  on 
esitelty Nokian eri toimipaikkakunnat lyhyesti.

134  Häikiö 2001b, s.135.
135  Ali-Yrkkö ym. 2000, s.36.
136  Häikiö 2001b, s.304.

35. Nokian toimipisteet Suomessa vuonna 1975.
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Huolimatta taloudellisesti erittäin vaikeista vuosis-
ta 1990-luvun alussa Nokia jatkoi suuntautumista 
mobiilialaan ja osti vuonna 1991 Euroopan toiseksi 
suurimman matkapuhelinvalmistaja Technopho-
nen.137 Yhtiön kehitystyö telekommunikaatio-toi-
mialalla sai näyttävän virstanpylvään, kun maail-
man ensimmäinen GSM-puhelu soitettiin vuonna 
1991 Nokian matkapuhelimella yhtiön Radiolinja-
operaattorille rakentamassa verkossa.138 Jälkikä-
teen tapahtumia voi pitää lähtölaukauksena yhtiön 
1990-luvun kehitykselle. 

Vuonna 1992 Nokian toimitusjohtajaksi nimitettiin 
aiemmin matkapuhelintoimialan johtajana toimi-
nut Jorma Ollila ja hänen johdollaan yhtiön hallitus 
teki strategisen päätöksen toiminnan keskittymi-
sestä telekommunikaatioon. Päätöksen seurauk-
sena muut liiketoiminta-alat myytiin 1990-luvun 
kuluessa.139 1990-luvun lama kosketti myös Nokiaa 

137  Häikiö 2001c, s.17.; Ollila & Saukkomaa 2013, 
ss.177–178.
138  Nokian Verkkosivut 2016
139  Ollila & Saukkomaa 2013, s.221.

ja todennäköisesti nopeutti päätöstä yhtiön toi-
mintojen karsimisesta. Yrityksen henkilöstömäärä 
laski vuosina 1989-1993 ja vuotta 1987 vastaavaan 
tulokseen päästiin seuraavan kerran vasta vuonna 
1994.140 

Ollilan toimitusjohtajakauden alussa yrityksessä 
päätettiin vaihtaa johtamistapaa ja -järjestelmää. 
Kaiken lähtökohtana olivat yhtiön arvot, joiden 
perusteella toimintaa johdettiin (nk. value-based 
management). Nokian arvot määriteltiin pitkän 
prosessin tuloksena ja lopulta päätettiin yhtiön hal-
lituksen toimesta. Uusi johtamisjärjestelmä nojasi 
matalaan hierarkiaan ja hajautettuun vastuuseen. 
Se tähtäsi ennen kaikkea yrityksen sisäisten proses-
sien tehokkaaseen toimintaan. Lisäksi organisaati-
on kaiken toiminnan tuli pohjautua ryhmätyöhön 
ja työntekijöiden liikkuvuutta organisaatiossa kan-
nustettiin.141

140  Ali-Yrkkö ym. 2000, s.39.; Ollila & Saukkomaa 
2013, s.157.
141  Ollila & Saukkomaa 2013, s.231.

3.2 
Nokian liiketoiminnot 1990-luvulla
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Näiden johtamisoppien taustalla olivat osin ajan 
liiketoimintastrategien esittämät ajatukset, mutta 
yhtiö sijoitti myös itse alan tutkimukseen ja sovelsi 
tutkimuksen tuloksia toiminnassaan. Monet tutki-
musta tehneistä henkilöistä olivat itse Nokian joh-
tajia, jotka saattoivat soveltaa tutkimustaan suo-
raan työhönsä. Martin Sandelin ja Juha Partanen 
nostavat Nokian tietoliikenneverkkotoiminnan his-
toriasta kertovassa kirjassaan esiin Nokian kolmen 
avainhenkilön tutkimustyön, jotka muodostivat 
pohjan myöhemmille toimintatavoille ja arvoille.142 
Uudella, nopeasti kehittyvän teknologian alalla asi-
antuntijat olivat keskimäärin varsin nuoria ja joh-
tamisessa oman työn organisointiin ja delegointiin 
kiinnitettiin paljon huomiota, sillä suurelle osalle 
työntekijöistä oli tavallista tehdä 55-70 tuntisia 
viikkoja. Tutkimustyön pohjalta luodussa toiminta-
mallissa kunnioitettiin työntekijöiden itsenäisyyttä 
ja toimintavapautta, kunhan toiminnan päämäärät 
olivat yhteisesti sovitut.143 

Toimintamallia, johon tutkimusten perusteella 
päädyttiin, kutsuttiin heterarkiaksi. Mallissa yrityk-
sen toiminnot rakentuvat toistensa varaan kaikilla 
toiminnan tasoilla, mikä merkitsee tarvetta äärim-
mäisen sujuvalle yrityksen sisäiselle tiedonkululle. 
Tämä vaatii erityistä luovuutta, jos yritys on suuri 

142  Vuonna 1989 Telenokian toiminnankehitysjohtaja 
Juhani Hokkanen sai valmiiksi lajaan haastatteluihin 
perustuneen työn, joka vaikutti Nokian henkilöstöstrategiaan 
vuosia eteenpäin. Matti Alahuhdan väitöstyö (1990) 
muokkasi voimakkaasti tietoliikenneryhmän strategista 
ajattelua. Tietoliikenneryhmän suunnittelujohtaja Heikki 
M. Kosonen tutki väitöskirjassaan (1991) teollisten 
palveluntarjoajien kansainvälistymistä ja vaikutti niinikään 
yrityksen arvopohjan ja toimintamallien muotoutumiseen. 
Sandelin & Partanen 2015, ss.274–277.
143  Sandelin & Partanen 2015, ss.274–275. 

tai kasvaa nopeasti. Toinen heterarkian tunnuspiir-
re on, että valta ja vastuu jakautuvat organisaati-
ossa laajalle, mikä edellyttää yhteisistä tavoitteista 
sopimista sekä yksilöiden kunnioittamista. Näistä 
aineksista muokkautui Nokian strateginen viite-
kehys seuraavaksi vuosikymmeneksi, niin kutsuttu 
"Nokia Way".144 

1990-luvun alun taloudellisesti vaikeat vuodet kat-
kaisi Nokian läpimurto matkapuhelinmarkkinoilla: 
vuonna 1992 julkaistiin matkapuhelinmalli Nokia 
101, joka oli paitsi pienempi ja kevyempi, myös tek-
nisesti huomattavasti edistyneempi kuin yhtiön 
aiemmat mallit. Puhelin oli myös muotoiltu kilpai-
levista puhelimista poikkeavalla tavalla asettaen 
esikuvan Nokian myöhemmille puhelinmalleille.145 

Nokia oli kansainvälistynyt ja suuntautunut ulko-
maanmarkkinoille jo 1980-luvulla, mutta 1990-
luvun alussa kansainvälistyminen sai aikaan 
konkreettisia muutoksia. Vuonna 1991 matkapuhe-
lintoimialan kieli oli vaihtunut johdon osalta eng-
lanniksi Technophone-kaupan yhteydessä, mutta jo 
kolmea vuotta myöhemmin koko yhtiön kieli vaihtui 
Nokian listautuessa New Yorkin pörssiin.146 Suomen 
markkinan merkitys väheni Nokialle 1990-luvun 
kuluessa: vuonna 1994 enää 11 prosenttia liikevaih-
dosta tuli kotimaan markkinoilta.147 Samana vuon-
na GSM-standardi ulottui jo Aasiaan asti ja Nokiaa 
saattoi pitää todella globaalina yhtiönä. 

144  Sandelin & Partanen 2015, s.277.  
145  Ollila & Saukkomaa 2013, ss.182, 197.
146  Ollila & Saukkomaa 2013, s.223.; Häikiö 2001c, 
s.74.
147  Ollila & Saukkomaa 2013, s.276.
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Vuodesta 1995 aina vuosikymmenen loppuun Nokia 
kasvoi keskimäärin 30 prosentin vuosivauhdilla. Kas-
vu ei tosin tapahtunut ilman haasteita tai osittaista 
takapakkia; vuosina 1995-1996 yritystä ravistelivat 
huomattavat logistiikkaongelmat, jotka olivat ajaa 
kasvavan matkapuhelinmyynnin karille. Kriisin seu-
rauksena Nokian osake menetti hetkellisesti puolet 
arvostaan.148 Nokian yritystoimintaa ja -kulttuuria 
analysoinut Jyrki Ali-Yrkkö alleviivaa, että yrityksen 
huomattava 1990-luvun kasvu oli orgaanista, eikä 
perustunut yritysostoihin. Orgaaninen kasvu mer-
kitsi suurta, jatkuvaa uuden henkilökunnan rekry-
tointia sekä Suomessa että erityisesti vuosikym-
men loppua kohden ulkomailla.149 Vuoteen 1998 
mennessä Nokia oli maailman johtava matkapuhe-
linvalmistaja, ja yhtiö piti kiinni tästä johtoasemas-

148  Ollila & Saukkomaa 2013, s.303.
149  Ali-Yrkkö ym. 2000, ss.39–40.

taan yli 10 vuoden ajan.150 Vuosikymmenen loppua 
kohden kiihtynyt kasvuvauhti oli hengästyttävä: 
1990-luvulla Nokian henkilöstö oli kaksinkertaistu-
nut, liikevaihto kymmenkertaistunut ja liikevoitto 
satakertaistunut, minkä lisäksi Nokia oli noussut 
yhdeksi maailman arvokkaimmista brändeistä. Yh-
tiön osuus Suomen viennistä oli noussut lähes nel-
jännekseen ja yhtiön osuus bruttokansantuotteesta 
oli yli 5 prosenttia.151 Kun Nokia oli aloittanut 1990-
luvun monialayhtiönä, vuosikymmenen lopussa sil-
lä oli kaksi pääasiallista liiketoimintahaaraa: verk-
kotoiminta Nokia Networks sekä matkapuhelimet 
Nokia Mobile Phones.152 

BRÄNDI
1980-luvulla Nokia oli valmistanut puhelimia ja ko-
dinelektroniikkaa useilla maakohtaisilla tuotemer-
keillä, eikä Nokia-brändiä varsinaisesti ollut olemas-
sa vielä 1990-luvun alussa.153 Vuonna 1991 Nokiaan 
rekrytoitiin Anssi Vanjoki kehittämään yrityksen 
myyntiä ja markkinointia. Erityisenä tavoitteena oli 
150  Nokian Verkkosivut 2016.
151  Ollila & Saukkomaa 2013, ss.343, 345.
152  Lisäksi yhtiö oli perustanut 1990-luvun lopussa 
Nokia Communications Products -toimialan sekä erilliset 
yksiköt Nokia Ventures Organization sekä Nokia Research 
Centerin. Nokia 1999.
153  Ollila & Saukkomaa 2013, s.168.

36. Nokian toiminnot Euroopassa vuonna 1991.
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Nokian tuotemerkin ja yrityskuvan - siis brändin - 
määrätietoinen rakentaminen. Tavoitteena oli pait-
si kasvattaa tuotteiden kysyntää, myös lisätä yhtiön 
uskottavuutta ja siten osakkeiden haluttavuutta.154 
Vanjoki kehitti Nokialle brändistrategian, johon liit-
tyi viisi ulottuvuutta: huipputekniikka, pohjoismai-
suus, yksilöllisyys, vapaus ja kestävä laatu. Nokian 
johtokunta hyväksyi laajan brändiohjelman kesä-
kuussa 1992 ja valitsi samana vuonna yritykselle 
sloganin, "Connecting people".155

Brändin ja yrityskuvan rakentamiseen kuluttaja-
markkinoilla liittyivät myös matkapuhelinten muo-
toilu ja niiden pakkaukset. Muotoilusta vastasi 101-
mallista lähtien Designworks-yhtiön Frank Nuovo. 
Motorolan kehitettyä simpukka-puhelimen Nokian 
oli vastattava haasteeseen - tuloksena syntyivät 
vaihdettavat värikuoret.156 Pakkausten uudistuk-
sessa päädyttiin neutraaliin, sini-vihreään väripa-
riin kun kilpailijat luottivat värikkäisiin pakkauksiin. 
Sininen ja vihreä olivat Nokian puhelinpakkausten 
värit vuosikymmenen ajan.157

Yhtiön yrityskuvasta pidettiin huolta myös työnte-
kijöiden kautta: mobiiliteknologia ja sen toiminta 
oli niin keskeistä yrityksen brändin kannalta, että 
IT-tukipalveluiden tuli toimia moitteetta.158 Omalle 
teknologialle ja sen mahdollistamalle, mobiilille elä-
mäntyylille hankittiin näkyvyyttä myös luovuttamal-
la uusimmat laitteet työntekijöiden käyttöön ja siten 
myös asiakkaiden ja sidosryhmien nähtäville.159

154  Häikiö 2001c, s.19.; Ollila & Saukkomaa 2013, 
ss.188–189.
155  Ollila & Saukkomaa 2013, ss.190, 221.; Häikiö 2001c, 
ss.20, 22.
156  Ollila & Saukkomaa 2013, ss.190–191.
157  Ollila & Saukkomaa 2013, s.193.
158  Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016.
159  Häikiö 2001c, s.207.

Nokian liiketoimintojen myynti

1991 
Paperiteollisuudesta luopuminen160

Nokia Datan työasemien ja näyttöpäätteiden valm-
istus myytiin ICL:lle (myöhemmin osa Fujitsua)161

1995
Nokian renkaat viedään pörssiin162

Tuotantolaitoksittain ja tuoteryhmittäin tapah-
tunut irtautuminen kumi- ja lattiapäällysteistä 
viedään loppuun163

1995 ja 1996
Kaapelituotannon myynti164

1996
Televisioliiketoiminnan myynti165

2003
Yhtiö luopuu osakekannastaan Nokian renkaissa166

160  Häikiö 2001c, s.98.
161  Häikiö 2001b, s.303.
162  Ollila & Saukkomaa 2013, s.258.
163  Häikiö 2001c, s.96.
164  Ali-Yrkkö ym. 2000, s.39.
165  Häikiö 2001c, s.125.
166  Ollila & Saukkomaa 2013, s.258.
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4.
NOKIAN RAKENNUTTAMISTOIMINTA
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Nokian rakennuttamistoiminta painottuu 1990-
luvun loppuvuosiin, liiketoiminnan kovan kasvun 
vuosiin. Lähtökohtana Nokian rakennustoiminnal-
le oli rakennuttaa itselleen sopivia tiloja, jotka oli-
vat tarvittaessa myytävissä myös eteenpäin. Itse 
rakennuttajana toimimisen nähtiin nopeuttavan 
prosessia, mikä oli nopean kasvun aikana keskeistä, 
sekä säästävän rakennuttamiskuluissa.167 Erityisesti 
pääkaupunkiseudulla suurten projektien rakennut-
taminen itse nähtiin taloudellisesti viisaana.168

1990-luvun alkupuolella Nokian rakennuttajaorga-
nisaatiossa työskenteli noin kymmenen henkilöä 
ja yksikön johtajana toimi kiinteistöjohtaja Pertti 
Rantanen. Suomi oli jaettu vastuualueisiin Nokian 
pääasiallisten toimipaikkojen mukaan ja ulkomail-
la tapahtuvasta rakennuttamistoiminnasta vastasi 
käytännössä yksi henkilö.169 
167  Juha Olkinuora, haastattelu 3.5.2016 ja Markku 
Oja, haastattelu 18.5.2016
168  Osatekijänä oli myös Nokian hyvä taloudellinen 
tilanne 1990-luvun lopulla, mikä teki melko laajamittaisen 
rakennuksiin investoinnin vuokraamisen sijaan mahdolli-
seksi. Markku Oja, haastattelu 18.5.2016
169  Vastuualueet olivat Etelä-Suomi, Pohjois-Suomi 

Kotimaassa Nokialla oli vakiintuneet prosessit toi-
mistorakennusten toteuttamiseksi rakennusliik-
keiden kanssa. Rakennushankkeiden aikataulun 
nopeuttamiseksi hankkeiden osapuolet pyrittiin 
vakioimaan kullakin paikkakunnalla, jotta yhdessä 
työskentely sujuisi mahdollisimman saumattomas-
ti. Näin suunnittelijat tunsivat jo ennalta tilaajan 
tarpeet ja toimintatavat, hankkeen osapuolet sekä 
alueen viranomaiset.170 Nokia käytti rakennushank-
keissaan teollisuusrakentamisessa yleisemmin käy-
tettyä projektinjohtomallia. Se oli vielä 1990-luvun 
puolivälin Suomessa toimitilarakentamisessa harvi-
naisempi malli, sillä sitä pidettiin hyvin riskialttiina 
tilaajalle. Nokian kokemukset mallista olivat kui-
tenkin hyviä ja ennen kaikkea malli lyhensi raken-
nusaikaa, kun suunnittelu ja rakentaminen etenivät 
samanaikaisesti.171

ja Salo. Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016 ja Markku Oja, 
haastattelu 18.5.2016
170  Mikko ja Katri Jaatinen, haastattelu 13.9.2016
171  Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016 ja Pentti Ko-
mulainen, haastattelu 7.9.2016.

4.1 
Rakennuttamisorganisaatio
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Nokia käytti useita eri arkkitehtitoimistoja Suo-
messa toteutetuissa hankkeissaan. Jako oli pääosin 
maantieteellinen, mutta myös rakennuksen käyt-
täjän liiketoiminta-alue ja historialliset syyt vaikut-
tivat suunnittelijavalintaan, joskus myös sattuma. 
Useiden suunnittelutoimistojen käyttö oli Nokian 
taholta myös riskinhallintakysymys: yhden toi-
miston mahdollisesti kuormittuessa vain kyseinen 
projekti hidastui - ei useampi.172 Suunnitteluprojek-
teissa ei pääasiassa käytetty sisustusarkkitehtejä, 
vaan arkkitehdit suunnittelivat kalusteet itse tai 
valitsivat kohteen huonekalut.173 Ulkomailla koh-
teet toteutettiin paikallisten toimijoiden kanssa, 
joskin kotimaisia suunnittelijoita saatettiin käyttää 
”sanansaattajina”, jotta Nokian suunnitteluperiaat-
teet saatiin viestittyä paikallisille toimijoille.174 

1990-luvun aikana Nokialla kehitettiin toiminta-
järjestelmä, jonka tuloksena päätöksenteko oli 
tarkemmin artikuloitu kuin aikaisemmin. Silloin 
investointipäätöksiä saatettiin yrityksessä tehdä 
nopeallakin aikataululla ja vaihtelevilla kokoonpa-
noilla.175 Nokia rakennutti toimistoja paljon itse, 
mutta myös suuret kiinteistösijoittajat rakennuti-
vat kohteita, jotka Nokia sitten vuokrasi. Ominai-
suuksiltaan rakennukset eivät eronneet niistä, jot-
ka Nokia rakennutti itse. Kaikki yrityksen käyttöön 
rakennetut toimistorakennukset tehtiin samojen 
periaatteiden mukaan riippumatta siitä, kenen in-
vestointi oli kyseessä.176

172  Mikko ja Katri Jaatinen, haastattelu 13.9.2016
173  Mikko ja Katri Jaatinen, haastattelu 13.9.2016. 
174  Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016
175  Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016
176  Raimo Kankaanpää, haastattelu 19.1.2017.

2000-luvun vaihteessa IT-yhtiöiden osakkeiden 
markkinoiden ylikuumeneminen ja sitä seurannut 
osakekurssien syöksy (nk. IT-kupla) ravisteli tekno-
logia-alaa ja siten myös kiinteistötoimintaa. Kup-
lan puhkeamisen seurauksena myös Nokia joutui 
tekemään säästötoimenpiteitä ja yhtiön tilatarve 
laski. Ylimääräisiä toimitiloja todettiin olevan 30 % 
yhtiön hallinnoimista tiloista. Tilanteen korjaami-
seksi laadittiin tehostamisohjelma, joka vietiin läpi 
kahdessa vuodessa. Projektissa oli avuksi se, että 
sen alkaessa puolet Nokian tiloista oli vuokratiloja, 
joista osa lyhyen aikavälin sopimuksilla: näistä ti-
loista irtautuminen oli suhteellisen vaivatonta.177 

Nokian kiinteistötoiminta organisoitiin uudelleen 
vuosituhannen vaihteessa. Kun aikaisemmin kiin-
teistötoimintayksiköt olivat alue- tai maakohtaisia, 
suhteellisen itsenäisiä ja Suomi-keskeisiä, nyt kiin-
teistötoiminta keskitettiin maailmanlaajuiseksi, 
kokonaisuutena johdetuksi tukifunktioksi. Uudelle 
yksikölle palkattiin uusi johto Nokian ulkopuolelta, 
minkä seurauksena myös aiempaa enemmän suun-
nittelua tehtiin ulkomaisin voimin.178 Aikaisemmat, 
maantieteellisesti suhteellisen pienet vastuualu-
eet kasvoivat mantereiden kokoisiksi: Amerikka, 
Eurooppa ja Euraasia.179 Uudesta aluejaosta huoli-
matta vielä 2000-luvun vaihteessa merkittävä osa, 
yli yksi kolmasosa, Nokian tiloista ja henkilöstöstä 
sijaitsi Suomessa. Kasvu konsernitasolla tapahtui 
kuitenkin ulkomailla ja samaan aikaan myös tuo-
tantoa siirtyi Suomen rajojen ulkopuolelle.180

177  Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016
178  Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016 ja Bruno Erat, 
haastattelu 16.10.2016
179  Suomi ja Kaakkois-Aasia olivat aluksi itsenäiset 
alueensa, mutta ne yhdistettiin vuonna 2005. Juhani Katko, 
haastattelu 21.4.2016
180  Markku Oja, haastattelu 18.5.2016
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Organisaatiotason ohjaus
Rakennuttajaorganisaation ohjaus haki 1990-luvul-
la muotoaan, sillä sitä ei oltu suunniteltu yhtiön 
nopeaa kasvua silmälläpitäen. Prosesseja ei oltu 
määritelty kovin yksityiskohtaisesti, vaan pienen 
rakennuttamisorganisaation toiminta perustui pit-
kälti keskinäiseen luottamukseen.181 Vuonna 1995 
Nokiaa alettiin hitsata vahvemmin yhteen yhdeksi, 
keskusjohtoiseksi yhtiöksi, jolloin rakennuttami-
seen liittyviä investointipäätöksiä ryhdyttiin teke-
mään systemaattisemmin konsernitasolla. Kovin 
raskaiden päätöksentekojärjestelmien luomista 
kuitenkin vältettiin, sillä ne olisivat asettuneet es-
teeksi yrityksen nopealle kasvulle, joka oli voimak-
kaasti kasvavalla toimialalla suoranainen välttä-
mättömyys.182

Itse rakentamisen tilatarpeet lähtivät käyttäjistä; 
rakennuttajaorganisaation tehtävänä oli toteuttaa 
liiketoimintayksikköjen tilatarpeet. Myös toimisto-
181  Markku Oja, haastattelu 18.5.2016 ja Juhani Katko, 
haastattelu 21.4.2016
182  Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016

jen tilaratkaisut riippuivat pitkälti käyttäjän toiveis-
ta ja tarpeista.183 Nokian rakennuttamistapaa voikin 
pitää nippuna melko väljiä toiminta- ja suunnittelu-
periaatteita, joiden puitteissa tilat suunniteltiin tai 
niitä muutettiin käyttäjien tarpeiden mukaan.

Suunnitteluohjeet
Nokian toimistorakentamista, kuten suomalaista 
toimistorakentamista laajemminkin, ohjasivat vielä 
1990-luvun alussa rakennushallituksen toimistoti-
laohjeet, joiden pohjakaava perustui kaksoiskäytä-
vään ja huonetoimistoon.184 Tyypillinen toimistota-
lo seurasi siis samaa konseptia kuin jo 1960-luvulla 
määritelty virastorakennus: yhden huoneen koko 
oli noin 14 neliötä, mikä aputiloineen tarkoitti noin 
25-35 neliömetrin mitoitusta per työntekijä.

Nokialla kuitenkin huomattiin, että erityisesti tuo-
tekehitys vaati toimiakseen erityyppisiä tiloja ja uu-
sia tilatyyppejä teknisine ratkaisuineen kehitettiin 

183  Raimo Kankaanpää, haastattelu 19.1.2017.
184  Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016

4.2 
Suunnittelun ohjaaminen
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SUUNNITTELIJAT

Helin-Siitonen, myöh. Helin & Co. (Espoo: Keilalahti)

Larkas & Laine, myöh. L-arkkitehdit (Espoo: Säterin-

portti)

Helin-Siitonen, myöh. Tuomo Siitonen (Helsinki: 
Ruoholahti) 

Tommila Arkkitehdit (Helsinki: Pitäjänmäki)

Erat arkkitehdit (Espoo: Mäkkylä)

Arkjaatiset (Tampere: Hatanpäänvaltatie, Espoo: 
Karaportti, Jyväskylä)

Helamaa & Heiskanen (Tampere: Hermia)

Ruokonen arkkitehdit, myöh. Evata (Salo)

UKI Arkkitehdit (Oulu: Technopolis ja Peltola)

Martti Väisänen, myöh. JVK arkkitehdit (Oulu: Rus-
ko, Oulunsalo)

noin vuodesta 1993 eteenpäin. Vuonna 1996 Nokia 
ryhtyi kehittämään suunnitteluohjeistoa yhtiön ra-
kennushenkkeille, sillä nopea rakentamistahti vaati 
tarkempia kehyksiä projektien sujuvoittamiseksi. 
Ohjeistus luotiin yhteistyössä suomalaisten suun-
nittelijoiden kanssa.185  

Ohjeistus liittyi ennenkaikkea tilamoduuleihin ja 
talotekniikkaan. Avokonttorimallin, joka vapautti 
työpisteiden sijoittelun, nähtiin soveltuvan erityi-
sesti tuotekehitysosastojen toimistotiloiksi. Raken-
nushallituksen aikaisten toimistonormien mukaiset 
kaksoiskäytävät hajotettiin, porras- ja hissikuilut 
siirrettiin rakennuksen keskeltä sivulle ja pyrittiin 
tekemään paljon neuvottelu- ja ryhmätyötilaa.186 
Suunnitteluohje toimi standardina rakennusten 
teknisten ominaisuuksien osalta, mikä oli keskeistä 
aikana, jolloin tietokoneet ja muut tekniset työkalut 
lisääntyivät toimistoissa huomattavasti. Tämä teki 
Nokian suunnitteluohjeista erittäin kiinnostavan 
ohjeen toimistosuunnittelijoille laajemminkin.187

Suunnitteluohjeistus ei koskenut rakennusten ulko-
arkkitehtuuria tai väri- ja materiaalimaailmaa. No-
kian toiveena ei ollut leimata taloja Nokia-taloiksi, 
eikä esimerkiksi värityksessä rohkaistu Nokian lo-
gossa käytettyyn keskisiniseen väriin.188 Valomai-
noksen nähtiin riittävän kertomaan rakennuksen 
käyttäjästä kaikki oleellinen.189

185  Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016 sekä Mikko ja 
Katri Jaatinen, haastattelu 13.9.2016
186  Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016
187  Mikko ja Katri Jaatinen, haastattelu 13.9.2016
188  Mikko ja Katri Jaatinen, haastattelu 13.9.2016
189  Vesa-Heikki Kemppainen, haastattelu 14.10.2016

2000-luvun alkupuolella, uuden tila- ja rakennutta-
jaorganisaation aikana Nokialla työstettiin Bethany 
Davisin johdolla uusia suunnitteluohjeita osana Fu-
ture Office-hanketta. Uusi ohje liittyi entistä kiin-
teämmin työympäristöön ja sen mahdollisuuksiin 
- ei niinkään talotekniikkaan. Projekti jäi kuitenkin 
kesken Nokian rakennuttamistoiminnan hiipuessa, 
ja ohje jäi tarpeettomana julkaisematta.190 

190  Mikko ja Katri Jaatinen, haastattelu 13.9.2016 ja 
Tuomo Siitonen, haastattelu 18.10.2016
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5.
TOIMISTOJEN TAUSTAT 

JA TAVOITTEET
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Nokian toimistorakennuksille asetetut tavoitteet 
voi jakaa kolmeen pelkistettyyn ylätavoitteeseen: 
rakennuksen taloudellisuuteen, laatuun ja nopeu-
teen. Lisäksi huomiota kiinnitettiin toimistoraken-
nusten sijaintiin ja saavutettavuuteen. Kukin tavoi-
te sisältää muutamia konkreettisia toimenpiteitä 
tai piirteitä, jotka toteutuivat lähes kaikissa Nokian 
1990-luvulla rakentamissa toimistotaloissa ja pää-
osin myös rakennuspaikkojen valinnassa.

RAKENTAMISNOPEUS
Nopeasti kasvavalla ja kilpaillulla alalla Nokian täy-
tyi hankkia lisää toimisto- ja tuotekehitystiloja sitä 
mukaa, kun uutta henkilöstöä rekrytoitiin. Koska 
yhtiö rakennutti itse pääosan käyttämistään tilois-
ta, tuli tilatarpeita yrittää ennustaa jo pari vuotta 
etukäteen. Rakennusaikojen lyhentämiseksi Nokian 
rakennuttajaorganisaatio kehitti 1990-luvun kulu-
essa191 määrätietoisesti projektijohtourakkamuo-
toa, jossa suunnittelu ja rakentaminen saattoivat 

191  Vesa-Heikki Kemppainen, haastattelu 14.10.2016.

olla käynnissä samanaikaisesti.192 Urakkamuoto 
ei kuitenkaan ollut toimitaloille täysin epätavan-
omainen: myös Partekin vuonna 1988 valmistunut 
Helsingin konttori toteutettiin tavoitteellisena pro-
jektinjohtourakkana.193

Rakentamiseen vaikutti luonnollisesti myös raken-
nuspaikan kaavatilanne: oliko kaava tarkoitukseen 
sopiva ja oliko paikalla tilaa tai mahdollisuutta laa-
jentaa myöhemmin.194 Laajentamismahdollisuudet 
tuli ottaa huomioon myös rakennussuunnittelun ja 
talotekniikan tasolla, sillä laajennusten toteutu-
minen oli enemmän sääntö kuin poikkeus.195 Myös 
samojen suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden käyt-
täminen nopeutti rakentamisprosessia.

192  Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016 ja Pentti Ko-
mulainen, haastattelu 7.9.2016.
193  Tommila 1988, s.42.
194  Pentti Komulainen, haastattelu 7.9.2016.
195  Markku Oja, haastattelu 18.5.2016.

5.1 
Rakennuttamistoiminnan 
tavoitteet ja yleispiirteet
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TALOUDELLISUUS

Tilamitoitus
1990-luvun alussa Nokian toimistorakennukset oli-
vat pääasiassa huonetoimisto-tyyppisiä ja yrityksen 
oma tilamitoitusnormi oli melko väljä. Tähän aikaan 
yhtiöllä ei ollut kovin tiukkoja pinta-alatavoitteita. 
1990-luvun väljät toimistotilat olivat kuitenkin tuo-
hon aikaan Nokialle taloudellisesti mahdollisia  ja 
ne nähtiin yhtenä keinona työvoiman houkuttele-
miseksi.196 

Tilankäytön tehokkuutta alettiin seurata tarkem-
min 1990-luvun kuluessa. Vaikka rakennettiin pal-
jon, pidettiin huolta siitä, ettei turhia neliöitä teh-
ty: yhteistilat pyrittiin rajaamaan auditorioon ja 
ravintolaan. Huonetilojen mitoitukseen vaikuttivat 
myös työvälineet: 1990-luvun kuvaputkinäytöt, 
joita nokialaisilla oli pääsääntöisesti kaksi, olivat 
melko syviä ja veivät siten paljon tilaa. Työhuoneet 
koettiin ahtaiksi ja osin tästäkin syystä siirryttiin 
pääosin käyttämään aiempaa suurempaa 2,7 met-
rin moduulimittaa, jolloin palkkien jänneväli oli 8,1 
metriä. Mitan perustelu palautui tutkimukseen, 
jossa oli todettu kahden hengen huoneiden olevan 
tehokkaimpia, ainakin ohjelmistokoodauksessa. 
8,1 metrin matkalle oli mahdollista sovittaa kaksi 
tällaista huonetta, siis yhteensä neljän työntekijän 
tilat.197 Moduuli sopi myös paremmin usein raken-

196  Vesa-Heikki Kemppainen, haastattelu 14.10.2016.
197  Moduulimitta oli kehitetty jo 1980-luvulla Jan Sö-
derlundin Karaporttiin suunnittelemaa toimistorakennusta 
varten. Vaikka moduuli oli uudistettu tilavampien huonei-
den vuoksi, päädyttiin myöhemmin sijoittamaan pilariväliin 
kolme huonetta kahden sijaan. Moduulijärjestelmä sopi 
ongelmitta myös avokonttorikäyttöön. Mikko ja Katri Jaati-
nen, haastattelu 13.9.2016

nuksen alla sijaitsevan autohallin mitoitukseen.198 
Toimistorakennusten kerroskorkeus vakiintui nope-
asti 3,6 metriin.

Varsinaiset tehostamistoimenpiteet sijoittuivat 
2000-luvun alkuun, jolloin alan kilpailu alkoi sel-
västi kiristyä. 199 Ruoholahteen rakennetun Nokian 
tutkimuskeskuksen osalta tilankäytön tehosta-
minen näkyi siten, että ikkunaseinillä sijainneiden 
työhuoneiden keskelle jätettiin ensimmäisessä ra-
kennusvaiheessa yhteistiloja. Muutaman vuoden 
kuluttua laajennusvaiheessa tällaiset tilat pieneni-
vät tai ne varattiin työpisteille.200

Jatkokäyttö
1990-luvun puolivälissä Nokian toimistorakennuk-
sia ei vielä suunniteltu sitä silmällä pitäen, että 
rakennuksia voitaisiin jakaa useiden käyttäjien kes-
ken. Rakennuskohteiden koko haluttiin kuitenkin pi-
tää noin 5000 neliömetrissä, joka oli suomalaiselle 
kiinteistömarkkinalle tyypillinen koko.201 Niinpä 
tätä suuremmat kohteet saatettiin jakaa pienem-
piin osakokonaisuuksiin ja suunnitella tilat siten, 
että ne sopisivat erilaisten käyttäjien tarpeisiin. 
Toisaalta yritysten tarpeet tilojen osalta yhdenmu-
kaistuivat 1990-luvulla, mikä helpotti joustavien ti-
lojen suunnittelua.202 

Syynä tietynlaiseen riskien minimointiin oli ennen 
kaikkea henkilöstökasvun ja tilatarpeen arvioinnin 

198  Tilamitoitukseen kuitenkin vaikutti myös se, oliko 
projekti Nokian oma vai kiinteistösijoittajan. Tuomo Siito-
nen, haastattelu 18.10.2016.
199  Vesa-Heikki Kemppainen, haastattelu 14.10.2016.
200  Tuomo Siitonen, haastattelu 18.10.2016.
201  Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016.
202  Tuomo Siitonen, haastattelu 18.10.2016.
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haasteellisuus, sillä Nokian kasvuvauhti ja siten 
rakentamisen olosuhteet olivat poikkeukselliset 
– oletettuun kasvuun tai sen jatkumiseen täytyi 
rakennuttamispuolella reagoida etupainotteises-
ti.203 Joustavuus oli siis sekä taloudellisen riskin 
minimointiin (rakennuksen omistusmuoto) että 
työskentelymallin tukemiseen (toimistotilojen 
muuntojoustavuus) liittyvä elementti toimistora-
kentamisessa.

LAATU

Työvoimasta kilpailu
1990-luvun kuluessa informaatioteknologiasekto-
rille syntyi uusia yrityksiä, osin Nokian vaikutuk-
sesta ja osin siitä riippumatta. Yritykset kilpailivat 
osaavista työntekijöistä ja Nokialla kiinteistöt näh-
tiin yhtenä kilpailutekijänä.204 Uusien toimistora-
kennusten ohella vanhojen toimistokiinteistöjen 
teknistä- ja laatutasoa pyrittiin nostamaan - osin 
myös siksi että kaikki työntekijät kokisivat tulleensa 
kohdelluksi tilojen osalta tasapuolisesti. Työnteki-
jöiden tyytyväisyyttä seurattiin vuosittaisilla kyse-
lyillä, jotka koskivat myös työympäristöä. Palaute 
oli pääosin positiivista, sillä tilat olivat uusia.205

Arkkitehtoninen laatutaso
Nokian toimistorakennusten laatutasoa ja näyttä-
vyyttä ohjattiin yksinkertaisella nyrkkisäännöllä: 
yrityksellä on vain yksi pääkonttori. Käytännössä 
korkeamman profiilin kohteita olivat pääkonttori 
Keilaniemessä ja tutkimuskeskus Ruoholahdessa.206 

203  Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016.
204  Vesa-Heikki Kemppainen, haastattelu 14.10.2016.
205  Vesa-Heikki Kemppainen, haastattelu 14.10.2016.
206  Tuomo Siitonen, haastattelu 18.10.2016.

Vaikka yhtiöllä meni taloudellisesti hyvin, rakennus-
ten toivottiin olevan hillittyjä.207  Usein pääsisään-
käynnin läheiset, julkisemmat tilat, oli käsitelty laa-
dukkaammin materiaalein ja toimistokerroksissa 
oli pitäydytty arkisemmissa materiaaleissa. Sama 
päti tilallisiin ominaisuuksiin: jos rakennuksessa oli 
edustavia, korkeita tiloja, ne oli tyypillisesti sijoitet-
tu pääsisäänkäynnin yhteyteen.208 

Tekninen laatutaso
Teknisestä laatutasosta Nokian toimistotaloissa 
huolehdittiin paitsi hyvien työskentelyedellytysten 
takaamiseksi, myös teknologiayhtiön julkikuvan 
vuoksi.209 Yhtiön talotekniikkastandardeja pidettiin 
esimerkkeinä monille ajan toimistorakennuksille. 
Ikkunaseinälle sijoitettuihin toimistohuoneisiin saa-
tiin jaettua tekniikka ulkoseinältä, mutta tekniikan 
osalta haasteeksi muodostui rakennusrungon kes-
kellä sijaitseva avotila.210 Nokian kohteissa tekniikka 
sähköjä myöten tuotiin rungon keskellä sijaitseville 
työpisteille katon kautta211, kun 1980-luvulle tyypil-
lisempi ratkaisu oli ollut asennuslattia. Avotilaan 
sai myös helposti järjestettyä työpisteet, joissa oli 
tilaa vievät tietokoneiden kuvaputkinäytöt.212 Tuol-
loin käytetyt monitorit tarvitsivat myös tuekseen 
epäsuoraa valaistusta, sillä itse näytön valoteho ei 
ollut voimakas.213 Avokonttoriratkaisut yleistyivät 
Nokian toimistorakennuksissa Keilalahden pää-

207  Markku Oja, haastattelu 18.5.2016.
208  Vesa-Heikki Kemppainen, haastattelu 14.10.2016.
209  Teknologiateollisuuden kärkeä edustavan yrityk-
sen tietoteknisten sekä taloteknisten ratkaisujen tuli olla 
kunnossa. Etenkin ensin mainitut toimivat myös yrityksen 
käyntikorttina. Markku Oja, haastattelu 18.5.2016.
210  Tuomo Siitonen, haastattelu 18.10.2016.
211  Vesa-Heikki Kemppainen, haastattelu 14.10.2016.
212  Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016.
213  Tuomo Siitonen, haastattelu 18.10.2016.
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konttorin esimerkin myötä.214 Käytännössä toteu-
tettujen toimistojen tilaratkaisut riippuivat paljolti 
myös käyttäjäorganisaation toiveista. 1990-luvun 
Nokialla ei ollut vahvaa keskusohjausta tilaratkai-
sujen osalta, joskin tietynasteiseen tilaekonomiaan 
pyrittiinkin. 

Projekti- ja tiimityö
Tiimien varaan organisoitu työ yrityksessä, jon-
ka toiminta perustui uusien tuotteiden, ideoiden 
ja teknologian kehittämiselle merkitsi tarvetta 
sekä ryhmätyön mahdollistaville, avoimille tiloil-
le että nopeasti muuttuvien tilanteiden mukaan 
joustaville tilaratkaisuille. Tämä oli totta paitsi 
Nokian kohdalla myös useille samalla, kasvavalla 
teknologiateollisuudenalalla toimiville yrityksille. 
Myös esimerkiksi tietotekniikkayhtiö ICL:n vuonna 
1996 valmistuneen Suomen pääkonttorin yhdeksi 
merkittäväksi suunnitteluperiaatteeksi mainittiin 
muuntojoustavuus.215

Erityisesti tuotekehitystiimien henkilömäärä vaih-
teli suuresti projektin vaiheesta riippuen, mikä vaa-
ti tiloilta joustavuutta. Kun tuotekehitystiimejä oli 
paljon, yksinkertaisinta oli suunnitella helposti ja 
nopeasti muunneltavia tiloja tai avoimia toimis-
totiloja, joissa muutoksia tarvitsisi tehdä vain vä-
hän. Tarvittaessa seiniä piti saada siirrettyä vaikka 
viikonlopun aikana.216 Tilojen tuli mahdollistaa eri 
kokoisten tiimien yhteistyö, mutta eivät olla liian 
pieniä, jotta tiimeistä ei muodostuisi sisäänpäin 
lämpiäviä kuppikuntia.217 Tyypillinen henkilömäärä, 
jolle nk. team-tilayksikkö mitoitettiin, oli kooltaan 
30-50 henkeä.218

214  Mikko ja Katri Jaatinen, haastattelu 13.9.2016.
215  Hämäläinen 1996, s.15.
216  Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016.
217  Mikko ja Katri Jaatinen, haastattelu 13.9.2016.
218  Mikko Jaatinen, sähköposti tekijälle 12.10.2016.

Avoimilla ja joustavilla tilaratkaisuilla siis pyrittiin 
helpottamaan tiimityöskentelyä ja ryhmien välistä 
ja keskinäistä kommunikaatiota. Jälkimmäiseen ta-
voitteeseen pyrittiin rakennushankkeissa muillakin 
tavoilla: esimerkiksi rakennuksen sisäisten verti-
kaaliyhteyksien merkitystä alleviivattiin, jotta neu-
von tai mielipiteen kysyminen toisessa kerroksessa 
työskentelevältä työtoverilta onnistuisi mahdolli-
simman helposti.219 

Rakenteiden ja toimistojen tilarakenteen osalta 
joustavuus merkitsi kantavien seinien rajoittamista 
hissikuiluihin ja portaisiin. Työtilat koostuivat pää-
asiassa huonetoimistojen ja avotoimistojen yhdis-
telmistä. Tyypillisimmin huonetoimistot oli sijoitet-
tu nauhaksi ikkunaseinälle. Kerrosten keskialueilla 
oli vapaata tilaa tarpeesta riippuen avotoimistolle, 
testitiloille tai huonetoimistoille. Nokia kehitti yh-
dessä suunnittelijoiden kanssa suunnitteluohjeen, 
joka koski pääasiassa toimistomitoitusta ja talo-
tekniikkaa. Talotekniikan ja toimistopohjan jousta-
vuutta pyrittiin sovittamaan yhteen muissakin ajan 
projekteissa,220 mutta Nokian teknisesti vaativan 
toimialan vuoksi tarve teknisten järjestelmien rat-
kaisemiselle lienee ollut muita yrityksiä suurempi. 
Tuomalla tekniikka katon kautta myös rakennus-
rungon keskelle, vapautettiin kevyet väliseinät vain 
tilanjakotarpeisiin ja niitä saatettiin helposti tar-
peen mukaan siirtää tai poistaa.221 

219  Mikko ja Katri Jaatinen, haastattelu 13.9.2016.
220  Stenros & Stenros 1988, s.54.
221  Pentti Komulainen, haastattelu 7.9.2016.
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Turvallisuus ja kulunvalvonta
Tilojen turvallisuuden ja kulunvalvonnan merkitys 
toimistorakennuksissa oli kasvanut 1980-luvulta 
lähtien222 ja se korostui myös Nokian toimistora-
kennuksissa. Tilat oli selvästi luokiteltu niihin, jon-
ne voi päästää vieraita sekä tiloihin, jotka on tar-
koitettu vain työntekijöille. Lisäksi tuotekehityksen 
puolella saattoi olla tiloja, joihin pääsivät vain ky-
seisessä projektissa työskentelevät henkilöt.223 Ku-
lunvalvonta vaikutti ajan toimistoarkkitehtuurissa 
laajemminkin välillisesti rakennusten tilajärjeste-
lyihin: oli käytännöllisintä sijoittaa rakennuksen 
julkisimmat tilat ensimmäiseen kerrokseen, lähelle 
vastaanottoa.224 Asiakasneuvottelutilat, auditoriot 
ja usein henkilöstöruokalakin sijaitsevat toimisto-
rakennusten pääsisäänkäynnin läheisyydessä.225   

Nokia-brändi
Rakennukset ovat väistämättä osa yrityksen julkiku-
vaa, mutta Nokia ei ohjeistanut toimistorakennuk-
sia suunnitelleita arkkitehteja pitäytymään tietyn-
laisessa tyylissä tai visuaalisissa komponenteissa. 
Pikemminkin rakennuksille ei kaivattu Nokia-talon 
mainetta, sillä se saattaisi osoittautua ongelmalli-
seksi talon jälleenmyynnin kannalta. Arkkitehdille 
tilanne saattoi olla siinä mielessä haastava, että 
rakennuksen tuli täyttää yrityksen toiminnalliset 
tarpeet ja kuvastaa ainakin jossain määrin yrityksen 
pyrkimyksiä ja arvomaailmaa, mutta ei siinä mää-
222  Yritystoimintaan liittyviä liikesalaisuuksia varjel-
tiin tarkemmin, toisaalta myös Olof Palmen murha vaikutti 
pohjoismaiseen turvallisuudentuneeseen: tapahtuman jäl-
keen turvallisuusriskit otettiin entistä vakavammin huomi-
oon. Taipale 1988, s.48.
223  Vesa-Heikki Kemppainen, haastattelu 14.10.2016.
224  Ks. mm. Partekin Helsingin konttori 1988. Tommila 
1988, s.40.
225  Tuomo Siitonen, haastattelu 18.10.2016.

rin, että rakennus olisi mielletty yhteneväksi yrityk-
sen kanssa.226   

Nokia vaati kuitenkin rakennuksiltaan laatua: se oli 
paitsi tärkeää työntekijöiden houkuttelemiseksi ja 
talossa pitämiseksi, myös yrityksen brändiin liitty-
vä seikka. Vuonna 2002 Jorma Ollila kuvasi luennol-
laan Washington Universityn arkkitehtuurin laitok-
sella Nokian brändiä seuraavasti: 

 "Nokian brändi perustuu käsitykseen laadusta. 
Keskustelimme pitkään siitä, tulisiko tuotteitam-
me markkinoida tunnistettavasti "suomalaisina" ja 
lopulta hylkäsimme tämän ajatuksen. Nokian aja-
tellaan itseasiassa usein olevan peräisin Japanista, 
eikä tämä häiritse meitä: keskitymme yksinkertai-
sesti tuotteiden korkeaan laatuun."227

Yrityksen tuotteita koskevaa brändiä ja julkikuvaa 
rakennettiin siis huolellisesti, mutta rakennusten 
osalta brändinrakennus ei ollut yhtä tietoista.228 
Suomen osalta rakennuksia ei myöskään nähty tar-
peellisina työkaluina yrityskuvan kohottamiseen, 
sillä Nokia tunnettiin jo joka paikassa - valokirjai-
met rakennuksen katolla riittivät viestimään toi-
minnasta.229

Brändinrakennuksen sijaan talot käsitettiin työ-
kaluina, joissa pyrittiin pikemminkin välttämään 
artikuloidusti skandinaavista otetta ja suunnitte-
lemaan neutraaleja ympäristöjä, joiden ratkaisut 

226  Tuomo Siitonen, haastattelu 18.10.2016.
227  MacKeith 2005, s.43.
228  Bruno Erat, haastattelu 16.10.2016.
229  Vesa-Heikki Kemppainen, haastattelu 14.10.2016.
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tai materiaalivalinnat ovat kestäviä ja varmoja.230 
Myöhemmin asiaa tarkasteltaessa puupintojen 
käyttö sisustuksessa ylipäätään oli saatettu tulkita 
leimallisen skandinaaviseksi piirteeksi, sillä maail-
malla toimistorakennuksissa käytettiin pikemmin-
kin kiveä ja kivijäljitelmää; ei puuta.231

SIJAINTI
Tässä luvussa esitellyt tekijät vaikuttivat myös ra-
kennuspaikkojen valintaan. Sijainnit voidaan jakaa 
karkeasti kahteen ryhmään: yhtiön vanhojen toimi-
pisteiden tai tuotantolaitosten yhteyteen rakenne-
tut kokonaisuudet ja laajennukset sekä täysin uudet 
kohteet, jotka sijaitsivat usein kaupunkikeskustojen 
liepeillä. 

Uusien toimistorakennusten paikat valikoituivat 
useiden tekijöiden perusteella; ensin kuitenkin tut-
kittiin, onko tilaa mahdollista lisätä olemassa ole-
viin kohteisiin, onko niissä jäljellä rakennusoikeutta 
tai onko vanhan kohteen kokoa järkevää kasvattaa. 

Liikenneyhteydet olivat tärkeä määrittävä tekijä: 
rakennuspaikan tuli olla hyvien liikenneyhteyksien 
päässä, mutta turvallisuussyistä ei junaraiteiden 
tai hyvin raskasliikenteisen tien lähettyvillä. Lii-
kenneyhteydet ja pysäköinnin järjestäminen olivat 
oleellinen tekijä myös asiakkaiden ja omien työnte-
kijöiden liikkumisen kannalta232 - ja tässä suhtees-

230  Tämä johti muun muassa sisustusratkaisuissa koi-
vupintojen välttämiseen liian suomalaisina ja herkästi kel-
lastuvina- sijaan käytettiin pyökkiä -  sekä harmaan värin 
suosimisena mustan sijaan, sillä mustan ajateltiin muistut-
tavan liikaa itäeurooppalaisia makutottumuksia. Mikko ja 
Katri Jaatinen, haastattelu 13.9.2016.
231  Mikko ja Katri Jaatinen, haastattelu 13.9.2016.
232  Tuomo Siitonen, haastattelu 18.10.2016.

sa toimistorakennusten sijainti oli myös yksi kil-
pailutekijä työvoiman rekrytoinnissa. Pysäköinnin 
järjestäminen oli myös yksi niistä syistä, miksi No-
kian toimistorakennuksia ei pääasiassa toteutettu 
kaupunkikeskustoihin, sillä riittävän pysäköintiti-
lan järjestäminen olisi tullut liian kalliiksi. Kaavati-
lanne ja tulevat laajentamismahdollisuudet olivat 
yksi keskeinen tekijä paitsi rakentamisaikataulujen 
vuoksi, myös suurien yksiköiden muodostamisen 
tuomien synergiaetujen vuoksi.233 Sijainnin valin-
nassa tuli ottaa huomioon myös kiinteistön arvon 
säilyminen: vaikka Nokian kannalta kehitysinsinöö-
rit olisivat voineet tehdä töitä vaikkapa maaseudun 
rauhassa, kiinteistön jälleenmyyntiarvo olisi kärsi-
nyt tästä kohtuuttomasti.

 Rakennusten sijainnit on esitelty tarkemmin luvus-
sa 6.3. 

233  Ravintola-, työterveys- ja pysäköintipalvelut oli 
luonnollisesti tehokkaampaa järjestää suurelle työntekijä-
joukolle kuin yksittäisessä toimistorakennuksessa työsken-
televälle henkilökunnalle. Vesa-Heikki Kemppainen, haas-
tattelu 14.10.2016.
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Nokian rakennusprojektien aikataulut olivat tiuk-
koja, joten aikaa suunnittelijan tai rakennuttajan 
ulkomaanekskursioille tai ideoiden pitkille kehit-
telyprosesseille ei pääsääntöisesti ollut.234 Poik-
keuksina voidaan pitää korkean profiilin kohteita: 
Keilaniemen pääkonttoria sekä Ruoholahden tutki-
muskeskusta.235

Yhteisiä piirteitä Nokian toimistorakennuksilla oli 
joitakin, joista eräs oli kolmiomainen pohjakaavio, 
joka välittyi erittäin tunnistettavana hahmona myös 
rakennusten ulkoarkkitehtuurissa. Useita Nokian 
kohteita suunnitelleiden Mikko ja Katri Jaatisen mu-
kaan idea vuonna 1994 heidän suunnittelemaansa 
Nokian rakennukseen Karaporttiin tuli Arkkitehti-
lehdessä julkaistusta, vuonna 1990 valmistuneesta 
Tuomo Siitosen Ekono-yhtiölle suunnittelemasta 

234  Mikko ja Katri Jaatinen, haastattelu 13.9.2016.
235  Pääkonttorin osalta käytiin lopulta kaksi arkkiteh-
tuurikilpailua laman ja veropoliittisten päätösten vuoksi 
pitkittyneen aikataulun ja sen myötä muuttuneiden tarpei-
den vuoksi. Ruoholahden tutkimuskeskuksen tiimoilta käy-
tiin tutustumassa toimistoarkkitehtuuriin mm. Japanissa. 
Tuomo Siitonen, haastattelu 18.10.2016.

Ekono OTA IV-rakennuksesta.236 Myös Oulun Pelto-
lan kohdetta 1990-luvun lopulla suunnitellut Pentti 
Komulainen piti muotoa jo suunnitteluvaiheessa 
tunnistettavana, joskaan ei ohjeistettuna Nokian 
rakennusten piirteenä.237 Raimo Kankaanpää puo-
lestaan kertoi Nokian tuotekehityspäällikkö Rune 
Uddin kuvanneen noin vuonna 1993-94 optimaalis-
ten tuotekehitystilojen vyöhykkeitä ympyrämallilla, 
josta sektoreita jakamalla kehittyi kolmion muo-
toinen pohjakaava.238 Ratkaisu on voinut syntyä 
kumpaa tahansa reittiä tai vielä todennäköisimmin 
niiden yhteisvaikutuksesta. Myöhemmin kolmion 
muotoista pohjaratkaisua sovellettiin myös useissa 
muissa, sekä Jaatisten, UKI arkkitehtien sekä Heli-
nin ja Siitosen suunnittelemissa kohteissa.

Tuomo Siitosen ja Peter Verheen Otaniemeen suun-
nittelema Ekono IV oli kohde, jossa tehtävänantona 
oli kehittää ja toteuttaa tehokkaaseen sekä talou-
delliseen projekti- ja toimistotyöskentelyyn sopiva 
236  Mikko ja Katri Jaatinen, haastattelu 13.9.2016.
237  Pentti Komulainen, haastattelu 7.9.2016.
238  Raimo Kankaanpää, haastattelu 19.1.2017.

5.2 
Suunnittelun esikuvat
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toimistorakennus sallien tilojen muuntelun vaihtu-
vien tarpeiden mukaan. Rakennuksen käyttäjä ei ol-
lut tiedossa suunnitteluvaiheessa. Siksi suunnitel-
ma keskittyi vastaamaan tietotekniikan, teknisten 
järjestelmien, joustavuuden ja kaupunkikuvan aset-
tamiin vaatimuksiin.239 Rakennuksen arkkitehtuurin 
voimakkaimmat elementit ovat toisiinsa kytketyt 
kolmiomaiset massat sekä niiden kärkeen sijoitetut 
vertikaaliaiheet, jotka toimivat samalla tekniikka-
kuiluina. 

Pohjakaava palautuu yksinkertaisiin geometrisiin 
periaatteisiin: kolmiossa ydinalueen ja piirin suh-
de on käyttökelpoinen ja taloudellinen.240 Raken-
nusrungon sisään saadaan johdettua paljon luon-
nonvaloa ja julkisivut aukeavat moneen suuntaan. 
Ekono IV -rakennus oli paitsi rakennus- myös ke-
hitysprojekti. Rakennusta varten kehitettiin useita 
teknisiä ratkaisuja, kuten uudentyyppinen välipoh-
jarakenne, siirrettävät seinä- ja jalkavalaisintyypit 
sekä julkisivuun kuparipintainen kevytelementti.241 
Tietokoneella työskentelyn erityisvaatimuksiin vas-
239  Siitonen 1990, ss.45–46.
240  Tuomo Siitonen, haastattelu 18.10.2016.
241  Siitonen 1990, ss.46–47, 50.

tattiin epäsuoran valaisun tarkalla suunnittelulla 
sekä asennuslattialla, josta tarvittavat tekniikkave-
dot oli helppo tehdä mihin osaan kerrosta hyvän-
sä. Rakennus sai kenties kehitysprojektin tyyppisen 
luonteensa vuoksi paljon huomiota ja se julkaistiin 
Arkkitehti-lehdessä kahdesti, mikä lie edistänyt 
projektissa kehitettyjen ideoiden leviämistä am-
mattikunnassa.242

Tuomo Siitonen kertoo ottaneensa vaikutteita 
Ekono IV-rakennuksen jäsennykseen Mario Bottan 
töistä. Ekonon ratkaisu vertikaaliaiheineen muis-
tuttaa Bottan töistä erityisesti vuonna 1988 Luga-
noon, Sveitsiin valmistunutta Banca del Gottardoa 
(myöhemmin BSI-pankki). Se on Ekonon tavoin täy-
tynyt sijoittaa vilkkaasti liikennöidyn tien varteen, 
melko pienelle tontille luoden vaikuttavan, lähes 
linnoitusmaisen rakennushahmon.243 Rakennusten 
materiaalimaailmat ja toiminnot kuitenkin eroavat 
toisistaan huomattavasti. 

242  Arkkitehti-lehti 3-4/90 sekä 4-5/91.
243  Botta ei pvm.
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Ekono/Ota IV

Suunnittelija: Tuomo Siitonen ja Peter Verhe / Ark-
kitehtitoimisto Helin & Siitonen
Rakennuttaja: Ekono
Sijainti: Otaniemi, Espoo
Valmistumisvuosi: 1990
Bruttoala: 11 250 brm²

37 38 39

40

41
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BSI pankki (entinen Banca del Gottardo)

Lugano, Sveitsi 1982-1988
Suunnittelija: Mario Botta
Kilpailu: 1982
Rakentaminen: 1984-1988
Tontti: 8 800
Nettoala: 14 000

42

43 44

45
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6.
NOKIAN TOIMISTORAKENTAMINEN
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Nokian toimitilat olivat 1990-luvun alussa pääosin 
rakennushallituksen normien mukaisia huonetoi-
mistoja 1970- ja 1980-luvun rakennuksissa.244 Tilat 
oli suunniteltu kokopäiväistä toimistolla työsken-
telyä silmälläpitäen ja koko tiimi toimii samassa 
toimistotilassa tehokkaan työskentelyn takaami-
seksi.245 

PROJEKTITYÖ
Nokiassa töitä tehtiin usein projektimuotoisesti, 
mikä saattoi tarkoittaa ensin muutaman hengen 
tiimiä, puolen vuoden päästä sataa henkilöä ja taas 
puolen vuoden päästä kahta. Kyse ei ollut uusien 
henkilöiden rekrytoinnista projektin myötä, vaan 
omien työntekijöiden liikkumisesta projektista toi-
seen. Esimerkiksi Oulussa oli 1990-luvun lopulla 
5000 työntekijää ja 5000 työtehtävistä johtuvaa 
muuttoa vuodessa.246 Liikkuva työ asetti valtavan 
haasteen myös yrityksen tilahallintajärjestelmille. 

244  Yrjö Neuvo, haastattelu 25.5.2016 ja Juhani Katko, 
haastattelu 21.4.2016.
245  Lattanzi ym. 2006, s.113.
246  Vesa-Heikki Kemppainen, haastattelu 14.10.2016.

Tämän tyyppisestä, hyvin mobiilista projektityömal-
lista on lopulta lyhyt askel työympäristöön, jossa ei 
pääsääntöisesti ole henkilökohtaisia työpisteitä.247

Nokian työkulttuuri 1990-luvulla pyrki tekemään 
selvän eron työn ja vapaa-ajan välille. Ilmeisesti 
uhkakuvana oli, että jo valmiiksi pitkää työviikkoa 
tekevät työntekijät palaisivat loppuun tai vaihtai-
sivat työpaikkaa, sillä Nokialla oli maine vaativana 
työnantajana. Työpaikkasta ei haluttu tehdä, liian 
rentoa ja mukavaa ajanviettopaikkaa, joka olisi kut-
sunut työn ja vapaa-ajan sekoittumiseen.248 Muutos 
tähän ajattelumalliin tuli vasta 2000-luvun alku-
puolella muiden rakennuttamiseen ja tilahallintaan 
liittyvien muutosten myötä.

KASAUKSESTA TIETOKONEELLE
Työntekotavat kehittyivät 1990-luvun mittaan. 
Tuotekehitys edellytti aluksi elektroniikkakompo-
nenttien kokoamista - manuaalista, pöydän ääressä 

247  Bruno Erat, haastattelu 16.10.2016.
248  Mikko ja Katri Jaatinen, haastattelu 13.9.2016.

6.1 
Nokialainen työympäristö
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tehtävää työtä, mutta 1990-luvun loppua kohden 
siirryttiin tietokoneilla tehtävään tuotesuunnitte-
luun. Se muutti jälleen työympäristölle asetettuja 
vaatimuksia.249 Kun aiempi toimistokonsepti pe-
rustui kehitystyön erilaisiin vaiheisiin ja tehtäviin, 
ohjelmistokehitys yhdenmukaisti työskentelytavat 
ja siten myös työympäristöt. Kun pohjaratkaisussa 
oli mahdotonta järjestää kaikille huonetta ikkunan 
vierelle, kehittyi toimistoympäristö kohti avoimem-
paa mallia.

TILAKONSEPTI
1990-luvun alussa Nokialla tuotekehityspäällikkönä 

249  1990-luvun alussa insinöörit tutkivat ja testasivat 
kiukaan kokoisia puhelinkeskusyksiköitä omilla työpisteil-
lään ja keskuksia liikuteltiin rakennuksessa kumipyöräkär-
ryillä. Rakennussuunnittelun yhteydessä 1990-luvun alussa 
keksittiin, että samaa tutkimustyötä voi tehdä tietokoneen 
välityksellä etänä, jolloin kaikki puhelinkeskukset sijaitse-
vat samassa, viilennetyssä kerroksessaan. Ratkaisun ansi-
osta koko rakennusta ei tarvinnut viilentää ja työpisteetkin 
siistiytyivät. Mikko ja Katri Jaatinen, haastattelu 13.9.2016 ja 
Raimo Kankaanpää, haastattelu 19.1.2017.

toiminut Rune Udd kuvaili rakennuttajille optimaa-
lisen, ympyrän mallisen tuotekehitystilan, jonka 
ulkokehällä sijaitsevat yksityiset huonetoimistot, 
sisempänä työryhmien tilat ja keskellä toimiston 
yhteistilat. Malli oli sovellettu erityisesti kompo-
nenttien kokoamista vaativaan kehitystyöhön.250 
Tätä kombikonttorin sovelluksen tyyppistä tilakon-
septia toteutettiinkin useissa Nokian toimisto- ja 
tuotekehitysrakennuksissa, joskaan ei ympyrän, 
vaan ympyrämallin sektorista jalostettuna kolmio-
maisena pohjakaavana.251

Nokian tilojen käyttäjäorganisaatioilla oli paljon 
valtaa siihen, millaisissa työtiloissa työskenneltiin. 
Tiloja muutettiin taajaan, jotta ne vastaisivat kul-
loisenkin organisaation toimintoja ja työn tarpeita, 
toisinaan ensimmäisen kerran jo uudisrakennuk-
sen valmistumisen kynnyksellä tai rakentamisai-
kana. Koska tilojen muokkaaminen oli toistuvaa, 
250  Raimo Kankaanpää, haastattelu 19.1.2017.
251  Raimo Kankaanpää, haastattelu 19.1.2017.

46. Nokialaista avokonttoritilaa Säterinportissa. 47. Käytävälle aukeavia työhuoneita Säterinportissa.
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siitä pyrittiin tekemään mahdollisimman helppoa 
ja kustannustehokasta. Niinpä väliseinät ryhdyttiin 
rakentamaan lattian päälle ja toimiston sekä käy-
tävän välinen seinäotsa rakennettiin alakaton ylle 
valmiiksi tulevia mahdollisia muutoksia varten.252 
Muuttuviin tilajärjestelyihin varauduttiin myös 
rakentamalla talotekniset järjestelmät mahdolli-
simman modulaarisesti, mikä tarkoitti niiden ulot-
tamista katon kautta verkkomaisesti koko kerros-
alalle.253  

Nokiassa avokonttorit yleistyivät pääkonttorin 
(1997) avotilojen asettaman esimerkin myötä. Syi-
nä muutokseen olivat yllä kuvatut muuttuneet 
työskentelytavat, mutta avokonttoreiden nähtiin 
myös tukevan yhteisöllisyyttä ja "Nokia-henkeä" ai-
kana, jolloin yritys ja sen työntekijämäärä kasvoivat 
voimakkaasti.254 Yhtiön arvojen ja toimintatapojen 
252  Raimo Kankaanpää, haastattelu 19.1.2017.
253  Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016.
254  Nokia-henki käsitettiin eräänlaisena kamppailuna 
kovaa kansainvälistä kilpailua vastaan, työntekona tunteja 

kerrottiin peilautuvan myös toimistoympäristössä: 
avoimien toimistotilojen nähtiin viestivän matalas-
ta hierarkiasta organisaatiossa sekä tukevan avoin-
ta yhteistyötä ja työntekijöiden välistä kommuni-
kaatiota.255

Mahdollisesti avotilojen yleistymisestä johtuen 
neuvotteluhuoneiden käyttöaste Nokiassa oli kor-
kea - ongelmaksi vain osoittautui se, että niitä vara-
sivat tilojen kapasiteettiin verrattuna kovin pienet 
ryhmät. Pienemmille ryhmille soveltuvia tiloja li-
sättiinkin tuntuvasti 2000-luvulla.256 Tosin erityyp-
pisten neuvotteluhuoneiden tarve oli ymmärretty 
yrityksessä jo aiemmin.257 Todennäköisesti vasta 
huonekonttorien muuttaminen avotilaksi vapautti 
riittävästi resursseja neuvotteluhuoneiden määrän 
nostamiseksi.

laskematta ja kovana haluna onnistua. Mikko ja Katri 
Jaatinen, haastattelu 13.9.2016.
255  Yrjö Neuvo, haastattelu 25.5.2016.
256  Lattanzi ym. 2006, s.115.
257  Raimo Kankaanpää, haastattelu 19.1.2017.



85

Mobiilin työn mahdollisuuksien tukeminen ja kehit-
täminen yhdistivät Nokialla oman liiketoiminnan ja 
työympäristön kehittämisen. Nokia - ja Suomi - oli-
vat kehityksen kärjessä mobiilin työn mahdollista-
misessa sekä infrastruktuurin että työjärjestelyiden 
puolesta.258

Teknologian mahdollistaessa entistä mobiilimmat 
työskentelytavat 1990-luvun lopussa Nokialla et-
sittiin uusia tapoja suunnitella ja järjestää työym-
päristöä. Työtapojen muutos näkyi ensin työpistei-
den käyttöasteen laskuna: 2000-luvun taitteessa 
tehdyn selvityksen mukaan nokialaiset käyttivät 
työpisteitään keskimäärin noin 50 prosenttia työ-
ajasta, neuvotteluhuoneet olivat koko ajan varat-
tuina ja etätyön tekeminen lisääntyi huomattavasti, 
vaikka virallisissa etätyöohjeita ei yrityksessä ollut-
kaan.259 Näin ollen tarve etsiä paremmin työnteki-
jöiden tarpeita palvelevia tilaratkaisuja ja toisaalta 

258  Markku Oja, haastattelu 18.5.2016.
259  Lattanzi ym. 2006, s.108.

2000-luvulla syntynyt tarve tehostaa tilankäyttöä 
löysivät toisensa. Nokialla oli myös paljon omaa 
tutkimus- ja kehitystoimintaa uusien ratkaisujen 
kehittämiseksi.260 Niiden seurauksena syntyi Noki-
an oma monitilatoimistokonsepti, FlexiSpace.261 

Nokian 1990-luvun työympäristöjä voi luonnehtia 
yhdeksi kehitysvaiheeksi matkalla pöydän ääressä 
tehtävän työn ja huonetoimiston maailmasta kohti 
vahvemmin 2000-luvulla realisoitunutta, paikasta 
lähes riippumatonta, mobiilia työympäristöä. No-
kian saavutukset työympäristön kehitystyössä liit-
tyvät monien toimitilarakentamisessa myöhemmin 
yleistyneiden standardien luomiseen - ainakin Suo-
men mittakaavassa. 

260  Mauri Tommila, haastattelu 13.9.2016
261  Lattanzi ym. 2006, s.113.
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6.2 
Rakennuttamistoiminnan laajuus

1990-luvun alkupuolella Nokian matkapuhelin ja 
verkkopuolen toimintojen tilantarve tyydytettiin 
vuokraamalla toimistotilaa - usein pieniä, toisis-
taan hajallaan olevia kiinteistöjä. Ne oli raken-
nettu vanhojen, rakennushallituksen standardien 
mukaan, mikä merkitsi muun muassa liian kapeita 
huoneita tietokonemonitorin kanssa työskentelyyn 
sekä vanhentunutta lvi-tekniikkaa.262  Lisäksi työn- Lisäksi työn-
tekijöillä kului huomattavasti aikaa toimipisteiden 
välillä liikkumiseen, mikä ohjasi yritystä keskittä-
mään toimintojaan ja siten rakentamaan uusia, 
ajanmukaisia toimisto- ja tuotekehitysrakennuksia 
olemassa olevien toimitilojen ja tuotantolaitosten 
yhteyteen.263 

Rakentamistoiminta keskittyi 1990-luvun loppu-
vuosiin, jolloin keskittämisen lisäksi rakennettiin 
tuotekehitystiloja myös uusiin paikkoihin, jotka ei-
vät sijainneet olemassa olevien tuotantoyksiköiden 
lähettyvillä, vaan lähempänä kaupunkikeskustoja 

262  Tuomo Siitonen, haastattelu 18.10.2016.
263  Raimo Kankaanpää, haastattelu 19.1.2017.

hyvien liikenneyhteyksien päässä. Syynä oli osin 
se, ettei Nokia omistanut itse näitä kohteita, vaan 
ulkopuolinen kiinteistösijoittaja rahoitti kohteen, 
jonka pitkäaikaiseksi vuokralaiseksi Nokia sitoutui. 
Tällöin merkitykselliseksi nousi rakennuksen saavu-
tettavuus mahdollisia tulevia käyttäjiä varten.

Nokian pääasialliset kampukset Suomessa käsitti-
vät kuusi toimipistettä pääkaupunkiseudulla, kaksi 
Tampereella, yhden erittäin laajan kampuksen Sa-
lossa ja kolme Oulussa.264  Lisäksi Nokialla oli joita- Lisäksi Nokialla oli joita-
kin vuosia toimipiste Jyväskylässä. 

Suurimmat kokonaisuudet rakentuivat tuotantolai-
toksista, joiden yhteydessä oli myös kehitystoimin-
taa. Yksi suurimmista sijaitsi Oulun Ruskossa, jonka 
historia liittyi Nokian kaapelituotantoon. Jo 1980-
luvulla Ruskossa ryhdyttiin tuottamaan tukiasemia. 
Vuonna 1998 Oulun seudulla mainittiin olevan noin 
160 000 neliömetriä Nokian tiloja, joista suurin osa 

264  Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016..
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Kaavio E. Palkeilla on esitetty Nokian liikevaihto 1990-2000. Ympyrät kuvaavat 
tässä työssä tarkasteltujen rakennusten valmistumisvuosia ja laajuutta. Värein 
on esitetty rakentamispaikkakunnat. Kohteet on esitelty taulukossa seuraaval-
la sivulla.
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paikkakunta kampus rakennus valm. vuosi
Helsinki

Ruoholahti Nokian Tutkimuskeskus 1999, 2000

Pitäjänmäki Nokia Strömberginaukio 2000

Nokia Hiomotie 26 2000

Espoo

Karaportti B4 RD 1995

B2 1997

Keilaniemi Pääkonttori 1997

Mäkkylä NTC konttori- ja  tuotantorakennus 1994

Leppävaara Nokia Säterinportti 2000

Tampere

Hermia Terahermia 2000

Hatanpään valtatie Hatanpään valtatie 30 A, B ja C 1998-2000

Hatanpään valtatie  36 A ja b 1992-1993

Salo

Meriniitty T99 2000

jakelukeskus, Toimistotilaa 1997

Tuotanto-, toimisto- ja toimistotilaa 1995

Oulu

Teknologiakylä NMP toimitalo 1996

Peltola Nokia Peltola 2000

Rusko NTC: tuotantoa ja kehitystiloja 1997, 1998, 2000

Limingantulli NTC: tuotantoa ja kehitystiloja 1998

Jyväskylä

Mattilanniemi Nokia Mattilanniemi 2000

Kaavio F. Nokian toimistotalot, joita on tarkasteltu osana tätä työtä. Vuotta 2000 myöhempiä, mahdollisia 
laajennuksia ei ole merkitty taulukkoon.
Violetilla on merkitty Nokian kampusalueet, joiden rakennuskantaan kuului muitakin rakennuksia (usein toi-
mistoja sekä tuotantotiloja) kuin yllä taulukkoon listatut kohteet.
Harmaalla on merkitty kohteet, joista ei ollut käytettävissä laajustietoja tarkempia tietoja tai materiaaleja. 
Niitä ei ole esitelty tarkemmin tässä työssä. 
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sijaitsi Ruskossa.265  Salon tuotanto-, laboratorio- 
ja toimistokokonaisuudessa oli yhteenlaskettuna 
niin ikään 160 000 neliömetriä Nokian omistamia 
toimitiloja. Vuonna 2000 valmistuneen laajennuk-
sen suunnittelija Ralf Åkerblom luonnehti kokonai-
suuden muistuttavan jo usean rakennusvaiheensa 
vuoksi keskiaikaista kaupunkia.266  

Tarkkoja lukuja rakentamistoiminnan laajuudesta 
ei tätä työtä varten ollut saatavissa, mutta pelkäs-
tään työssä tutkittujen kohteiden yhteisneliömää-
rä nousee yli neljänsadantuhannen. Vuonna 2000 
ilmestyneessä projektiesittelyssä mainittiin myös, 
että pääkaupunkiseudulla kolmannes toimitiloista 
rakennetaan Nokian käyttöön.267 Nokian rakenta-
mistoiminnan huippuvuodet osuvatkin juuri vuo-
situhannen vaihteeseen. Häikiö, joka on käyttänyt 
lähteenään Nokian 1990-luvun kiinteistöjohtajan 
Pertti Rantasen arkistoa, kertoo Nokian kiinteis-
töjen määräksi 1,3 miljoonaa neliömetriä (1999) ja 
kiinteistöistä 54 % sijaitsi Suomessa, loput ulko-
mailla.268  

Nokian rakennutti neliöissä mitattuna paljon, 
maantieteellisesti tarkasteltuna laajalle ja pääosa 
rakennushankkeista sijoittuu lyhyelle ajanjaksolle, 
vuosien 1997-2001 välille. Suomessa samankaltai-
siin saavutuksiin ovat yltäneet valtio sekä osuus-
liike. Viimeksi mainitun rakennustoiminta oli tosin 
huomattavasti mm. rakennustyypeiltään moni-
puolisempaa ja rakentamistoiminnan aikajana oli 
pidempi, vaikka tietty toiminnan kasvusta johtu-

265  Agarth 1998, s.210.
266  Saarikoski-Tammikallio 2000, s.96.
267  Hakola 2000, s.70.
268  Häikiö 2001b, s.222.

va kukoistuskausi voidaankin historiasta erottaa. 
Valtion osalta kiinnostavia vertailukohtia voidaan 
löytää useita. Lainsäädännön muutoksista, uusista 
teknisistä keksinnöistä sekä yhteiskunnan kehityk-
sestä kummunneet rakentamistarpeet ovat toisi-
naan saaneet hyvin yhtenäisenkin arkkitehtonisen 
muodon, jos rakennustoiminta on tapahtunut ly-
hyen ajan sisällä, kuten tässä työssä sivutut posti- 
ja lennätinlaitoksen funktionalistiset rakennukset 
osoittavat.

 Nokian kiinteistöt toimintojen 
 mukaan maailmanlaajuisesti 1999:

 toimistot 31 %

 tuotanto 20 %

 tutkimus ja kehitys 19 %

 varastot 11 %

 testit 2 %

 muut 17 %
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6.3 
Nokian toimistorakennukset

toa sekä toimisto- ja tuotekehitystilo-ja. Mäkkylän 
tuotantohallit on nykyään purettu ja paikalle on 
rakennettu asuinkerrostaloja.270  Vanhasta teolli-
suusrakennuskannasta on jäljellä yksi 1970-luvun 
rakennus.

SUUNNITTELUPÖYDÄLLE JÄÄNYT SUURPELTO
Nokian suunnitelmana vuonna 1997 oli sijoittaa 
toimintonsa suurkampuksille, jotka olisivat sijain-
neet Keilaniemessä, Suurpellossa ja Karaportissa. 
Ajatus kuitenkin vanheni kaavaprosessin aikana ja 
kun kaava valmistui 2006, ei ollut enää kampusta 
rakennettavaksi. Osa Suomeen ja näille kampuksil-
le kaavailluista toiminnoista toteutettiin muualle, 
kuten Los Angele-siin ja New Yorkiin.271 

270 Bruno Erat, haastattelu 16.10.2016.
271 Mauri Tommila, haastattelu 13.9.2016.

Tässä luvussa esitellään joukko Nokian toimisto-
rakennuksia, jotka ovat toimineet pohjana tässä 
työssä esitetyille tiedoille. Rakennukset on käyty 
läpi paikkakunnittain ja kustakin on pyritty esit-
tämään pohjakaavio, valokuvia sekä sijaintikaavio 
rakennuksen ympäristön hahmottamiseksi. Esitte-
lyteksteissä on kerrattu rakennusten yleispiirteet 
sekä mahdollisesti haastatteluissa esiin tulleita 
kiinnostavia näkökulmia.  Aluksi tutustutaan kah-
teen erityistapaukseen:

KADONNUT MÄKKYLÄN KAMPUS
Televaksi myöhemmin nimensä muuttanut Valtion 
Sähköpaja aloitti toimintansa Katajanokalla Val-
metin telakka-alueella. 1950-luvulla yritys siirtyi 
Espoon Mäkkylään. Kun Televa siirtyi Nokian omis-
tukseen1980-luvulla, alueen kehitys kiihtyi: alueelle 
rakennettiin lisää toimistotilaa ja useita tuotanto-
halleja. Vanhat omakotitalot väistyivät kerrostalo-
jen tieltä.269 Nokialla oli Mäkkylässä keskustuotan-

269 Häikiö, 2000a, 264. .
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48. Mäkkylän tehdasalue vuonna 1996. Nykyisin vain ylävasemmalla 
näkyvä muita korkeampi rakennus on jälkellä.
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Ruoholahti, Helsinki
Ruoholahti liittyy Nokian historiaan meren rannassa 
sijaitsevan Kaapelitehtaan välityksellä. 1990-luvulla 
tuotekehityksen tilojen rakentamista vanhaan kiin-
teistöön harkittiin, mutta todettiin melko nopeasti 
vanha Kaapelitehdas toiminnalle soveltumatto-
maksi sijainniksi. Liikenteellisesti alue oli kuitenkin 
Nokian tarkoituksiin sopiva. Nokia ryhtyi edistä-
mään kahta hanketta Porkkalankadun molemmin 
puolin. Kadun pohjoispuolella sijainneella nk. Lepa-
kon tontilla ehdittiin aloittaa jo rakennustyöt, kun 
ilmeni, ettei rakennukselle ole käyttöä ja se myytiin 
Ilmariselle. Kadun eteläpuolelle valmistui kahdessa 
vaiheessa Nokian tutkimuskes-kus, jonka suunnit-
telivat Tuomo Siitonen ja Esko Valkama.272 

Kahdeksankerroksinen tutkimuskeskus rakentui 
kuudesta kolmiosta, jotka yhdistettiin toi-siinsa 
suoralla osalla. Työtilat perustuivat yksittäisiin 
työhuoneisiin talossa tehdyn tutkimustoiminnan 
luonteen vuoksi. Pienet avotoimistotilat kolmioi-
den keskialueella palvelivat ryhmätyö- ja labora-

272 Raimo Kankaanpää, haastattelu 19.1.2017.

toriotiloina. Työtilojen tarkoituksena oli tarjota 
työntekijöille yksityinen työrauha sekä eri asteisia 
avoimuuden ja kanssakäymisen muotoja. Henki-
löstöravintola sekä 160-paikkainen auditorio sijoi-
tettiin rakennuksen pääsisäänkäynnin tuntumaan. 
Vierailijat pääsivät pääsääntöisesti vain rakennuk-
sen ensimmäisen kerroksen tiloihin. 

Osa toimistoista sekä niitä yhdistäneistä kulkusil-
loista avautuivat rakennuksen keskellä sijaitsevaan 
korkeaan tilaan. Kaksoisjulkisivurakenne toteutet-
tiin tutkimuskeskuksessa toisin kuin Keilaniemen 
talossa: tutkimuskeskuksen lämpövaippa rakentui 
Paroc-elementeistä ja ulommainen lasipinta suo-
jaa sisempää kerrosta ulkotakin lailla. Rakennuksen 
sisääntuloaulassa pintamateriaaleina käytettiin af-
rikkalaista lähes mustaa graniittia ja aulassa sijait-
sevan auditorion seinä päällystettiin pyökkiviilu-
tetulla mdf-levyllä. Ravintolan lattia oli niin ikään 
punertavaa, öljyttyä puuparkettia. Muutoin sisävä-
reinä käytettiin harmaata ja mustaa.273 

273 Hämäläinen 1999, 78, 85-87.

49. Nokian vanhoja ja uusia rakennuksia Ruoholahden alueella. Nume-
rolla 3 merkitty Lepakon rakennus ei lopulta tullut Nokian käyttöön.
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Nokian tutkimuskeskus

Suunnittelija: Tuomo Siitonen ja Esko Valkama / 
Helin-Siitonen Arkkitehdit
Rakennuttaja: Varma-Sampo
Sijainti: Helsinki, Ruoholahti
Valmistumisvuosi: 1999, laajennus 2000
Bruttoala: 35 648 brm²

50. 

51. 52. 53. 

54. 
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Pitäjänmäki, Helsinki

Nokia halusi tehostaa toimintojaan keskittämällä 
yksiköitä suurempiin kokonaisuuksiin, jotta yksi-
köstä toiseen liikkumiseen ei kuluisi aikaa. Tästä 
syystä rakennettiin Pi-täjänmäen alue, jossa toimi 
1990-luvun kuluessa eri yksiköitä. Käytössä oli noin 
6-7 rakennusta.274 

Kiinteistö Oy Helsingin Strömberginaukion sekä 
Hiomotie 26:n suunnitteli Mauri Tommila Tommila 
Architects -toimistosta. He olivat aiemmin voitta-
neet ABB:n järjestämän pohjoismaisen kilpailun Pi-
täjänmäelle, joten toimisto tunsi alueen hyvin.275 

Rakennuskokonaisuus koostui kahdesta viisikerrok-
sisesta rakennuksesta, joissa oli yksi kerros maan 
alla. Julkisivut olivat pääosin lasia; myös rakennuk-
sen julkisivujen umpiosat verhoiltiin silkkipainetul-
la lasilla. Rakennusten päädyissä käytettiin japani-
laista hopean väristä lasitettua laattaa. Ulkoisella 

274 Raimo Kankaanpää, haastattelu 19.1.2017.
275 Mauri Tommila, haastattelu 13.9.2016..

ilmeellä haluttiin korostaa käyttäjän korkean tek-
nologian imagoa. Rakennusaikana päätettiin alim-
piin kerroksiin kaavaillut tuotantotilat muuttaa 
toimistotiloiksi. Tuotantotilojen vaatiman teknii-
kan vuoksi alim-pien kerrosten kerroskorkeus jäi ta-
vallista suuremmaksi. Ensimmäisessä kerroksessa 
sijaitsevat julkisemmat tilat, kuten ravintola, audi-
torio sekä neuvotteluhuoneet.276 

276 Hakola 2000, s.70-73.

55. Nokian Pitäjänmäen kampus.  
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57. 58. 59. 

60. Nokia störmberginaukio
Nokia hiomotie 26

Suunnittelija: Mauri Tommila / Tommila Architects
Rakennuttaja: Kuntien Eläkevakuutus
Sijainti: Helsinki, Pitäjänmäki
Valmistumisvuosi: 2000
Bruttoala: 26 000 + 10 000 brm²

56. Pohjapiirros, tyypillinen toimistokerros, 
Nokia Strömberginaukio ja Nokia Hiomotie 26
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Karaportti, Espoo
Nokia aloitti toiminnan Kilon, myöhemmin Karapor-
tiksi kutsutulla alueella jo 1970-luvun alussa. Yhtiö 
hankki omistukseensa laajan maa-alueen, jolle saattoi 
rakentaa laajat tuotanto- ja toimistotilat. Alueen kaa-
va vahvistettiin vuonna 1972.277 

Ensin alueelle rakennettiin kumisaapastehtaita, mut-
ta melko nopeasti alueelle tuli myös elektroniikka-
toiminta-alaan liittyvää toimintaa. Kun ensimmäisiä 
elektroniikka-alan rakennuksia suunniteltiin Kilon 
alueelle 1970-luvulla, ne mitoitettiin sopimaan myös 
esimerkiksi kaapeli- ja kumisaapastuotannolle. Luot-
tamus uuteen toiminta-alaan ei ollut vielä vakiintunut 
yrityksen sisällä. Rakennustoiminta alueella tapahtui 
yrityksen kulloisiakin tarpeita seuraten, 1970- tai 1980-
luvuilla Nokialla ei ollut selvää maankäyttösuunnitel-
maa alueen suhteen.278  

Karaportin alueen rakentaminen 1990-luvulla liittyi 
Nokian laajempaan tavoitteeseen keskittää toimin-

277 Maisala 2008, s.178.
278 Bruno Erat, haastattelu 16.10.2016.

tojaan tietyille kampusalueille työntekijöiden ajan 
säästämiseksi. Karaportti RD, nykyiseltä nimeltään 
B4 eli Building 4, oli laajennushanke Jan Söderlundin 
1980-luvulla suunnittelemalle toimistorakennukselle. 
Suunnittelijoina olivat Katri ja Mikko Jaatinen. Alkupe-
räinen tehtävänanto oli suorakulmainen, tyypillinen 
huonetoimistorakennus, mutta kesken suunnittelu-
prosessin heitä pyydettiin kehittämään rinnalla “jotain 
erilaista”. Tuloksena oli kolmiomaiseen pohjakaavaan 
perustunut rakennus, joka myös toteutettiin. 

Rakennuksen pohjaratkaisu koostuu kolmesta kolmi-
osta, jotka muodostavat viuhkan hissien ympärille. 
Pääsisäänkäynti rakennukseen on kolmiot kokoavassa 
korkeassa pääaulassa, joka on rakenteiltaan läpinä-
kyvä. Kahdessa rakennusmassassa kerroksia on seit-
semän, yhdessä viisi. Rakennuksessa käytettiin 8100 
(2,7) moduulimittaa, jota oli käytetty jo Söderlundin 
vanhemmassa rakennuksella. Karaportti RD -taloa voi-
daan pitää tietynlaisena kehitysprojektina, jossa toi-
mistorakennuksille asetettuja tavoitteita hiottiin. Peri-
aatteita päästiin testaamaan pian Telekara -nimisessä 
rakennuksessa, joka nykyään tunnetaan Building 2:na. 
Tämän talon huonemoduuli oli sama, mutta kookkaat 
betonipilarit muutettiin hoikiksi teräspilareiksi, jotka 
pystyttiin upottamaan seinään. Näin muuntojousta-
vuutta saatiin lisättyä. B2 suunniteltiin huonetoimis-
torakennukseksi, mutta rakennustöiden ollessa vielä 
käynnissä työtilat päätettiin muuttaa pääosin avotoi-
mistoksi. Kyse ei ollut Nokian johdon määräyksestä, 
vaan taloon sijoittuvien yksiköiden tahto uusien team-
työskentelymuotojen löytämiseksi.279   

279 Mikko Jaatinen 2016.
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61. Nokian toimitalo B4 RD. Tyypillinen toimistokerros.

62. 63. 64. 

66. 
Karaportti RD (B4) & Telekara (B2) 

Suunnittelija: Arkjaatiset
Rakennuttaja: Nokia Oyj
Sijainti: Espoo, Karamalmi
Valmistumisvuosi: 1995 ja 1997
Bruttoala: 11 637 ja 17 205 brm²

A

B C

Karaportti B4    Espoo Kilo 54187/1 Peruskerros 1994Arkjaatiset Oy
tel (03) 276 7700 A4 1/400

3rd floor

N

C4
E4

D4

Rakennus B2 ajantasaoletus 11.2.2015Arkjaatiset Oy
puh (03) 276 7700 A4 1/500

4.kerros

65. Nokian toimitalo B2. Tyypillinen toimistokerros.
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ALUE
Keilalahden alue ei liity Nokian aiempaan toimin-
taan, sen valinta liittyi ilmeisesti näyttävään ja 
hyvien liikenneyhteyksien päässä olevaan sijaintiin 
Teknillisen korkeakoulun ja Valtion teknillisen tut-
kimuskeskuksen läheisyydessä. Espoon kaupunki oli 
ostanut Keilalahden maa-alueen vuonna 1980 etu-
osto-oikeuden turvin ja ostopäätöksen yhteydessä 
valtuusto oli päättänyt käsitellä Keilalahden, Itä-
metsän ja Karhusaaren kaavasuunnittelun kerralla. 
Alueen suunnitteluun vaikutti olennaisesti Nokia 
Oy:n kiinnostus Keilalahden alueeseen. Vuonna 
1982 solmittiin sopimus Nokian ja Espoon kaupun-
gin välillä elektroniikan tietojenkäsittelyosastoa ja 
myöhemmin yhtiön pääkonttoria varten. Vuonna 
1984 yritys järjesti toimistorakennuksen kutsukil-
pailun, jonka voitti Pekka Helinin ja Tuomo Siito-
sen ehdotus Kide. Kaavaehdotus, jossa Itämetsä 
jätettiin viheralueeksi, Karhusaari virkistysalueeksi 
ja Keilalahti varattiin toimistotiloille, hyväksyttiin 
valtuustossa vuonna 1983. Suunnittelua päästiin 
jatkamaan vasta 1980-luvun lopulla kaavavalituk-
sen vuoksi.280 

280 Maisala 2008, s.220.

RAKENNUS
Lama sekä veropoliittiset päätökset lykkäsivät ra-
kentamisen aloitusta ja tällä välin Nokian liiketoi-
minta-alueet, organisaatio sekä tarpeet rakennuk-
sen suhteen olivat ehtineet muuttua huomattavasti. 
Rakennusvaihtoehtoja tutkittiin uudella kilpailulla, 
jonka voitti arkkitehtitoimisto Helin & Co. Raken-
nustyöt käynnistettiin vuonna 1995. Tähän asti Kei-
laniemen ranta oli säilynyt luonnontilaisena ja ai-
noa selvästi erottuva rakennus oli Neste Oy:n torni. 
Rakennuksen ollessa vielä työmaavaiheessa Nokia 
ilmoitti päätöksestään siirtää myös ylimmän joh-
don tilat, ja siten pääkonttorinsa, Eteläesplanadilta 
Keilaniemeen.281 

Rakennuksen epätavallisen pitkä suunnittelu-
ajanjakso tarjoaa mielenkiintoisen tarkastelunä-
kökulman arkkitehtuurin ja toimistosuunnittelun 
muutokseen. Suunnitelmaluonnoksia julkaistiin 
Arkkitehti-lehdessä ensin vuonna 1987, sitten - jo 
konseptiltaan toteutuneen kaltaiset - suunnitel-
mat vuonna 1991 ja lopulta valmis rakennus vuonna 
1998. 1980-luvun suunnitelmat perustuivat kom-
bikonttoriin ja suuren toimistoalan jakamiseen 
pienempiin soluihin. Huomattavana erona toteu-
tettuun rakennukseen on suunnitelman massoit-
telu, jossa kukin solu erottuu omana tornimaisena 
aiheenaan muodostaen rakennuskokonaisuudelle 
kaupunkimaisen siluetin.282 Rikotuissa massoissa, 
kidemäisessä pohjakaavassa ja tiukan symmetri-
sessä sommitelmassa voi myös nähdä vaikutteita 
Louis Kahnin arkkitehtuurista.
Lopullisen suunnitelman osalta näkyvälle paikalle 

281  Maisala 2008, s.225.
282  Helin & Siitonen 1987, ss.28–31.

Espoo, Keilaniemi
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68. Keilalahden toimistotalon 1. kerros 
kilpailuvaiheesta vuodelta 1983

67. Näkymäkuva luonnosvai-
heesta vuodelta 1986.
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69. 

71. 72. 70. Pohjapiirustus, toi-
mistokerros, 1997. 

Keilalahden toimitalo, Nokia-talo

Suunnittelija: Pekka Helin / Arkkitehtitoimisto 
Helin-Siitonen Oy
Rakennuttaja: Nokia Oyj
Sijainti: Keilalahti, Espoo
Valmistumisvuosi: 1997 (laajennus 2001)
Bruttoala: 38 300 brm²
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Keilalahden rantaan sijoitettu suuri rakennusmas-
sa haluttiin Arkkitehti-lehden projektiesittelyn 
mukaan sijoittaa Tapiolan maiseman peruspiirteet 
säilyttäen. Niinpä rakennuskorkeus noudattaa ym-
päröivän puuston korkeutta.283 Helsingistä Espoo-
seen Länsiväylää pitkin saavuttaessa rakennus sai 
porttiaiheen luonteen Keilalahdesta heijastuvine 
peilikuvineen. Rakennus koostuu kahdesta vinot-
tain asetellusta pohjakaavaltaan neliön muotoises-
ta volyymistä, joita yhdistää neliöiden kärkien väliin 
sijoitettu lasinen, monikerroksinen kävelysilta. Sil-
toja pitkin kulkevat, sinistä taivasta vasten piirtyvät 
työntekijöiden siluetit ovat myöhemmin saaneet 
lähes ikonisen aseman ruumiillistaessaan Nokian 
"Connecting people" -sloganin. Molempien raken-
nusmassojen keskellä on suuri neliömäinen atrium-
tila, joka jakaa ylemmät toimistokerrokset kolmion 
muotoisiin työskentelyalueisiin. Toinen atriumeista 
hyödynnettiin torimaisena tilana, jolla henkilökun-
taruokala sijaitsee, toinen oli varattu näyttelytoi-
minnalle ja auditoriolle. Jorma Ollila kuvasi muis-
telmissaan taloa "moderniksi hermokeskukseksi, 
joka oli jotain aivan muuta kuin yhtiön edellinen 
konttori Eteläesplanadilla." Ollilan mukaan Nokia 
tarvitsi suuremman keskuksen, jossa johdon lisäksi 
työskentelisi eri toimialoja rinnakkain ja jossa yh-
teisillä tiloilla ja toiminnoilla mahdollistettaisiin 
yllättäviä kohtaamisia ja uusia ideoita.284

283  Helin 1998, s.24.
284  Ollila & Saukkomaa 2013, s.323.

Toimistosuunnitelman  tavoitteena oli Pekka He-
linin kirjoittaman projektiesittelyn mukaan "vuo-
rovaikutteinen, luovaa ajattelua edistävä uuden 
vuosituhannen työympäristö". Ratkaisut noudatti-
vat Nokian asettamia tavoitteita: tilojen joustavaa 
muuntelua varten kehitettiin toistuva tilayksikkö 
sujuvan yksilö- sekä ryhmätyön mahdollistamisek-
si. Perustilayksikköjen muuntojoustavuus ja suuri 
toistuvuus mahdollistivat erilaiset toimistotila-
vaihtoehdot. Näkyvyyden tilaryhmästä toiseen sekä 
avoimien työskentelyalueiden mainittiin edistävän 
kommunikaatiota. Suunnittelussa kiinnitettiin huo-
miota myös rakennuksen sisäisen liikenteen tuotta-
miin satunnaisiin kohtaamisiin ja vapaamuotoiseen 
kommunikaatioon, joiden arveltiin olevan merki-
tyksellisiä luovan ideoinnin alkuunpanijoina.285

Rakennuksessa on ensimmäisenä Pohjoismais-
sa toteutettu moderni kaksoislasijulkisivu, jonka 
mainittiin vähentävän ulkoisen energian kulutusta 
jäähdytykseen ja lämmitykseen. Rakennuksen ma-
teriaalimaailma koostui lasista ja haponkestävästä 
teräksestä, toimistotilojen kantavat rakenteet teh-
tiin teräsbetonista. Henkilöstöravintolassa ja neu-
votteluhuoneissa käytettiin pintamateriaaleina eri 
puulajeja, toimistokalusteiden materiaaliksi valit-
tiin terveleppä. Sisustussuunnittelun lähtökohtana 
olivat aidot materiaalit, ergonomiset vaatimukset 
ja neutraalit, murretut luonnonvärit.286 Suunnitel-
maan kuului lisäksi 700 auton pysäköintitalo.

285  Helin 1998, ss.24–25.
286  Hämäläinen 1997, ss.37–39.
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Espoo, Leppävaara
Nokia tarttui Säterinportin hankkeeseen, sillä raken-
nuspaikan liikenneyhteydet ja toisaalta rakennuk-
sen laajennusmahdollisuudet olivat erinomaiset. 
Projekti aloitettiin kahden-kolmen rakennusyksi-
kön rakentamisella, mutta pian päätettiin rakentaa 
kaikki viisi yksikköä. Kehityshanke oli alun perin ol-
lut rakennusliike Hartelan, joka oli valinnut arkki-
tehdiksi Larkas & Laineen. He myös suunnittelivat 
rakennuksen kokonaisuudessaan.

Säterinportti suunniteltiin lähes 300 metriä pitkäk-
si, viidestä talosta koostuvaksi rakennusnauhak-
si, joka reunusti Kehä I:n ja Turunväylän liittymää. 
Osat kytkettiin toisiinsa lasiseinäisillä, kolmiker-
roksisilla nivelosilla. Kukin viidestä toimistotalos-
ta halkaistiin kahteen kolmion muotoiseen osaan 
rakennusmassan keskeltä lävistävällä valokuilul-
la. Toimistotilasta noin puolet oli avotoimistoa ja 
puolet toimistohuoneita. Toimistokerrokset olivat 
keskenään lähes identtisiä. Rakennuksen tilalliseksi 
kohokohdaksi muovattiin sen pääsisäänkäynti B- ja 
C-talojen välisessä nivelessä. Tilan seinät paneloi-

tiin koivuviilutetuilla, petsatuilla mdf-levyillä ja 
lattiamateriaaliksi valittiin vuolukiveä muistutta-
va kuivapuristelaatta. Aulaan liittyvän ravin-tolan 
lattia oli lämpökäsiteltyä koivua. Rakennuksen jul-
kisivut olivat valkobetonia ja sokkelissa käytettiin 
graniittia.287

287  Hämäläinen 2001, ss.45–50.
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Nokia Säterinportti

Suunnittelija: Pekka Piha & Robert Trapp / Arkki-
tehtitoimisto Larkas & Laine
Rakennuttaja: Nokia Oyj
Sijainti: Leppävaara, Espoo
Valmistumisvuosi: 2001
Bruttoala: 36 352 brm²

72. 

73. 74. 75. 

76. 

77. 
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Tampere, Hatanpää
 Hatanpään valtatien toimitalo suunniteltiin Nokia 
Networksin käyttöön ja rakennettiin yhtiön kasvun 
tahtiin kolmessa vaiheessa (NOA, NOB ja NOC) vuosi-
na 1998-2001. Rakennuspaikka sijaitsi Tampereen ydin-
keskustan eteläpuolella, Viinikanlahden sekä Ratinan-
rannan läheisyydessä ja kapeahko tontti pääjunaradan 
ja Hatanpään valtatien välissä oli suunnittelun kannal-
ta vaativa. Valmistuessaan rakennus oli suurempi kuin 
Koskikeskus, mikä teki siitä Tampereen suurimman 
talon.

Kaksi ensimmäistä rakennusvaihetta olivat seitsemän 
kerroksisia ja kolmas vaihe viisikerroksinen.288 Raken-
nuksessa on teräsrunko ja seinäpinnat ovat ympäristön 
huomioiden punatiilielementtipintaiset. Toimistotalot 
suunniteltiin käytännössä kokonaan huonetoimistoik-
si, mutta suunnittelun selvänä tavoitteena oli muut-
taa tilat myöhemmin avotoimistoiksi. Väliseinät olivat 
valmiita elementtejä, mikä mahdollisti joustavan tilo-
jen muuntelun. Viimeisessä NOC-rakennusvaiheessa 
ylimpään kerrokseen toteutettiin pilottimielessä avo-

288 Luokkala 2001, 87-90.

toimisto. Tila oli kirjaimellisesti maisemakonttori, sillä 
sieltä avautuivat näkymät yli Tampereen. Sittemmin 
myös rakennuksen muitakin tiloja on muutettu seiniä 
purkamalla avokonttoreiksi.289    Ajallisesti Nokian 
toimistorakennusten valmistumisvuodet sijoittu-
vat pääosin vuoden 1996 ja 2001 välille. Aiemmin 
pääosin huonetoimistoissa toimineen yrityksen 
menestys keskittyi 1990-luvulla siinä määrin tuo-
tekehitykseen, että käytetyn toimistokonseptin tuli 
tukea tiimissä tehtävää, projektimaista kehitystyö-
tä. 

289 Mikko Jaatinen 2016.



105

78 Hatanpäänvaltatie 30A ja B. Tyypillinen 
toimistokerros.

80. Hatanpäänvaltatie 30C. Tyypillinen toi-
mistokerros.

79. 

81. Hatanpään valtatie 30 A, B ja C

Suunnittelija: Sinikka Henttonen / Arkjaatiset Oy
Rakennuttaja: KOy Hatanpään valtatie 30, Rahoittaja Merita Rahoitus
Sijainti: Hatanpää, Tampere
Valmistumisvuosi: 1998-2000
Bruttoala: 41 650brm²

E4D4

Hatanpään valtatie 30 Tampere XXII 508 Alkuperäistilanne 1999Arkjaatiset Oy
puh (03) 276 7700 A3 1/250

Pohjapiirustus Company confidential

B4A4 C4

Hatanpään valtatie 30 Tampere XXII 508 Alkuperäistilanne 1998Arkjaatiset Oy
puh (03) 276 7700 A4 1/400

4.kerros

F5

G5NOC 5

Hatanpään valtatie 30 Tampere XXII 508  NOC Alkuperäistilanne 2000Arkjaatiset Oy
puh (03) 276 7700 A4 1/400

5.kerros
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Tampere, Hermia

malliselle toimistolle. Työhuoneet mitoitettiin käyt-
täen 2,7 metrin moduulia ja ne avautuivat käytävälle 
raidoi-tetun lasiseinän välityksellä. Nokian projekteille 
tyypillisesti käyttäjä ja sitä myöten huonejärjestys sel-
visivät vasta, kun rakennuksen runko oli jo rakennettu. 
Viisikerroksinen talo edusti tiloiltaan tavanomaista 
toimistotaloa. 

Erityispiirteenä oli ensimmäiseen kerrokseen sijoi-
tettu pyöreän mallinen showroom, jossa yrityksen 
uusia tuotteita tai projekteja oli mahdollista esitellä 
tavallista laadukkaammissa oloissa. Vierailijat pääsi-
vät liikkumaan vain pohjakerroksessa, jossa sijaitsivat 
showroomin lisäksi ravintola- ja neuvottelutilat. Mo-
biili työskentely oli otettu suunnitelmissa huomioon 
sijoittamalla ensimmäiseen kellarikerrokseen useita 
työpisteitä paikalla vieraileville muiden paikkakuntien 
nokialaisille. Ylimmässä kerroksessa olivat sauna- ja 
virkistäytymistilat.291

291 Luokkala 2000, 95-98.

Tampereen teknillisen korkeakoulun johto yhdessä 
Tampereen kaupungin johdon kanssa houkutteli 1980-
luvulla Nokiaa Hervantaan, teknologiakylä Hermiaan. 
Nokialla asiaan suh-tauduttiin ensin epäillen, sillä yri-
tyksellä ei ollut ennestään toimintaa Tampereen seu-
dulla, eikä liikettä nähty siksi kannattavana. Nokian 
vahva satsaus telekommunikaatioon kuitenkin rat-
kaisi asian, sillä TTY:llä katsottiin olevan digitaalisen 
signaalikäsittelyn osaamista, joka olisi maailmanluok-
kaa. Nokialle rakennettiin oma 1 500 neliömetrin tuo-
tekehitysyksikkö Hermiaan, jota myöhemmin 1990- ja 
2000-luvuilla laajennettiin huomattavasti.290

Vuonna 2000 valmistunut Terahermia-niminen raken-
nus oli osa Tampereen teknillisen yliopiston välittö-
mässä läheisyydessä sijaitsevaa Hermian tiedepuistoa. 
Valmistuessaan se oli kuudes tiedepuiston rakennus ja 
neljäs talo alueella, joka rakennettiin Nokian käyttöön. 
Rakennukseen suunniteltiin muunneltavaa toimis-
totilaa, joka soveltui niin avokonttorille kuin kombi-

290 Häikiö 2000b, 97.
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Terahermia

Suunnittelija: Esa Niva / Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen
Rakennuttaja: KOy Terahermia, Rahoittaja Tampereen Teknologiakeskus
Sijainti: Hervanta, Tampere
Valmistumisvuosi: 2000
Bruttoala: 22 414 brm²

82. Terahermia, tyypil-
linen pohjapiirros 

83.  84.  
85.  

86.  
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Salo, Meriniitty

Nokian juuret Salossa kiertyvät yhteen Saloran 
kanssa: Nokia osti televisioita valmistaneen Salo-
ran vuonna 1984. Kahden yhtiön yhdessä perusta-
ma yritys Mobira sai samalla uuden nimen Nokia 
Mobile Radio.292 Mobiralla ja myöhemmin Nokian 
matkapuhelintoiminnalla oli siis pitkät juuret Salon 
maaperässä.

1990-luvun lopulla Salon tehdaskompleksia laajen-
nettiin jatkuvasti. Vuonna 2000 valmistunut T99-
laajennus käsitti uuden toimistorakennuksen, jossa 
oli myös neuvottelutiloja sekä auditoro. Lisäksi teh-
daskokonaisuudelle rakennettiin uusi sisäänkäynti, 
jonka tuli helpottaa myös alueella suunnistamista. 
Kaikki rakennukset oli yhdistetty sisäkäytävällä. 
Suunnittelijana toimi Ralf Åkerblom Equator Hel-
sinki Oy:stä (myöh. Evata), joka oli suunnitellut 
alueelle runsaasti rakennuksia aiemminkin. T99-
rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen sijoitettiin 

292 Häikiö 2000b, 135.

vierailijakeskus, Visitor Center, joka käsitti 27 neu-
votteluhuonetta sekä 171 hengen auditorion. Kolme 
ylempää kerrosta oli varattu toimisto- ja tuotekehi-
tystiloille ja ne suunniteltiin avokonttoreiksi.

Haasteena tehdaskompleksin jatkuvassa laajenta-
misessa oli eri ikäisten rakennusten yhteensovit-
taminen sekä kulkuyhteyksien ja orientoituvuuden 
säilyttäminen. Åkerblom kuvasikin syntyneen ko-
konaisuuden muistuttavan keskiaikaista kaupunkia 
kujineen ja eri tyyppisine tiloineen.293

293 Saarikoski-Tammikallio 2000, 45-49.



109

Salo, Meriniityn tehdas, laajennus t99

Suunnittelija: Ralf Åkerblom / Equator Helsinki Oy
Rakennuttaja: Nokia Mobile Phones Oy
Sijainti: Meriniitty, Salo
Valmistumisvuosi: 2000
Bruttoala: 14 700 brm²

87.  

88.  

89.  
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Oulu, Rusko ja Limingantulli

nistyi kaapeliteollisuudella, mutta jo 1980-luvulla 
alueella valmistettiin myös modeemeja sekä tuki-
asemia. Kaapeliteollisuus myytiin pois 1990-luvulla, 
mutta muu tuotanto pysyi ja tuotantolaitoksia laa-
jennettiin useaan eri otteeseen.296 Vaikka pääpaino 
oli tuotannossa, Ruskossa oli myös tutkimus- ja 
tuotekehitystiloja.297 Alueelle suunniteltuja raken-
nuksia kuitenkin julkaistiin niukasti ajan lehdissä, 
joten Ruskon rakennuksia ei ole mahdollista käsi-
tellä tarkemmin tässä työssä.

Nokialla oli toimipiste myös Limingantullissa, joka 
ei ollut Nokian alun perin rakennuttama kohde. Se 
hankittiin aikanaan kaapelituotannon tarpeita var-
ten ja sittemmin taloa laajennettiin tuotanto-, toi-
misto- ja henkilöstötilojen osalta sekä rakennettiin 
uudet sauna- ja koulutustilat. Limingantullin kiin-
teistöt tyhjenivät 2000-luvun alupuolella, kun toi-
mintoja keskitettiin Ruskoon.298

296 Vesa-Heikki Kemppainen, haastattelu 14.10.2016.
297 Agarth 1996, ss.127–128.
298 Pentti Komulainen, haastattelu 7.9.2016.

Nokian suhde Ouluun ulottuu 1800-luvulle asti 
Suomen Kaapelin pitkäaikaisen toimitusjohtajan 
Björn Westerlundin suvun kautta. Westerlund oli 
myös useista yhtiöistä fuusioidun Oy Nokia Ab:n 
ensimmäinen toimitusjohtaja 1967-1977. Hänen toi-
mitusjohtajakaudellaan Oulu nousi yhdeksi Nokian 
keskeisimmistä toimipaikoista: alueella oli kaapeli-
tehdas sekä jo varhain elektroniikkateollisuuden toi-
mialan tutkimusta. Vuonna 1990 Nokialla oli Oulun 
seudulla yli 3500 toimihenkilöä, jotka työskenteli-
vät neljässä eri toimialaryhmässä: Kaapeli&Kone, 
Data, Matkapuhelinryhmä, Telenokia. Nokian yhte-
ydet alueen koulutus- ja tutkimuslaitoksiin olivat  
tiiviit.294  Vuonna 1996 Nokialla mainitaan olleen 
Oulun seudulla toimitiloja 160 000 neliömetriä.295

Rusko oli Nokian Oulunseudun keskittymistä mer-
kittävin. Yhtiö keskitti sinne paljon toimintojaan, 
sillä suuri maa-alue oli oma. Ruskon toiminta käyn-

294 Häikiö 2000b, 98.
295 Agarth 1996, ss.127–128.
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90.  Limingantullin uudistettu julkisivu vuonna 1998.

91. Ruskon tehdasalue vuonna 2000. 92.  

93.  Ruskon tehdasalueen rakennus-
kantaa. 
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Oulu, Teknologiakylä

 1980-luvulla perustettiin oululaisten toimijoiden 
aloitteesta Silicon Valleyn esikuvan mukai-nen tek-
nologiakylä, joka tarjoaisi yrityksille tiloja, palvelui-
ta ja tukea. Sijainniksi valittiin Linnainmaa Oulun 
yliopiston läheisyydessä. Kylää laajennettiin 1990-
luvun mittaan, erityi-sesti vuosikymmenen loppu-
puolella.299 

Vuonna 1996 Nokia Mobile Phonesin tuotekehityk-
selle suunnitellun toimitalon valmistuessa Tek-
nologiakylässä oli jo 1 800 työpaikkaa. Toimitalon 
rakentamisaikataulu oli tiukka: raken-tamispäätös 
tehtiin toukokuussa ja urakkasopimus syyskuun 
alussa. E-kirjaimen mallisen rakennuksen runkona 
ovat betonielementit ja julkisivussa Paroc-elemen-
tit. 

Tilojen tuli olla toiminnallisesti selkeitä ja helposti 
muutettavissa. Lisäksi niiden piti tukea Nokian mo-
dernia yrityskuvaa. Matkapuhelinalan vaatimusten 

299 Niskala & Okkonen, 2009, 268.

vuoksi tarvitaan useiden erikoisalojen asiantun-
temusta, joten työtä tehdään tiimeissä. Parhaiten 
tällaiseen työskentelyyn on katsottu sopivan mai-
semakonttori.300 

300 Agarth 1996, 127-128.

94. Teknologiakylän kiinteistön myöhempi laajennusosa. 
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Nokia Mobile Phones tuotekehitys

Suunnittelija: Seppo Rapo / UKI Arkkitehdit
Rakennuttaja: Oulun Teknologiakylä Oy
Sijainti: Linnanmaa, Oulu
Valmistumisvuosi: 1996 (useita laajennuksia)
Bruttoala: 9 680 brm²

95. Pohjapiirros, tyypillinen toimistokerros  
96. 97. 

98. 
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Oulu, Peltola

Nokia Peltolan suunnittelu käynnistettiin nopeas-
ti, vaikka vielä käynnistyshetkellä ei ollut tarkkaa 
tietoa, mitä toimintoja kohteeseen sijoittuisi. Vii-
sikerroksinen toimitalo sijaitsee Oulun keskustan 
itäpuolella pitkänomaisella, puistomaisella tontil-
la.301  Peltolan sijainti oli ideaali: se on läpimenotien 
läheisyydessä ja keskustan tuntumassa. Lisäksi alu-
eella oli jo valmis kaava, jossa oli tilaa tarvittaessa 
laajennuksillekin.302  

Kohteen toinen suunnittelija Pentti Komulainen 
muisteli, että referenssi-tyyppisinä vaikutteina 
toimistosuunnittelussa olivat ainakin SOL-siivous-
palveluiden toimisto. Kolmiomaisen pohjakaavan 
Komulainen epäili välittyneen Nokian pääkonttorin 
myötä laajalle. Myös Peltolan rakennusmassa jaet-
tiin kolmiomaisiin osiin. Siten saatiin rakennusrun-
gon sisään luonnonvaloa sekä rikottua pitkä raken-

301 Agarth 2000, 195-196. 
302 Pentti Komulainen, haastattelu 7.9.2016.

nusmassa pienempiin kappaleisiin.303  

Julkisivumateriaalina olivat vaalea tiili sekä väriään 
vaihtava aalto-pelti, joka muistutti Nokian mat-
kapuhelinmalli 6110:n kuorta. Vuonna 2000 val-
mistunut osuus oli ensimmäinen kolmesta raken-
nusvaiheesta. Rakennuskompleksiin suunniteltiin 
tutkimus-, tuotekehitys- ja toimistotilat, sekä ko-
kous- ja koulutustiloja, auditorio ja henkilöstöra-
vintola.304 

303 Pentti Komulainen, haastattelu 7.9.2016.
304 Niskala & Okkonen 2009, 280.
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Nokia Peltola

Suunnittelija: Matti Heikkinen, Pentti Komulainen / UKI Arkkitehdit
Rakennuttaja: Nokia Real Estate
Sijainti: Peltola, Oulu
Valmistumisvuosi: 2000, kaksi myöhempää laajennusvaihetta
Bruttoala: 20 050 brm² 

99. Tyypillinen toimistokerros.

100. 

101. 

102. 
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Jyväskylä, Mattilanniemi

Nokialla oli pienehkö tuotantolaitos Äänekoskella, 
jonka läheisyyteen haluttiin rakentaa tuotekehitys-
tiloja. Äänekosken arvioitiin kuitenkin olevan liian 
syrjäinen paikka työvoiman houkuttelua ajatellen, 
joten talo päätettiin rakentaa Jyväskylään, Jyväsjär-
ven rannalle Mattilanniemeen.305 

Kohteen konsepti muistutti Jaatisten suunnitte-
lemien Karaportin rakennuksia, mutta Jyväsky-län 
talo sisälsi myös eri kerroksia yhdistävät valopi-
hat. Mikko Jaatinen kertoo ”Tässä vaiheessa Nokia 
oli jo kasvanut suureksi, ja toimitilarakentamisen 
sarallakin mietittiin, että rakentamisen tehtävä ei 
ole vain muodostaa 30-50 hengen team-ryhmiä. 
Sen kokoisissa ryhmissä Nokia olikin toiminut lois-
tavasti. Uuden vuosituhannen haaste olikin, miten 
kymme-nien tuhansien työntekijöiden yhteisö voisi 
edelleen toimia kuin yksi tehokas team.”306 

305 Raimo Kankaanpää, haastattelu 19.1.2017.
306 Jaatinen 2016.

Rakennus koostui kolmesta osasta, jotka nimettiin 
Moreeniksi, Pisaraksi ja Tähdeksi. Nokian rakennuk-
sen viereen rakennettiin samaan aikaan Jyväskylän 
yliopiston tietotekniikan ja psykologian tutkimus-
keskus Agora. Kohteessa käytetään samoja, hyväk-
si havaittuja ratkaisuja kuin aiemmissakin Nokian 
rakennuksissa: muuntojoustavuuden takaamisek-
si väliseinät rakennetaan mattojen päälle. Niiden 
siirtäminen on noin kolmen tunnin työ. Kussakin 
rakennusosassa on kerrosten läpi ulottuva valokui-
lu. Julkisivupinta koostuu hartsinvalkoisista julkisi-
vuelementeistä ja lasista.307 

307 Nykänen 2000, 70-75.

103. Kalustamaton
avokonttoritila 
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104. Tyypillinen toimistokerros. Mattilanniemi ABC.

105. 106. 

107. 

Nokia Mattilanniemi: Pisara, Tähti ja Moreeni

Suunnittelija: Arkjaatiset
Rakennuttaja: Nokia Oyj
Sijainti: Mattilanniemi, Jyväskylä
Valmistumisvuosi: 2000
Bruttoala: 21 137 brm²

Koy Mattilanniemi 8 Jyväskylä Alkuperäistilanne 2001Arkjaatiset Oy
puh (03) 276 7700 A4 1/400

Talot BC 3.kerros

3Ab

3Aa

Koy Mattilanniemi 6 Jyväskylä Alkuperäistilanne 2000Arkjaatiset Oy
puh (03) 276 7700 fax (03)276 7777 A4 1/400

Talo A 3.kerros
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Nokialla ei ollut erityistä ohjeistusta toimistora-
kennustensa ulkoarkkitehtuurille, mutta kuten 
aiemminkin toimisto- ja liikerakentamisen histo-
riassa, sisätiloille asetut vaatimukset ja toiminnot 
ohjasivat myös rakennusten ulkoasua. Kolmio-
maisella pohjaratkaisulla pystyttiin yhdistämään 
avotilojen vaatima suurempi runkosyvyys ja luon-
nonvalon järjestäminen rungon sisäosiin. Osmo 
Lappo huomauttaa Nokian pääkonttorin osalta, 
että kolmiomuodon luomat diagonaalit seinälinjat 
luovat myös mielenkiintoisia näkymiä huoneista 
yhteistiloihin tai niiden läpi.308 Tarvittaessa huo-
netoimistot sai sijoitettua ikkunaseinälle niin, että 
toimisto-yksikön (tuotekehittäjien) tiimityön ja 
vuorovaikutuksen kannalta olennaiset yhteistilat 
jäivät niiden keskelle. Kolmiomaisen pohjakaavan 
ansiosta mikään huone ei ollut yhteistiloista mui-
ta ratkaisevasti kauempana. Nauhamaiset ikkunat 
sallivat sisätilojen uudelleen järjestelyt ja kevyiden 
väliseinien siirtelyn tarpeen mukaan. Varsinaiset 
avokonttorit alkoivat yleistyä vuoden 1997 jälkeen 
Nokian pääkonttorin valmistumisen myötä. 
308  Lappo, 1998.

 
Useat Nokian toimistokokonaisuuksista ovat pinta-
alaltaan huomattavan suuria ja syntyivät pääsään-
töisesti useamman rakennusvaiheen tuloksena. 
Suuretkin kokonaisuudet pilkottiin massoittelul-
taan useampaan rakennuskappaleeseen, mikä liittyi 
osin valon järjestämiseen rakennusrungon sisään 
ja osin rakennusten myöhempiin laajennusmah-
dollisuuksiin. Nokian toimistorakentamista voi siis 
pitää modulaarisena myös rakennuskappaleiden 
tasolla. Rakennuksen massoittelussa ja tilojen mi-
toituksessa tuli ottaa huomioon myös rakennuksen 
jatkokäyttö ja mahdollisuus jakaa tilat useamman 
käyttäjän kesken. 
Kuten ajan toimistoarkkitehtuurille tyypillistä, 
suurten rakennusmassojen sisään pyrittiin tuo-
maan valoa valopihojen tai -kuilujen kautta, mikä 
synnytti korkeita, juhlavia lasilla katettuja tiloja ra-
kennusten keskiosiin. Valopihojen luonne muodos-
tui jo tilallisten ominaisuuksien yhteisvaikutukses-
ta puolijulkisen tuntuiseksi. Vaikutelmaa julkisesta 
tilasta lisäsi se, että usein rakennuksen julkisimmat 

6.4 
Nokian toimistoarkkitehtuuri
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toiminnot, kuten henkilöstöruokala, sijoitettiin 
valopihalle tai sen tuntumaan. Ratkaisu on sukua 
1980-luvun pohjoismaisille suurille toimistoraken-
nuksille, kuten SAS:in pääkonttorille (1987, Torp) tai 
Yhtyneiden Kuvalehtien pääkonttorille (1987, Val-
jakka). Ensimmäinen perustuu rakennuksen sisäi-
seen, lasikatteiseen keskuskatuun ja jälkimmäinen 
katettuun aukiomaiseen tilaan. Molempien raken-
nusten yhteydessä suunnittelijat vertasivat toimis-
totaloja pieniin kaupunkeihin - joita rakennukset 
työntekijämääränsä puolesta olivatkin - ja niiden 
suunnittelua kaupunkisuunnitteluun. Rinnastuksen 
voidaan katsoa pätevän yhtä lailla myös Nokian toi-
mistorakennusten suunnittelulähtökohtiin ja tilal-
lisiin ominaisuuksiin, oli yhtäläisyys suunnittelijan 
tiedostama tai ei. 

Toimistotalojen julkisivumateriaaleina käytettiin 
tyypillisesti metallikasetteja tai betonia, ja suuria 
pintoja rytmittivät usein kerroksen korkuiset lasi-
pinnat. Kaksoislasijulkisivujen käyttö rajoittui kor-
kean profiilin kohteisiin Keilaniemen pääkonttoriin 

ja Ruoholahden tutkimuskeskukseen, jotka hengel-
tään jatkoivat 1980-luvun high tech-rakennusten 
arkkitehtuurikieltä. Muiden rakennusten ulkoasu oli 
umpinaisempi ja arkisempi, mutta teknologia-alaa 
ilmensivät materiaalimaailman harmaat, metalli-
set sävyt, lasi ja teräsyksityiskohdat. Sisätiloissa, 
erityisesti rakennusten auloissa ja henkilökunta-
ravintoloissa usein käytettyä puupintaa voi pitää 
pohjoismaisena elementtinä muuten hyvin univer-
saaleissa rakennuksissa. 

Oliko Nokian arkkitehtuuri omaleimaista tai erot-
tuiko se ajan toimistoarkkitehtuurista? Johtuen 
teknologiateollisuuden nopeasta kasvusta ja tie-
toyhteiskunnan laajemmasta läpimurrosta 1990-
luvulla, monet muutkin rakennuttajat tuottivat 
tyyliltään ja hengeltään saman tyyppisiä raken-
nuksia kuin Nokia. Selkeänä erona voidaan pitää 
Nokian rakennusten pääsääntöisesti suurta kokoa 
ja maantieteellistä kattavuutta, johon aiemmin 
Suomessa oli yltänyt rakennuttajana lähinnä valtio. 
Nokian tavoitteena oli omaleimaisuuden sijaan en-
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nemminkin tietynlaisen laatutason säilyttäminen 
ja suunnitteluperiaatteiden noudattaminen. Rat-
kaisut joita yrityksen toimistoja varten kehitettiin, 
liittyivät tietynlaiseen suuruuden ekonomiaan ja 
yrityksen eri toimintojen pienimmän yhteisen, ti-
lojen käytön kannalta olennaisen, tekijän löytämi-
seen. Rakentamistoiminnan uutta luova osuus vai-
kuttaa liittyneen ennemminkin rakennuttamiseen 
kuin arkkitehtonisiin innovaatioihin, vaikka niitäkin 
toimistosuunnittelun tuloksena syntyi. 



7.
VAIKUTUKSET 

TOIMISTORAKENTAMISEEN SUOMESSA
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Huolimatta siitä, ettei Nokian suunnitteluohjeissa 
rajattu rakennusten arkkitehtonisia ominaisuuksia, 
oli hyvin tavallista, että ihmisille oli muodostunut 
selkeä kuva siitä, minkälaisia Nokian toimistoraken-
nukset olivat.309 Useat myöhemmin standardeiksi 
ja tavallisiksi käytännöiksi muuttuneet ratkaisut ja 
toimintatavat ovat peräisin Nokian rakennuksista 
tai yrityksen suunnitteluohjeista. 

Nokia oli ilmeisesti ensimmäinen suomalainen 
yritys, joka teki omat suunnitteluohjeet, vaikka 
niiden tarkkuus ei ollutkaan sama kuin monilla 
muilla kansainvälisillä yrityksillä.310 Ohjeissa kes-
kityttiin määrittämään teknisten standardien311 
lisäksi käytettävyyttä ja tiettyjä muuntojoustavan 
rakentamisen mahdollistavia rakennusperiaatteita, 
kuten tekniikan vyöhykkeistämistä ja rakennusrun-
gon pilarivälejä. Nokian Karaporttia varten 1980-lu-
vulla kehitetty, tehokkaat toimistohuoneet sallinut 
8,1 metrin moduulimitta on jäänyt suomalaisen toi-
mistorakentamisen yhdeksi standardiksi.312 

Kehitetyt ratkaisut helposti muunneltaville tai 
usean käyttäjän kesken jaettaville toimisto-
rakennuksille ovat olleet hyödyllisiä yleistyneissä 
yrityspuistoissa,313 jotka hakevat myös sijaintin-
sa pitkälti samoin periaattein kuin Nokia. Samoin 

309  Mikko ja Katri Jaatinen, haastattelu 13.9.2016.
310  ks. esim. IBM:n suunnitteluohjeet 1990-luvun alus-
sa Norvasuo 1994
311  Jos ohjeet olivat muilta osin periaatteen tasolla, 
tekniset yksityiskohdat oli tarkkaan määritelty sähköver-
kon, atk:n, ilmanvaihdon sekä jäähdytyksen osalta, sillä ne 
varmistivat työnteon edellytykset. Nokian standardit olivat 
joiltakin osin tiukempia kuin viranomaisstandardit. Mikko ja 
Katri Jaatinen, haastattelu 13.9.2016.
312  Jaatinen 2016..
313  Tuomo Siitonen, haastattelu 18.10.2016.

projektinjohtourakoiden yleistyminen on pitkälti 
Nokian 1990-luvun kehitystyön ansiota.314 Lisäksi 
Nokian omia tarpeitaan varten kehittämät normit, 
kuten tilojen ”team-mitoitus” noin 30-50 henkilöl-
le, muuntojousto ja siinä mahdollisuus muuttaa 
huonetoimistoja avotiloiksi, eri kokoisten huonei-
den rakentamismahdollisuus, taukotilat takanur-
kan rauhan sijaan keskeisesti sijoitettuna. Ohjeiden 
yleinen tavoite oli vahventaa team-henkeä ja ma-
daltaa kynnystä erilaisiin henkilökontakteihin.

Suomen kokoisessa maassa myös Nokian lyhyes-
sä ajassa rakentamalla toimistorakennusmassalla 
on ollut nk. orgaanista vaikutusta käyttäjien, vie-
railijoiden ja suunnittelijoiden välityksellä siihen, 
minkälaista laatutasoa ja minkälaisia tiloja toimis-
torakennuksilta odotetaan. Aikana, jolloin työn te-
kemisen tavat ja työympäristön vaatimukset muut-
tuivat, ja useat toimijat etsivät toimivia ja kestäviä 
ratkaisuja, yhden suuren rakennuttajan esimerkillä 
oli suuri voima.315

Pääosa Nokian rakennuttamis- ja rakentamispe-
riaatteista perustui toiminnallisiin tarpeisiin: kun 
liiketoimintayksiköiden havaittiin muuttavan toi-
mistotiloja usein, oli taloudellisestikin järkevämpää 
suunnitella ne lähtökohtaisesti helposti muunnel-
taviksi.316 Todennäköisesti tämän tyyppinen, koke-
muksista kumpuava kehitystyö tapahtui nopeasti 
kasvavassa yrityksessä kertaluokkaa nopeammin 
kun kokemuksia - ja siten paranneltuja käytäntöjä 
- syntyi nopeatempoisesti.

314  Pentti Komulainen, haastattelu 7.9.2016.
315  Bruno Erat, haastattelu 16.10.2016 ja Pentti Komu-
lainen, haastattelu 7.9.2016.
316  Raimo Kankaanpää, haastattelu 19.1.2017.
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YHTEENVETO



126

Nokian työympäristöjen kehityksessä voidaan erot-
taa kolme vaihetta: 1990-luvun alun Nokia, joka 
toimi huonekonttoreissa, 1990-luvun puolivälin 
voimakkaasti kasvava Nokia, joka keskitti toimin-
tojaan, rakennutti itse ja etsi uudenlaisia, projekti-
maista työtä tukevia toimistoratkaisuja sekä 2000-
luvun vaihteen globaali Nokia, joka ei rakentanut 
enää Suomeen ja mitoitti toimistonsa tiiviimmin, 
mutta kehitti edistyneen teknologian mahdollista-
man mobiiliin työhön sopivia monitilatoimistoja ja 
haki uudenlaisia näkökulmia työympäristöajatte-
luun. 

Nokian pääosin 1990-luvun lopulle sijoittunut ra-
kennuttamistoiminta juontui yhtiön voimakkaasta, 
matkapuhelin- ja verkkotoimialan kasvusta. Ensin 
tiloja vuokrattiin, mutta nämä toimistot eivät vas-
tanneet Nokian tarpeita liiketoiminnan teknisten 
vaatimusten tai johtamismallin asettamien tavoit-
teiden osalta. Samaan aikaan pöytätietokoneet ja 
sähköiset sovellukset muuttivat toimistossa tehtä-
vää työtä ja tekivät siitä joustavampaa. Uudenlaisia 
toimistokonsepteja etsittiin ja esiteltiin teollistu-
neissa maissa laajemminkin. Rakennuttamistehtä-
viä hoitivat Nokian omat työntekijät ja projektien 
toteuttamisen myötä kehitettiin myös uusia toi-
mintamalleja, kuten projektinjohtourakka, jotka 
ovat myöhemmin yleistyneet toimistorakentami-
sessa. Rakentamista pyrittiin keskittämään paikka-
kunnille ja paikkoihin, jossa yhtiöllä oli ennestään 
tuotantoa tai tutkimustiloja. 

Vaikka Nokialla ei ollut 1990-luvulla tarkkoja suun-
nitteluohjeita, kuten useilla kansainvälisillä suur-
yrityksillä, toimistorakentamista ohjasivat monet 

liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvät tavoitteet, 
joista muotoutuivat yhtiön rakennushankkeita oh-
janneet periaatteet ja käytännöt. Toimintamalli 
noudatti yhtiön johtamisoppia, joka perustui toimi-
joiden itsenäisyyden ja toimintavapauden kunnioi-
tukselle, kunhan toiminnan päämäärät olivat yhtei-
sesti sovitut.317 Monet tavoitteista olivat suoraan 
tai välillisesti taloudellisia ja liittyivät voimakkaas-
ti kasvaneen yhtiön riskinhallintaan; rakennusten 
täytyi olla sijainniltaan ja suunnitteluratkaisultaan 
sellaisia, että ne sopivat Nokian käyttöön, mutta 
olla siinä määrin yleispäteviä, että ne soveltuisivat 
mahdollisesti myöhemmin muuhunkin toimisto-
työhön.318 

Käyttäjäorganisaation tarpeet ja toiveet määritti-
vät toimistojen tilaratkaisuja varsin pitkälle, suun-
nittelu ei ollut tiukasti keskusohjattua. Työn pro-
jektiluonteisuudesta johtuen tiimien koko muuttui 
taajaan ja muutostarpeita oli paljon. Yksinkertai-
sinta oli suunnitella helposti ja nopeasti muun-
neltavia tiloja tai avoimia toimistotiloja, joissa ra-
kenteellisia muutoksia tarvitsisi tehdä vain vähän. 
Joustavuus liittyi siis sekä taloudellisen riskin mini-
mointiin että työskentelymallin tukemiseen, ja oli 
ehdottomasti tärkein, elementti Nokian toimisto-
rakentamisessa.319

Työympäristön suunnittelutavoitteina painotettiin 
ennakoimattomista kohtaamisista syntyviä inno-
vaatioita ja tiimihenkeä luovia ratkaisuja. Vaikka 
Nokialle suunnitellut toimistorakennukset olivat 
tilamitoitukseltaan suhteellisen väljiä, taustalla 
317  Sandelin & Partanen 2015, ss.274–275. 
318  Juhani Katko, haastattelu 21.4.2016.
319  Pentti Komulainen, haastattelu 7.9.2016.
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oli myös tehokkaan työskentelyn tavoite. Se muun 
muassa ohjasi jo 1980-luvun lopulla kehittämään 
8,1 metrin moduulimitan, johon tehokkaimpina 
pidetyt työhuoneet sopivat vanhaa mittaa parem-
min.320

Yritykset kilpailivat osaavista työntekijöistä ja No-
kialla kiinteistöt nähtiin yhtenä kilpailutekijänä.321 
Myös tämän vuoksi huomiota kiinnitettiin raken-
nusten tekniseen ja arkkitehtoniseen laatutasoon. 
Voidaan siis ajatella, että Nokia käytti rakennuksia 
välillisesti yritys- tai ainakin työnantajakuvan ra-
kentamiseen, vaikka haastattelujen mukaan yritys 
ei nähnyt toimistorakennuksia brändinrakentami-
sen työkaluina.322 

Nokian rakennuttamat toimistotalot perustuivat 
Ruotsissa jo 1970-luvulla kehitettyyn kombikont-
toriin. Sen tavoitteena oli yhdistää huonetoimiston 
ja avotoimiston hyvät puolet: tukea työntekijöi-
den välistä kommunikaatiota ja taata rauhalliset 
työtilat, kun tarve vaati. Samaan toiminnalliseen 
malliin oli päätynyt Nokian tuotekehityspäällikkö 
Rune Udd, joka esitteli kolmivyöhykkeisen tuoteke-
hitysympäristön konseptin Nokian rakennuttajille 
1990-luvun alkupuolella. Tärkeä etappi rakentamis-
toiminnassa oli Nokian pääkonttori Keilaniemessä 
(1997). Rakennukseen toteutettiin Nokian 1990-lu-
vun ensimmäiset avokonttorit, jonka jälkeen niitä 
320  Moduulimitta oli kehitetty jo 1980-luvulla Jan Sö-
derlundin Karaporttiin suunnittelemaa toimistorakennusta 
varten. Vaikka moduuli oli uudistettu tilavampien huonei-
den vuoksi, päädyttiin myöhemmin sijoittamaan pilariväliin 
kolme huonetta kahden sijaan. Moduulijärjestelmä sopi 
ongelmitta myös avokonttorikäyttöön. Mikko ja Katri Jaati-
nen, haastattelu 13.9.2016
321  Vesa-Heikki Kemppainen, haastattelu 14.10.2016.
322  Vesa-Heikki Kemppainen, haastattelu 14.10.2016.

ryhdyttiin toteuttamaan myös muissa toimisto-
kohteissa. Yksi avokonttorin merkittävä etu oli sen 
suurempi tilatehokkuus. Avotilojen ja niitä jakavien 
lasiseinien kerrottiin viestivän yrityksen organisaa-
tion läpinäkyvyydestä ja matalasta hierarkiasta. La-
siarkkitehtuurin toiminnallisista ominaisuuksista, 
vaikutuksesta työntekijöiden hyvinvointiin sekä sen 
viestimästä symboliikasta käytiin arkkitehtikun-
nassa kiivasta keskustelua 1990- ja 2000-lukujen 
kuluessa. 

Nokian pääkonttori (1997) oli Pohjoismaiden en-
simmäinen rakennus, jossa hyödynnettiin kaksois-
lasijulkisivua. Se on todennäköisesti toiminut esi-
kuvana myöhemmille suomalaisille toimisto- ja 
liikerakennuksille, mutta lasijulkisivut eivät yleis-
tyneet Nokian rakennuttamissa kohteissa. Tavalli-
sempi julkisivutyyppi oli nauhaikkunoiden rytmittä-
mät metallikasettipinta. Rakennusten jäsentelyssä 
nousi lähes leimalliseksi kolmiomaisten yksiköiden 
muodostama jono. Ratkaisu palautui Tuomo Siito-
sen ja Peter Verheen suunnittelemaan Ekono/Ota 
IV -rakennukseen (1990). Kolmiomainen pohjakaa-
va oli käyttökelpoinen luonnonvalon tuomiseksi 
syvän avokonttorirungon sisään. Lisäksi se mah-
dollisti useat pohjaratkaisut, jotka sopivat avo- tai 
kombitoimistoon.

Nokian kiivas rakentamiskausi päättyi 2000-luvun 
vaihteeseen, kun sekä yrityksen johtamisjärjestel-
mä että kiinteistötoiminnot organisoitiin uudel-
leen. Uudistusten myötä Nokiasta tuli todellinen 
globaali yhtiö, jonka kasvu suuntautui pääasiassa 
ulkomaille Suomen sijaan. Uusille rakennuksille ei 
ollut siinä määrin tarvetta kuin 1990-luvulla. Tähän 
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ajanjaksoon osuu myös teknologiateollisuutta Suo-
messa horjuttanut IT-kupla, jonka johdosta Nokia-
kin joutui tiivistämään tilojaan. 

1990-luvulla arkkitehdit suunnittelivat Nokialle 
ihmisten välisiä kohtauspaikkoja fyysisin seinin ja 
kalustein. Yrityksestä rakennettiin yhteisöä tilal-
listen keinojen avulla. Yhtiön ja työntekijämäärän 
kasvaessa haasteena oli yhteisöllisyyttä ja tehok-
kuutta tukevan ryhmähengen luominen tuhansista 
ihmisistä koostuva työntekijäjoukossa. Rakennetun 
arkkitehtuurin merkitys alkoi vähentyä, kun uudet 
työntekijöiden väliset kontaktipinnat aikaansaatiin 
it-arkkitehtuurin keinoin.323

Nokian 1990-luvun työympäristöjä voi luonnehtia 
yhdeksi kehitysvaiheeksi matkalla pöydän ääressä 
tehtävän työn ja huonetoimiston maailmasta kohti 
vahvemmin 2000-luvulla realisoitunutta, paikasta 
lähes riippumatonta, hyvin mobiilia työympäristöä. 
Nokian saavutukset työympäristön kehitystyössä 
liittyvät monien toimitilarakentamisessa myöhem-
min yleistyneiden standardien luomiseen - ainakin 
Suomen mittakaavassa.

323  Jaatinen ei pvm.



9.
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Toimistorakennusten omistajien ja käyttäjien eriyty-
minen on johtanut toimistosuunnittelun painopis-
teen siirtymiseen vaikuttavista, yrityksen julkikuvaa 
korostavista ulkoarkkitehtuurista käytön ja vaihtu-
vien käyttäjien mukaan joustaviin sisätiloihin raken-
nusten ulkonäön jäädessä sekundääriseen rooliin.324 
Pääkonttoriarkkitehtuuri muodostaa tästä, ainakin 
suurimpien yritysten osalta, poikkeuksen.   Raken-
nuksen omistajien prioriteettina ovat joustavat 
tilat, jotka sopivat tehokkaasti useiden käyttäjien 
tarpeisiin. Arkkitehtikunnan mielenkiinto säilyi silti 
1990-luvun aikalaiskeskustelun perusteella lähinnä 
ulkoarkkitehtuuriin ja läpinäkyvyyden tematiikkaan 
liittyvissä arkkitehtonisissa ratkaisuissa.  

Nokia rakennutti lyhyessä ajassa huomattavan 
määrän rakennuksia yhtenevillä periaatteilla. Ta-
vallisesti Suomen kokoisessa maassa tällaisia ryh-
miä, joista myöhemmin tarkasteltuna muodostuu 
toisinaan rakennustyyppejä, ovat synnyttäneet lä-
hinnä valtio ja osuusliike. Näin suuren mittakaavan 
rakennusprojektit yksityisen tahon toteuttamina 
ovat harvinaisuus ja tarvitsevat syntyäkseen suo-
tuisan talousilmaston, oman toiminnan nopeaa 
laajenemista, mahdollisesti uutta toimintaa, johon 
vanhat tilat eivät sovellu, sekä osaavan rakennut-
tajaorganisaation. Historiallisina verrokkeina yksi-
tyiseltä sektorilta voidaan pitää Elannon ja SOK:n 
rakennuttamiskausia 1920- ja 1930-luvuilla, joskin 
niiden rakennuttamien kohteiden käyttötarkoitus-
ten kirjo oli Nokiaa laajempi.

324 Kuluttajamarkkinoilla toimivat yritykset saattavat 
luoda yrityskuvaa esimerkiksi lippulaivaliikkeiden avulla, mut-
ta rakennukset, jotka eivät järjestelmällisesti näy kuluttajille 
nähdään pikemminkin työkaluina.

Rakennutetut kohteet olivat paitsi näyttäviä myös 
monilukuisia, jolloin yhteiskunnallisen ja taloudel-
lisen ilmiön – yhden toimijan nopean kasvun - seu-
rauksena syntyi myös arkkitehtoninen kokonaisuus. 
Nokian tarpeisiin rakennettuja toimitiloja suun-
nittelivat useat eri arkkitehdit eikä standardeja tai 
ohjeistusta arkkitehtuurin tai materiaalimaailman 
suhteen ollut. Kuitenkin Nokian rakennuttamistoi-
minnan huippuajanjakso oli ajallisesti niin lyhyt, 
että syntynyt kokonaisuus on arkkitehtonisesti 
suhteellisen yhtenäinen. 

Nokian toiminta laajeni 1990-luvun kuluessa suo-
malaisesta vientiyrityksestä globaaliksi toimijaksi 
ja ennen kaikkea kulttuuriltaan globaaliksi yhtiöksi. 
Kun toiminta-alueena ja kohdemarkkinana on koko 
maailma, yhtiön tuotekehitys-, tuotanto- ja toimis-
torakennuksilla voidaan ajatella olevan suhteessa 
vähäisempi merkitys yrityksen kokonaisimagon ra-
kentamisessa kuin verrattuna vain kotimaanmark-
kinoihin keskittyneellä yrityksellä. Se ei tarkoita, 
että rakennukset ja niiden laatutaso olisivat mer-
kityksettömiä niissä työskenteleville tai vierailevil-
le henkilöille. Globaalin yrityksen mittakaavassa 
esimerkiksi Tampereen keskustan tuntumassa si-
jaitsevan toimistorakennuksen vaikutus yrityksen 
brändiin on häviävän pieni. Siis: arkkitehtuurin mer-
kitys paikalliselle kaupunkikuvalle tai paikallisille 
ihmisille on sama kuin aiemminkin, mutta paikal-
lisuuden merkitys globaaleille yhtiöille tai niiden 
brändinrakennukselle on häviävän pieni.

Kun MacKeith nosti esiin, kuinka neutraalien lasi-
julkisivujen yleistyminen johti arkkitehtonisen il-
maisun kaventumiseen ja viesti samalla tietynlaista 
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välinpitämättömyyttä ympäristöään kohtaan, Koho 
taas luonnehti lasista ilmaisukieltä universaaliksi - 
niin universaaliksi, etteivät rakennukset viittaa mi-
hinkään. Hänen mukaansa kulttuurisesta konteks-
tista vapaa lasi viesti vain itsestään: ajattomasta ja 
ikuisesta läpinäkyvyyden utopiasta.325 Globaalien 
yritysten itsensä kohdalla ikuisuus tai pysyvyys eivät 
itsessään ole tavoiteltavia asioita; jatkuva muutos 
ja toimintaympäristön muutoksiin sopeutuminen 
sen sijaan ovat. Näin ajateltuna onko pääasiassa la-
sinen arkkitehtuuri siis siirtynyt käyttäjänsä kuvas-
ta viestimään kokonaista järjestelmää? Globaalin 
markkinatalouden tärkeää infrastruktuuria vaikut-
tavat olevan nämä universaalit, läpinäkyvät raken-
nukset, jotka muuntautuvat nopeasti kulloisenkin 
käyttäjänsä tarpeiden mukaan. Käyttäjät vaihtuvat, 
mutta lasista ja teräksestä rakennetut modulaari-
set kehykset ovat ikuiset.

Vartolan mukaan yritykset näkivät toimistorat-
kaisujen symbolisen merkityksen organisaatio-
kulttuurille. Kun yritystoiminta nojasi uusien in-
novaatioiden tekemiseen, tuli yrityskuvankin olla 
ajanmukainen ja mielellään tulevaisuuteen kurkot-
tava. Vaikka avoimempaan toimistoympäristöön 
siirtymiseen oli useita syitä, kuten tässäkin työssä 
on esitetty, yritykset halusivat alleviivata ympäris-
tön moderniutta ja työnteon uutta, mobiilimpaa 
maailmanjärjestystä, jonka alustaksi ”perinteinen” 
huonetoimisto ei sopinut. Historiallisessa perspek-
tiivissä työntekijöiden omat huonetoimistot olivat 
suhteellisen uusi, pohjoiseurooppalainen keksin-
tö ja avokonttorit puolestaan lähempänä vanhoja 
konttoriratkaisuja, joita oli toteutettu niin Suomes-

325 Koho 2002, s.117..

sa kuin suuremmassa mittakaavassa Yhdysvallois-
sakin.

Nokian 1990-luvun toimistorakentamista voidaan 
pitää tietynlaisena siirtymäaikana, jolloin työ ja toi-
misto sen mukana siirtyi staattisesta mobiiliin. Uu-
sia toimistoratkaisuja etsittiin kehityshankkein ja 
pilottikohtein. Nokia kehitti lyhyessä ajassa uuden 
työn - ja yrityksen oman kehitystoiminnan - vaa-
timia teknisiä ratkaisuja, joista osa vakiintui alan 
standardiratkaisuiksi.  

Vaikka Nokian rakennuksia ei suunniteltu nykyisen 
kaltaista mobiilia työtä varten, tilojen muunto-
joustavuus on tarkoittanut, etteivät tilat tai niiden 
ominaisuudet ole vanhentuneet. Kohdevierailujen 
perusteella Nokian rakennuttaman tilat ovat edel-
leen toimistokäytössä ja rakennusten joustavuutta 
on pystytty hyödyntämään uusien toimijoiden tila-
tarpeita ajatellen. 

Nokialla ja yrityksen rakentamistoiminnalla oli kui-
tenkin merkittävä symbolinen, paikallinen merki-
tys: rakennukset konkretisoivat paitsi uuden tek-
nologiateollisuuden alan nousua ja laman jälkeistä 
talouskasvua, myös Suomessa 1980- ja 1990-luvulla 
tapahtunutta rakennemuutosta ja kehitystä kohti 
tietoyhteiskuntaa.
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Kiitokset

Nokian toimistorakennuksiin sekä niiden rakennuttajiin ja suunnitteli-

joihin tutustuminen on ollut antoisa matka. Aloitin tämän työn teke-

misen uteliaalla mielellä: oli kiinnostavaa lähestyä paitsi uutta raken-

nustyyppiä, myös ajanjaksoa, joka on vielä kutkuttavan lähellä. Olen 

oppinut lisää toimistorakennuksista, niiden historiasta, suunnittelusta 

ja työympäristöjen suunnittelutavoitteista.  Ensimmäinen kiitos kuuluu 

kaikille haastatelluille, joita ilman tätä työtä ei olisi ollut mahdollista 

saada aikaan. Kiitos neuvoista, materiaaleista, ajasta, kokemuksien vil-

pittömästä jakamisesta ja pohdiskelusta.

Ainoa ja Aimoa haluan kiittää seminaarien järjestämisestä, kohteliaan 

pitkämielisestä prosessin seuraamisesta ja erityisesti asiantuntevasta 

palautteesta, jota olen aina saanut, kun olen vain keksinyt sitä pyytää. 

Henkisestä tuesta, fyysisestä tuesta, kullan värisestä ananaskakusta ja 

koko tästä matkasta jota arkkitehtiopinnoiksi kutsutaan, kiitän koko 

vuosikurssiani. Arkkitehtikilta ja ylioppilaskunta kaikkine eri ilmenemis-

muotoineen ovat avanneet uusia näkökulmia, joita ilman en olisi tämä 

arkkitehtiopiskelija tässä. Erityisesti kiitän Miraa diplomityöni oikolu-

vusta viime hetkellä ja oivallisista kommenteista. Pystyin vastaamaan 

niihin vain osin.

Kiitos Valtteri avusta ja tsempistä, kiitos Joonas kieliavusta. Kiitos äiti ja 

iskä, kun jaksoitte odottaa, että tämä tutkinto vielä joskus valmistuu.  
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Kysymysrunko:

- Oma tausta
     - millä aikavälillä työskennellyt Nokiassa, mis 
 sä tehtävissä?
     - mitä projekteja olet ollut mukana toteutta 
 massa?

- Nokian rakennusten suunnittelu
     - minkälaisia päämääriä Nokia asetti toimisto 
 suunnittelulle tai työympäristölle?
     - miten rakentamista ohjattiin, kuka teki ra 
 kentamispäätökset?
         - miten uudet työnteon tavat vaikuttivat suun 
 nitteluun, milloin siirryttiin painottamaan  
 avotilassa työskentelyä?
         - millaisia suunnitteluohjeita Nokialla oli - vai 
 kuttivatko arkkitehtuuriin, materiaalivalintoi 
 hin, tilasuunnitteluun, tekniikkaan?
         - mihin tiloissa haluttiin satsata? kuinka ns.  
 kustannustietoista toimistorakentaminen oli?
         - oliko eri kohteiden välillä hierarkiaa?
     - ulottuiko Nokian brändin rakentaminen ra 
 kennussuunnitteluun?

     - tuliko Nokian toimistosuunnitteluun vaikut 
 teita kotimaasta tai ulkomailta?
        
 - näetkö, että Nokian rakennuttamistoiminta  
 on vaikuttanut muuhun tai myöhempään toi 
 mistorakentamiseen Suomessa?

     - mitä tällaisia elämään jääneitä ratkaisuja tai  
 piirteitä on?
     - kehitettiinkö Nokiaa varten omia, täysin uu 
 sia ratkaisuja vai lainattiinko ulkomailta ja ol 
 tiin (kenties) ensimmäisiä Suomessa?

 - Nokian omat työympäristön kehitysprojektit  
 - käytettiinkö suunnittelun taustalla?
 - näkyikö mobiilitoimiala siinä, kuinka tila 
 suunnitteluun suhtauduttiin?

Arkkitehdeille lisäksi:
 - miten päädyit tekemään suunnittelutyötä  
 Nokialle?
 - mitä kohteita olit suunnittelemassa?
 - mistä otit vaikutteita?
 - mikä ohjasi suunnittelua?
 - suositko suunnittelussa tiettyjä materiaaleja  
 tai ratkaisuja, mistä syystä?

Liite
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