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kuin aiemmat toimistomallit. Kehityksen suunta on 
oikea, mutta kehitettäviäkin alueita on edelleen eri-
tyisesti neurotieteellisellä puolella. Monitilatoimisto 
on tietotyön murroksen synnyttämä uusi, joustava ja 
muunneltava tilakonsepti. Se on erittäin suosittu ja sitä 
sovelletaan moniin erilaisiin työympäristöihin. Mielen-
kiintoinen löydös oli myös ristiriita työelämän haasta-
vuuden ja työympäristön trendien leikkisyyttä ja ren-
toutta korostavien ominaisuuksien välillä.

Tunnetilan rakentamisen merkitys työympäristöis-
sä on luovuuden, hyvinvoinnin ja työn tuottavuuden 
kannalta keskeinen. Se auttaa työntekijää sitoutumaan 
työnantajaan, parantaa yrityksen imagoa ja helpottaa 
rekrytointia, sekä parantaa keskittymistä ja työmuistia. 
Rento ilmapiiri auttaa pääsemään luovuuden tilaan, 
joka on aito keino päästä tulokselliseen, innovatiivi-
seen työntekoon. Näitä keinoja listaamalla voidaan 
tehdä työympäristön tunnetilan rakentamisen ohjeita 
parantamaan työympäristöä ja erityisesti monitilatoi-
mistoa entistä parempaan suuntaan.  Parhaimmillaan 
näitä suuntaviittoja seuraamalla voisi kehittyä seuraava 
toimistomalli, joka myös saattaisi osaltaan vaikuttaa 
työelämän parantumiseen.

T I I V I S T E L M Ä

Opinnäytteessä tarkastellaan tilan ja tunnetilan neu-
rotieteellisiä rakentamisen keinoja ja niiden vaikutusta 
työn tekoon ja luovuuteen erityisesti asiantuntijatyön 
ja luovien alojen toimistoympäristöissä. Tutkielman 
keskiössä on tällä hetkellä aallonharjalla olevaa toimis-
tomalli, monitilatoimisto ja sen muodostamat edelly-
tykset ja haasteet hyvälle työympäristölle, viihtyvyydel-
le, luovuudelle ja sitä kautta myös työn tuloksille. 

Opinnäyte tehtiin laadullisena tutkimuksena tilan 
neurotieteellisiä ja psykologisia ominaisuuksia ja tilan 
tunnetilaa luovaa kokemusta tarkastellen. Työssä ei siis 
tarkastella työhyvinvoinnin kannalta muita keskeisiä 
osa-alueita kuten akustiikkaa, sisäilmaa tai ergonomiaa. 
Teoreettista taustaa tutkielma sai professori, arkkitehti 
Juhani Pallasmaan fenomenologisista ja neurotieteel-
lisistä kirjoituksista arkkitehtuurin, aistien ja tunneti-
lan kokemuksen välisistä suhteista, arkkitehti Christo-
pher Alexanderin suunnittelumallista (design pattern). 
Taustatiedoksi perehdyttiin myös muutamaan VTT:n 
julkaisemaan työn skenaarioon, joissa pyritään määrit-
tämään tulevaisuuden työn malleja sekä tämänhetki-
seen työmaailman tilanteeseen muun muassa Suomen 
historian professori Juha Siltalan ajatusten kautta.

   Opinnäytteen päätulokset ja löydökset ovat mo-
nitilatoimiston tilanrakentamisen keinojen, psyykki-
sen hyvinvoinnin ja luovuuden yhteyden löytämisen 
kannalta positiivisia. Monitilatoimisto ottaa ihmisen 
hyvinvoinnin monessa suhteessa paremmin huomioon 
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Kuva 2. Antonello da Messina: Pyhä Hieronymus työhuoneessaan, n. 1475. Kuva 3. 2010-luvun leikkisä ja rento loft-toimisto.



Työympäristöllä on tutkitusti vaikutusta kahteen erit-
täin merkittävään ja toisiaan vastavuoroisesti tukevaan 
asiaan: yhtäältä taloudelliseen tuottavuuteen ja toisaal-
ta terveyteen ja hyvinvointiin. Yrityksen taloudellinen 
menestys riippuu työntekijöistä, ja työntekijöiden hy-
vinvointi puolestaan kasvattaa tuottavuutta. 

Automatisaatio, keinoäly, langattomat tietoverkot, uu-
det työn tekemisen mallit ja globalisoituva talous ke-
hittyvät ja muuttuvat niin nopeaa tahtia, että ne vaati-
vat jatkuvaa ja joustavaa mukautumista, epävarmuuden 
sietokykyä ja luovaa ajattelua, jotta pystymme vastaa-
maan niiden haasteisiin. Muutoksen myötä meidän on 
muotoiltava työn käsite uudelleen. Mitä työtä tulem-
me tulevaisuudessa tekemään, millaista se on luonteel-
taan ja millä keinoilla pystymme tukemaan työntekoa 
ja työnteon muutoksia parhaiten? Näihin työntekoa ja 
luovuutta tukeviin keinoihin lukeutuu tila ja työympä-
ristö.

Opinnäytetyössäni tarkoitukseni on laadullisen tutki-
muksen keinoin selvittää tilan vaikutuksia työn tekoon 
ja luovuuteen erityisesti toimistoympäristöissä. Tutkin 
tällä hetkellä aallonharjalla olevaa toimistomallia, mo-
nitilatoimistoa ja sen muodostamia edellytyksiä ja haas-
teita hyvälle työympäristölle, viihtyvyydelle, luovuudel-
le ja sitä kautta myös työn tuloksille. Monitilatoimisto 
työympäristönä on tietotyön murroksen synnyttämä 
uusi, joustava ja muunneltava tilakonsepti. Konseptin 
joustavuus ilmenee ennen kaikkea siinä, että monitila-
toimiston tulee mahdollistaa sopivan työtilan valinta 
kulloiseenkin työtehtävään: sen tulee tarjota rauhallisia 
työtiloja keskittymistä vaativille töille sekä ryhmätyöti-
loja ja kohtaamispaikkoja erikokoisille ja erityyppisille 
neuvotteluille ja yhteistyötilanteille (Monitilatoimisto 
työympäristönä).

Tilalla on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin ja luovuu-
teen, ja tätä yhteyttä on tutkittu esimerkiksi neurotie-
teessä. Myös tunnetilan luomisen merkitys työnteon 
luovuudelle hyväksytään yhä laajemmin (Tukiainen 
2005, 10-15). Maailmanlaajuisesti arvostettu profes-
sori, arkkitehti Juhani Pallasmaa (2016) on kirjoittanut 

1 .  J O H D A N TO

aistien merkityksestä tunnetilan kokemuksessa, tilako-
kemuksessa ja arkkitehtonisessa suunnittelussa. Hän 
on huolissaan vallitsevasta visuaalisen ylivallan kult-
tuurista. Tämä kulttuuri jättää muut aistit (tunto, ha-
ju, kuulo, maku) sivurooliin ja pohjaa pääasiallisesti 
näköaistiin, ja siihen liittyviin nopeaan teknologiaan ja 
mielikuvamarkkinointiin. Aiheesta hän on kirjoittanut 
mm. teoksessaan Ihon silmät. Estetiikan dosentti Ossi 
Naukkarinen (2011, 149) nostaa myös esille länsimai-
sen kulttuurin ja nimenomaan arjen laajamittaisen es-
tetisoitumisen, jonka myötä myös filosofinen estetiikka 
on yhä enenevässä määrin alkanut kiinnostua arkielä-
män kysymyksistä kuten mainonnasta, gastronomias-
ta, urheilusta ja vaatteista ja niihin kiinteästi liittyvistä 
ilmiöistä.

Pallasmaan ja Naukkarisen ajatusten ohella pohjaan  
työtäni myös arkkitehti Christopher Alexanderin (1982, 
132) luomaan suunnittelumalliin (design pattern), jos-
sa määritellään ohjelmistorakenteen käsitteelliset (abst-
raktit) avainkohdat toistensa kanssa yhteistoiminnas-
sa olevista luokista ja olioista. Suunnittelumalli sisältää 
yleisellä tasolla esitetyn ratkaisun johonkin oliopohjai-
seen suunnittelussa esiintyvään tavanomaiseen tilantee-
seen tai kohteeseen kuten kaupunkiin, rakennukseen, 
ihmisen toimintamalleihin ja sosiaalisiin verkostoihin. 
Malli perustuu käytännön kokemukseen ratkaisun toi-
mivuudesta tietyssä tilanteessa, ja sen käytöstä on pitkä 
kokemus (https://fi.wikipedia.org/wiki/ Suunnittelu-
malli). Tähän pitkään historiaan on hyvä nojata tutkit-
taessa tämän hetken ja tulevaisuuden työympäristöt-
rendejä.

Työtäni taustoittamaan otan esille myös muutaman 
työnteon skenaarion, jotka VTT on hiljattain julkais-
sut raportissaan ”Työ 2040 – Skenaarioita työn tule-
vaisuudesta”. Pohjaan työtäni myös tilan määrittelylle, 
estetiikan, neurotieteen ja arkkitehtuurin tutkimuksel-
le, Suomen historian professori Juha Siltalan ajatuksille 
työelämän kehityksestä sekä muutamille hiljattain kir-
joitetuille artikkeleille monitilatoimistojen toimivuu-
desta.

5 .
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Alexander (1982, 52) oli 1970-luvulla huolissaan työn 
ja perhe-elämän välisestä valtavasta kuilusta. Hän mal-
linsi terveen yhteiskunnan rakennetta. Ihannemallissa, 
jossa työpaikat ja kodit ovat lähempänä toisiaan, perhe 
ja työntekijä ovat tyytyväisiä eikä mikään kaupunginosa 
muutu kuolleeksi illan tullen. Työpäivän aikana olisi 
mahdollista piipahtaa nopeasti kotona lounaalla,  tai 
hoitaa asioita. Alexanderin ihanteelliset ajatukset tun-
tuvat nykymaailmassa kaukaisilta. Olisivatko ne kuiten-
kin tavoittelemisen arvoisia?

Digitalisaatio ja automatisaatio aiheuttaa oman lisänsä 
henkiseen ahdistukseen. Palveluala on työllistänyt ih-
misiä viime vuosikymmeninä, koska palveluja on ollut 
hankalampi koneistaa. Esimerkkejä työpaikkojen häviä-
misestä palvelusektorilta on kuitenkin jo paljon. Pank-
kiautomaatit ja nettipankki, nopeusvalvontakamerat ja 
automaattikassat ovat syrjäyttäneet pankkivirkailijoita, 
liikennepoliiseja ja kassatyöntekijöitä. Verkkokauppa, 
pankki-, vakuutus- ja koulutuspalvelut, viranomaisasiat 
sekä kirjanpito- ja lakiasiainpalvelut muuttuvat yhä au-
tomatisoidummiksi sähköisen asioinnin ja sähköisten 
allekirjoitusten yleistymisten myötä.

Tuoreimpiin TTL:n julkaisuihin kuuluu maaliskuussa 
2017 julkaistu blogi-artikkeli ”Pitääkö olla huolissaan: 
kenen työ vaeltaa ja kenen jämähtää?”. Sen mukaan yhä 
useamman työ ei ole enää paikka. Artikkelin mukaan 
myös etätyö on terminä jo vanhentunut: nyt puhutaan 
monipaikkatyöstä, mobiilityöstä ja joustotyöstä. Euro-
foundin uusimpien tietojen mukaan Suomessa on Eu-
roopan paikkajoustavin työelämä eli mobiilein työ. Laa-
jamittaiseen kokoaikaiseen kotietätyöhön siirtymisen 
vaikutus on erilainen työntekijälle, työnantajalle ja yh-
teiskunnalle. Kaikille näille voidaan tunnistaa lähiajan 
voittoja ja mahdollisia riskejä. Suurimpana riskinä työn-
tekijän kannalta voidaan nähdä se, että etätyö saattaa 
olla työnantajalle tie ajaa työntekijä vähitellen ulos yri-
tyksestä. (pitaako-huolissaan-tyo-vaeltaa-jamahtaa/) 

2 .  T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö K E H I T Y K S E N  T R E N D I T

2 . 1   Ty ö e l ä m ä  m u r r o k s e s s a

Toimistotyön monimuotoisuuden lisääntymisen sekä 
langattomien tietoverkkojen ja -yhteyksien myötä toi-
mistotilojen käyttö ja merkitys on muuttunut. Toimis-
tojen käyttötavat ovat monipuolistuneet ja muuttuneet. 
Kokouksia voidaan helposti pitää reaaliaikaisesti toi-
selle puolelle maapalloa, mihin kellonaikaan hyvänsä. 
Työajat ovat muuttuneet rajattomammiksi, eivätkä 
mukana kannettavat laitteet sido työntekijöitä yhteen 
kiinteään työpisteeseen. Entisen toimistossa tai työpai-
kalla vietetyn ”kahdeksasta neljään” -työpäivän sijaan 
tarjolla on liukuvia työaikoja, etätyötä tai asiantuntija-
työtä, joka sitoo työvalmiuteen 24/7. Fyysinen läsnäolo 
ei enää ole varsinkaan asiantuntijatehtävissä ja luovan 
alan ammateissa joka hetki välttämätöntä, mutta työ ja 
vapaa-aika ovat hämärtyneet, kun töissä ollaan kaiken 
aikaa. Tämä näkyy työn mielekkyyden ja työhalujen 
balanssista tehdyssä tutkimuksessa: työelämä kehittyy 
työntekijöiden mielestä huonompaan suuntaan (Läh-
teenmäki, P. 2017, 26-33).

Yhteiskunnan ja työelämän nähdään muuttuvan hurjaa 
vauhtia, ja pelko tulevaisuudesta on suuri. Epätyypilli-
set työsuhteet, organisaatiomuutokset ja yt-neuvotte-
lut yleistyvät ja horjuttavat uskoa työn vakauteen. Glo-
balisaatio ulottaa uhan työn häviämisestä paremmille 
tai halvemmille tekijöille yrityksen ja valtion ulkopuo-
lelle. Tuoreessa Talouselämän haastattelussa Juha Sil-
tala (2017, 34-35) pohtii juuri ilmestyneen teoksensa 
Keskiluokan nousu, lasku ja pelot pohjalta keskiluokan 
pelkoa olemassaolostaan. Keskiluokka tekee hänen 
mukaansa ylitöitä palkatta, koska työttömyys ja oman 
aseman menettäminen, kenties koko keskiluokan ka-
toaminen pelottavat. Samalla henkinen sitoutuminen 
työhön väljenee ja vapaa-ajan, perheen ja ystävien mer-
kitys kasvaa.

Kaavio 1. Työn mielekkyyden ja työ-
halujen muutossuunnan balanssi 1992-
2016 (Lähteenmäki, P. 2017, 29) 

KUVA 4. Digitalisaatio on muuttanut 
työnteon tapoja ja välineitä. Tietoko-
neen työpöytä. 

Kuva 5. Tiedon kulkuun ja arkistointiin 
tarvitaan koneita ja yhteyksiä.

Kuva 6. Hyödyllisen ja hyödyttömän 
tiedon kerääminen näkyi ennen konk-
reettisesti arkistojen tilan tarpeessa.

Työelämän 
suunta 
parantuu

Työelämän 
suunta 
huonontuu

1992 2000 2016
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ja työntekijöistä välittämisen. Kyseiset arvot nähdään 
tärkeänä osana yrityksen kilpailukykyä ja sitä, miten hy-
vin se onnistuu rekrytoimaan ja sitouttamaan työnteki-
jöitä. Arvoissa on kuitenkin selkeä ristiriita siihen, mi-
ten työntekijät työelämän kokevat. Työntekijälle suurin 
työnteon motiivi ei enää ole palkka, vaan työnteon ja 
työympäristön pitäisi pystyä tarjoamaan onnistumisen 
ja viihtymisen tunteita sekä luovaa ja vapaata ilmapiiriä. 
Tehokkuuden sijaan pitäisikin painottaa tuottavuutta, 
joka syntyy luovuudesta – ja luovuus puolestaan syntyy 
rentoudesta. 

2 . 2   Tu l e v a i s u u d e n  t y ö n t e o n 
 s k e n a a r i o i t a

Millainen on tulevaisuuden työympäristö? Minne kehi-
tys kulkee: mitä ovat tulevaisuuden skenaariot ja megat-
rendit? Suuntaa on vaikea ennustaa täsmällisesti, mutta 
siitä on tehty skenaarioita, joilla yritetään kartoittaa eri 
mahdollisuuksia.

Skenaariot ovat perusteltuja ennustuksia tulevaisuu-
desta. Niiden avulla on mahdollista tunnistaa eri vaih-
toehtoja ja yhteiskunnan toimijoiden mahdollisuuksia 
vaikuttaa, sekä havainnollistaa erilaisia strategisia vaih-
toehtoja ja niihin liittyvää ajoitusta. Niiden avulla voi 
perustella valittua strategiaa pitkällä aikavälillä ja luo-
da polkuja tulevaisuudesta kohti nykyisyyttä. Tämä 
mahdollistaa suunnan ja vision toiminnalle. Skenaariot 
voivat olla toivottavia, todennäköisiä tai mahdollisia, 
ja lisäksi niiden on syytä olla kohtuullisen uskottavia, 
muuten ne eivät kannusta toimintaan. (Jousilahti, J. et 
al, 2017, 13-17.)

DIAGRAMMI 1. Ihannemalli 
työpaikkojen ja muiden ympäristöjen 
sijoittumisesta Alexanderin kaaviota 
mukaillen 

Siltala (2007, 5-6) oli huolissaan työelämän ilmiöistä 
jo vuonna 2004 kirjoittaessaan teoksensa ”Työelämän 
huonontumisen lyhyt historia”. Kirja sai paljon kritiik-
kiä osakseen ja Siltalaa pidettiin apeuden apostolina ja 
pessimistinä, joka kärjistää asioita ja vie pohjan pois 
yritystoiminnalta. Vuonna 2007 ilmestyneessä päivi-
tetyssä versiossa ilmiöt olivat saaneet lisää vahvistusta 
tilastoista, artikkeleista ja tutkimuksista. Kirja käsitte-
lee työntekijöiden kuormituksen muutosta toisen maa-
ilmansodan jälkeisistä hyvinvointivaltioista globaaliin 
maailmantalouteen. Perimmiltään Siltalan mukaan ky-
se on vaihtosuhteesta ja sen tasapainosta: saako ihmi-
nen työstään vastineeksi säällisen elämän ja voiko hän 
itse vaikuttaa omaan elämänkohtaloonsa? Työntekijän 
oletetaan ottavan yrittäjänvastuun tekemästään työstä 
samalla kun hänen päätäntävaltansa kapenee.  (Siltala 
2007, 5-29.)

Myös omaisuuden käyttöarvo on heikentynyt: ennen 
keskiluokka pystyi luottamaan siihen, että omistus-
asunnon maksaminen loppuun muutti sen täydellises-
ti omassa käytössä olevaksi käyttöarvoksi ja vapautti 
markkinariippuvuuksista. Näin ei enää ole, vaan las-
kennallinen asumisvero, kiinteistöverot ym. pakottavat 
tulojen maksimointiin vielä asunnon tultua maksetuksi 
ja työllä kerätty turvaomaisuus joudutaan lunastamaan 
yhä uudelleen. Tällä hetkellä työntekijä tuntuu olevan 
itselle hallitsemattomien voimien armoilla, ajelehtien 
ajopuuna ja yrittäen epätoivoisesti sopeutua yritysten 
ja yhteiskunnan sanelemiin reunaehtoihin. Hallinnan 
tunteen puuttuessa ja ahdistuksen lisääntyessä työnte-
kijä kääntää katseen ja hallinnan itseensä; tämä voi se-
littää esimerkiksi mindfullnessin suosiota. (Siltala 2007, 
5-29.)

Nyt, pidemmällä perspektiivillä, kirjan voisi nähdä he-
rätyksenä, yrityksenä muuttaa asioiden kulkua parem-
paan suuntaan. Yritykset haluavat arvoissaan korostu-
van ekologisuuden ja kestävyyden sekä yhteisöllisyyden 
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VTT:n hiljattain julkaiseman raportin 11 mukaan työ-
elämäkeskustelussa vaikuttaa kaksi toisistaan irrallis-
ta haaraa: toinen korostaa työn tuottavuutta ja toinen 
merkitystä, eivätkä keskustelut kohtaa. Työ luo elämään 
sisältöä ja kiinnittää yksilöt yhteiskuntaan. Tästä seu-
raa, että jos työpaikan tai ansiotyön painoarvo ihmisen 
elämässä vähenee, se todennäköisesti korvautuu muilla 
yhteisöllisyyden muodoilla ja tavoilla kiinnittyä yhteis-
kuntaan. Ihmisten työajat, tavat tehdä työtä ja työehdot 
ovat työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman tulevaisuus-
raportin mukaan vuonna 2030 huomattavasti eriyty-
neempiä kuin 2010-luvulla. Informaatioteknologian 
luomat uudet mahdollisuudet edistävät yksilöllistymis-
tä: ihmisten arvot ja elämäntyylit eriytyvät. (Jousilahti, J. 
et al, 2017, 10-12.)

Tutkimuksessa uskotaan, että kollektiivisuus lisään-
tyy, ja tulemme keskittymään enemmän työntekijöihin 
kuin työpaikkoihin. Fokus siirtyy entistä enemmän in-
himillisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden nä-
kökulmaan. Työssä tarvitaan erityisesti niin sanottuja 
metataitoja, kuten kykyä oppia uutta, hallita omaa ajan-
käyttöä, tunnistaa oleellinen ja ajatella kriittisesti. Mo-
nien nykyisten taitojen tarve vähenee. Tulevaisuuden 
työssä arvo ei muodostu samoin kuin teollisen tuotan-
non ja massatuotannon aikana. Arvonmuodostus ja si-
ten myös toimeentulo perustuvat mahdollisesti nykyis-
tä vähemmän tavaroiden tuotantoon ja kulutukseen; 
sen sijaan ihmisten toimintaan ja vuorovaikutukseen 
perustuva arvonmuodostus lisääntyy. Tästä esimerkki-
nä on jo nähty digitalisaation mahdollistama rajaton ja-
kelu, joka on muuttanut pysyvästi esimerkiksi viihdea-
laa, sen hinnoittelua ja lopulta työtä. (Jousilahti, J. et al, 
2017, 10-12.)

Tulevaisuuden työ -tutkimuksessa on hahmoteltu 3 
eri tulevaisuuden työnteon mallia ja maailmankuvaa: 
kunnialliset puurtajat, taipuisat tekijätyypit ja taikurien 
talous (Jousilahti, J. et al, 2017, 20). Seuraavissa ske-
naarioesimerkeissä kuvataan näiden eri mallien tyypil-
lisimpiä piirteitä. 

2 . 2 . 1  S k e n a a r i o  1 : 
K u n n i a l l i s e t  p u u r t a j a t

Ensimmäisessä skenaariossa muodostuu kuva maail-
masta, jossa työ kuuluu hallittuun arkeen. Työ on va-
kaata ja työsuhteet tasaisia.

Uusi kansallisvaltioiden aika, korkea työllisyys se-
kä pienet palkkaerot ovat tälle skenaariolle mahdolli-
sia kehityskulkuja, samoin yleisesti matala palkkataso. 
Eläkkeelle siirrytään joustavasti ja palkkatulo ei nouse. 
Protektionismi on tälle suuntaukselle tyypillinen ilmiö. 
(Jousilahti, J. et al, 2017, 20.)

2 . 2 . 2  S k e n a a r i o  2 : 
Ta i p u i s a t  t e k i j ä t y y p i t

Skenaario 2 hahmottelee maailman, jossa työ on epi-
sodista, työaika vähenee ja työsuhteita on paljon. EU:n 
rooli on tässä mallissa merkittävästi pienentynyt. Vasta-
reaktiona tähän ja työn ja bisneksen hyperkytkeytynei-
syyden myötä sekä Internet-ikäluokkien tultua valtaan 
globaali kansalaisuus ja solidaarisuus ovat vahvistuneet. 
Yrittäjyys yleistyy huomattavasti, työ on pätkittäistä ja 
työsuhteiden profiili muuttuu. Talous on vahva, eivätkä 
tuloerot muodostu valtaviksi. (Jousilahti, J. et al, 2017, 
20.)

2 . 2 . 3  S k e n a a r i o  3 :  Ta i k u r i e n 
t a l o u s

Kolmas malli puolestaan esittelee maailman polarisoi-
tuneena ja hajautuneena. Työ on vakaata, mutta työ-
suhteita on monia.

Globaali kauppa on hälventänyt entisestään valtioiden 
rajoja. Vahva taloudellinen polarisaatio johtaa globaa-
lin ja linkittyneen eliitin vahvistumiseen, mikä takaa 
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Samalla, kun laman myötä yhä suurempi osa ihmisis-
tä joutuu elämään niukkuudessa olemme kuitenkin 
valmiita kuluttamaan ja hifistelemään kalliilla kapean 
lifestyle-alueen erikoistuotteilla. Siinä mielessä osal-
le ennustuksia on jo näyttöä. Se, miten tämä tottumus 
tulee tulevaisuudessa toimimaan yhä vähenevien luon-
nonvarojen ja kutistuvan kulutuksen kanssa, jää nähtä-
väksi. Selvältä kuitenkin näyttää, että tavalla tai toisella 
yhteisöllisyyden rooli tulee pysymään, ellei jopa kasva-
maan, ja sille tarvitaan paikkoja, ovat ne sitten työympä-
ristöjä tai muun yhteistoiminnan ympäristöjä. Ihmisen 
perustarpeet ovat ikiaikaiset, ja niihin liittyy vahvasti 
tarve tehdä jotain järjellistä ja liittyä muihin ihmisiin. 
Työn luonne näyttää kulkevan ainakin osittain luovan 
työn ja asiantuntijuuden suuntaan, jolloin toimistomai-
set ympäristöt ovat edelleen tarpeen – toki myös uusia 
työn tekemisen muotoja voi syntyä.

2 . 3  L u o v a n  t y ö n t e o n  j a 
t o i m i s t o t y ö n  m e r k i t y s 
t u l e v a i s u u d e s s a

”Luovuus on se ominaisuus, joka on koitunut ihmis-
lajin pelastukseksi” (Tukiainen 2005, 26). Luovuudella 
tarkoitetaan innovatiivista, uutta luovaa ajattelukykyä. 
Sen katsotaan tulevaisuudessa muodostuvan entistä 
enemmän kaikkia aloja koskevaksi, yleispäteväksi eh-
doksi työn tulokselliselle tekemiselle. Se ei rajoitu enää 
pelkästään aiemmin luovina pidetyille aloille kuten esi-
merkiksi taide, arkkitehtuuri tai viihde. Toisaalta ihmis-
käsin tehtävän työn uskotaan kaikkoavan aloilta, joilla 
luovuutta ei tarvita, ja niitä automatisoidaan yhä kiihty-
vällä tahdilla.

Luovuutta on hyvä ajatella prosessina, ei lopputulokse-
na. Prosessi on luonteeltaan arvaamaton: siinä kerätään 
hyödyllistä ja hyödytöntä tietoa, siihen sisältyy hurmio-

vapaan liikkuvuuden. Kuitenkin paikalliset vastaukset 
polarisaatioon eroavat huomattavasti. Valtiot kilpaile-
vat suuryritysten investoinneista, ja osa valtioista näi-
vettyy. Korkeimmin koulutettu 5 prosenttia väestöstä 
vastaa 60 prosenttista koko kansakunnan arvonlisästä, 
pääomatuloja on paljon ja suuri osa väestöstä on tuen 
nettosaajia. (Jousilahti, J. et al, 2017, 20.)

2 . 2 . 4  To d e n n ä k ö i s e t  k e h i t y s -
s u u n n a t

Tutkimukseen osallistuneiden työpajaryhmien näke-
myksissä oli selkeitä yhteneväisyyksiä: arvioitiin, että 
talouden globalisoituminen syvenee ja verkottuminen 
lisääntyy ja että työ pirstaloituu mutta säilyttää silti yh-
teiskunnan, ihmisten toimeentulon kuin merkityksen 
luomisen kannalta merkityksensä. Mahdollisena pi-
dettiin myös ns. perustuloa. Mahdollista valtioiden si-
säänpäinkääntymistä eli protektionismia ei pidetty toi-
vottavana, sillä erityisesti asiantuntijayrityksissä työn 
tekemisen tavat asettavat uusia vaatimuksia rekrytoin-
nin, yhteistyön tapojen ja työympäristön suhteen. Yri-
tykset tarvitsevat huippuosaajia ja avoimen maailman, 
jossa informaatio ja ihmiset liikkuvat. (Jousilahti, J. et 
al, 2017, 13-19.)

Van Meel ja Vos (2001, 323-324) kysyvät, onko kas-
vavan digitalisaation vaikutus yliarvioitu? Haluavat-
ko kaikki työskennellä kotoa käsin, vaikka siihen olisi 
mahdollisuus? Suurin osa työstä tehdään edelleen toi-
mistoissa. Van Meel ja Vos ennustavatkin, että toimisto 
tulee jossain muodossa säilymään. Vaikka etätyö ei vielä 
olekaan täysin vallannut kaikkea työntekoa ja toimistot 
ovat viime vuosina kokeneet uuden kasvukauden, on 
toimistomarkkinoille annettu kuitenkin ennuste, että 
niiden kukoistus on ohi. Nämä ennusteet saattavat kui-
tenkin Van Meel ja Vosin mukaan olla enemmän riip-
puvaisia talouden taantumasta kuin etätyöstä. 1 0 .



ta, vaikeuksia ja esteiden ylittämistä. Se saattaa päätyä 
johonkin konkreettiseen lopputulokseen, ajatukseen, 
asiaan, palveluun tai tuotteeseen, mutta yhtä hyvin se 
voi päätyä sivutuotteeseen tai nollatulokseen, ja tämä-
kin lopputulos on hyväksyttävä osaksi luovaa proses-
sia. Luova prosessi harvoin etenee suoraviivaisesti A:s-
ta B:hen, vaan pikemminkin täydentää itse itseään ja 
kiertää kehää yhä uudelleen ja uudelleen. Esimerkiksi 
Google on ottanut tavakseen lanseerata prototyyppejä 
ja sovelluksia ”lennossa” testatakseen ja kehittääkseen 
niitä käyttäjäpalautteen perusteella – näin prosessi on 
huomattavasti nopeampi. (Tukiainen 2005, 28-33, 110.)

Luovuutta tarvitaan tulevaisuudessa erityisesti ryhmä-
tasolla. Tällaista luovuuden ilmapiiriä edistää parhaiten 
kulttuurisesti heterogeeninen ja avoin yhteiskunta, jol-
la on vuorovaikutusta eri suuntiin. Myös tuki, palau-
te, tunnustus ja vapaus ovat luovuudelle tärkeitä. Tu-
kiaisen (2005, 28-33) mukaan organisaatio tai ryhmä 
ei kuitenkaan välttämättä ole luova, vaikka siinä olisi 
paljon luovia yksilöitä: ryhmän rakenne ja toimintata-
vat vaikuttavat ratkaisevasti innovatiivisten lopputulos-
ten syntymiseen. Organisaation on oltava sisäisesti tar-
peeksi monimuotoinen, jotta erilaiset lähestymistavat 
ja tieto pääsevät vuorovaikutukseen keskenään. Myös 
vaihtuvuuden merkitystä korostetaan – ilman sitä vaa-
rana on ajattelun kapeutuminen ja kangistuminen. (Tu-
kiainen 2005, 28-33.)

Tämän trendin kanssa ristiriidassa on kuitenkin ajatus 
hiljaisen tiedon roolista, jonka olemassaolo ja merkitys 
väitetään myös tiedostettavan ja tunnustettavan yhä laa-
jemmin. Hiljainen tieto häviää yrityksistä, mikäli työn-
tekijät vaihtuvat tiuhaan. Tiimien oppimiskyky ja sisäi-
nen luottamus ovat osaltaan yhdessä tekemisen ja ns. 
Flow-tilaan pääsemisen edellytyksiä. 

Myös Alexander (1982, 100) tähdensi oppimisverkos-
tojen merkitystä opettamisen sijaan ja totesi, että opet-
tamiseen perustuva ympäristö passivoi ja oppimiseen 
pohjautuva ympäristö puolestaan kasvattaa luovia, ak-
tiivisia yksilöitä. Todellinen yhteisöllinen oppiminen ta-
pahtuu hänen mukaansa tilanteissa, joissa henkilö (no-

viisi) oppii auttamalla jotakuta, joka tietää mitä tekee 
(mestari) (vrt. mentorointi) (Alexander 1982, 413).

Muutosjohtaminen ja design management ovat jo pit-
kään olleet luovan työn johtamisen kulmakiviä. Lisäk-
si ovat tulleet mm. foorumimalli ja orkestroiva johta-
mismalli, jotka ulottuvat organisaation ulkopuolelle, 
muiden toimijoiden ja yritysten verkostoon. Verkostot 
tuntuvatkin olevan tulevaisuuden työnteon keskiössä - 
epämuodollinen toimintakulttuuri, joka sisältää mata-
lan hierarkian, avoimen kommunikaation ja ideoiden 
vilkkaan ristiin sparrailun, nähdään keskeisenä luovan 
työn johtamisessa. Tukiaisen (2005, 41) mukaan epä-
hierarkiset ja kollegiaaliset luovat organisaatiot tarvit-
sevat vahvan ja visionäärisen johtajan määrittelemässä 
missiota ja visiota, luomassa ja ylläpitämässä luotta-
muksen ilmapiiriä, korostamassa uteliaisuutta
ja riskinottoa sekä välittämässä optimismia ja uskoa tu-
levaisuuteen. (Tukiainen 2005, 38-49.)

Toisinkin voi olla: ruotsalainen ohjelmistokonsultoin-
tiyritys Crisp lakkautti toimitusjohtajan tehtävän kolme 
vuotta sitten. Päätökset yrityksessä perustuvat yrityk-
sen sisäiselle demokratialle. Työntekijät tekevät itse-
näisesti päätöksiä ja kokoontuvat kaksi-kolme kertaa 
vuodessa päättämään yhteisistä asioista. Kaikkien kan-
taessa vastuuta yrityksen menestyksestä motivaation-
kin kerrotaan olevan kohdillaan. (http://m.iltalehti.fi/
tyoelama/201702182200073003_tb.shtml)

Luovan työn henkinen ympäristö näyttää siis olevan 
täynnä mahdollisuuksia ja haasteita. Seuraavassa kap-
paleessa käydään läpi luovalle työnteolle sopivien toi-
mistoympäristöjen piirteitä. 

DIAGRAMMI 2. Tukiaisen malli luovan työn 
kehämäisestä prosessista.

1. virittäytyy

2. valmistautuu

3. fokusoi

4. ideoi 5. muhittelee

6. kävelee

7. kiteyttää

8. jakaa
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Viereisellä sivulla: 
KUVA 7. Esimerkki hyvästä 
työympäristöstä - Alvar Aallon 
toimisto. 

3 .  TO I M I S TO T Y Ö N  H Y V Ä T  Y M P Ä R I S T Ö T 

valaistu ja voimakkaasti ilmastoitu maisematoimisto, 
joka koettiin ikäväksi sen persoonattomuuden, jatku-
vien keskeytysten, luonnonvalon puutteen ja ilmastoin-
nin henkilökohtaisen säätömahdollisuuden puutteen 
vuoksi. Myös niin sanottu combitoimisto syntyi 70-lu-
vulla, ja se yhdisti avotoimiston ja yksittäisten toimis-
tohuoneiden edut. (Schittich, C. (toim.), 2011, 12-14.)

1990-luvun alussa, virtuaalitodellisuuden aikakaudella 
ennustettiin, että virtuaaliset työpaikat korvaisivat ko-
konaan fyysiset toimistotilat, mutta näin ei ole kuiten-
kaan käynyt, vaan toimistoissa työskennellään edelleen 
(Van Meel & Vos, 2001, 322-323). Toimistotilat ja tavat 
työskennellä ovat vain kehittyneet. Tilankäyttöön, ti-
lan tuottavuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen alettiin 
kiinnittää huomiota. Joustavat työtilat kuten yrityspuis-
tot (business club) ja co-working-tilat yleistyivät. Bu-
siness klubit perustuivat nimeämättömiin työpisteisiin, 
jolloin työntekijä voi valita työpisteensä kulloisenkin 
työtehtävän mukaan. Tämä malli sopii myös etätyön te-
kijöille. Co-working-tilat puolestaan ovat saavuttaneet 
suosiota tarjoamalla työtilaa ja yhteistyömahdollisuuk-

3 . 1 .  To i m i s t o n  m a l l e j a  j a    
 h i s t o r i a a

Moderni toimisto syntyi 1900-luvun alussa teollisen 
vallankumouksen myötä, kun tarve toimistotyöhön 
kasvoi. Tehokkuus oli työnteon tärkein tavoite ja tämä 
vaikutti luonnollisesti tilojen suunnitteluun ja johtami-
seen: toimistoissa ei tullut olla kodinomaisia tekijöitä 
häiritsemässä. (Van Meel & Vos, 2001, 322-334.)

Niin sanottu hiljainen sukupolvi työskenteli suurissa, 
avonaisissa tiloissa, joissa raskaat työpöydät olivat ri-
veissä muistuttaen hieman luokkahuonetta (http://
officeprinciples.com/blog/history-office-interior-de-
sign-infographic/). Avotoimistojen ongelmat kuten 
yksityisyyden puute huomattiin pian, ja vuonna 1964 
kehitetyn Action Office -nimisen kalustesarjan myötä 
syntyi ensimmäinen muunneltava kalustekokonaisuus, 
joka sisälsi siirreltäviä seinäkkeitä ja kalustekompo-
nentteja. Muunneltavuuden avulla pystyttiin parem-
min vastaamaan työntekijöiden erilaisiin tarpeisiin. (ht-
tps://en.wikipedia.org/wiki/Office)

Toimistohuoneet syntyivät, kun tarve yksityisemmil-
le ja häiriöttömämmille tiloille huomattiin. Yhden ja 
kahden hengen suljettuja toimistohuoneita sisältävät 
toimistot (Cellular Office) muodostuivat ikkunaseinil-
le sijoitetuista työhuoneista, neuvottelu-, kopiointi- ja 
taukotiloista, jotka erotti keskellä kulkeva ikkunaton 
käytävä. Tämä pohjaratkaisu sopi hierarkiselle orga-
nisaatiolle, jossa tehdään keskittymistä vaativaa työtä. 
Koppikonttorit yleistyivät 70-luvulla eristäen työnteki-
jät pieniin harmaalla villalla päällystettyihin koppeihin, 
jotka eivät juuri innostaneet sosiaaliseen kanssakäymi-
seen (http://officeprinciples.com/blog/history-of-
ficeinterior- design-infographic/). Samaan aikaan 
syntyi myös avotoimiston uusi versio, keinotekoisesti 

KUVA 8. Avotoimiston rauhaton 
työympäristö elokuvasta The 
Apartment. 1 3 .
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Viereisellä sivulla: 
Diagrammi 3. Toimistotyypit yksityisyy-
den ja yhteistyön mukaan

KUVA 9. Hengetön toimistokäytävä

KUVA 10. Combi-toimisto

KUVA 11. Jacques Tatin ohjaaman 
Playtime elokuvan kohtaus. Mr. Hulot 
ihmettelemässä koppikonttoria

sia eri yrityksille. Varsinkin yksityisyrittäjät hyö-
tyvät tällaisista tiloista, sillä ne mahdollistavat 
olosuhteet ja työvälineet, joihin ei usein muuten 
olisi varaa. Toinen erittäin suuri hyöty tässä mal-
lissa on verkostoitumisen mahdollisuus ja yhtey-
det muihin saman alan tekijöihin. (Schittich, C. 
(toim.), 2011, 14-15.)

Yksi suuri, yhtenäinen 2010-luvulla syntynyt 
malli on monitilatoimisto, joka pyrkii yhdistä-
mään eri tarpeisiin soveltuvia tiloja, ja johon täs-
säkin tutkielmassa erityisesti syvennytään kappa-
leessa 4.

KUVA 9. Hengetön toimistokäytävä.
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3 . 2 .  H y v ä n  t y ö y m p ä r i s t ö n 
e d e l l y t y k s e t 
 
-  N e u r o t i e t e e l l i n e n  n ä k ö k u l m a 
t i l a a n  ( j a  m a a i l m a n t i l a a n ) 

Toimistoympäristön toimivuutta on siis tutkittu jo 
1900-luvun puolivälistä lähtien, joten paljon tietoa 
siihen vaikuttavista tekijöistä on olemassa. Työympä-
ristön toimivuuteen vaikuttavia fyysisiä osatekijöitä 
ovat muun muassa tilankäyttö, ergonomia, akustiikka, 
sisäilma, lämpöolot, yksityisyys, sisustus, ekologisuus, 
työtehtävien vaatimukset, organisaation tehtävät jne. 
Näitä ei kuitenkaan tarkastella tässä tutkielmassa, vaan 
keskitytään tilan tunnelmaa luoviin, neurotieteellisiin 
ominaisuuksiin kuten moniaistisuus, tilallisuus, rytmi, 
muoto ja rakenteet, materiaalisuus, sekä valo ja varjot. 

Viimeisimpiin suomalaisia työoloja ja toimitiloja tutki-
neisiin hankkeisiin kuuluu Työterveyslaitoksen ristitie-
teellinen Toti - käyttäjälähtöiset toimitilat -hanke, jonka 
loppuraportissa kerrotaan tutkimuksista, jotka koski-
vat toimitilojen sisäympäristön eri piirteitä ja niiden 
vaikutuksia. Sisäympäristön vaikutus kokonaisuutena 
oli suuri: työsuoritus laski huonossa työympäristössä 
1-13%. Merkittäviä eroja esiintyi esimerkiksi vireydes-
sä, motivaatiossa, kuormittuneisuudessa, turhautunei-
suudessa, tunnetiloissa, tarkkavaisuudessa, tilan elvyt-
tävyydessä ja halukkuudessa työskennellä vastaavissa 
olosuhteissa jatkossa. Johtopäätöksenä tutkimuksessa 
todettiin, että hyvässä sisäympäristössä suoriudutaan 
paremmin erityisesti työmuistitehtävissä, ja että hyvä 
sisäympäristö tukee työntekijöiden hyvinvointia. (Hon-
gisto, V. et al., 2012, 12-20.) 
Kun puhutaan tunnetilojen ja atmosfäärien luomises-
ta tilaan, moniaistisuus ja neurotieteellinen näkökulma 
tarjoaa tähän erinomaisen lähestymistavan. Tunnetilo-

KUVA 13. Riittipaikka. Sauna merkitsee 
suomalaiselle pyhää paikkaa - siellä on 
tapahtunut elämään liittyvät tärkeimmät 
asiat syntymästä kuolemaan.

KUVA 12. Tulisija vahvistaa yhteisölli-
syysttä (vasemmalla)

jen ja atmosfäärien luomisella tilan ja ympäristön kautta 
on vaikutusta työnteolle, luovuudelle, viihtyvyydelle ja 
sitä kautta myös työn tuloksille. Tulevaisuudessa näil-
lä seikoilla on entistä suurempi merkitys. Pallasmaan 
(2016, 31) mukaan kauan kadoksissa ollutta yhteyttä 
maailmaan, historiaan, omiin juuriin, tunteisiin ja ais-
teihin ollaan löytämässä uudelleen ainakin arkkitehtuu-
rin piirissä: materiaalisuuden, taktiilisuuden, tekstuurin 
ja painon sekä tihentyneen tilan ja materialisoituneen 
valon tuntua palautetaan ympäristöömme ja ne antavat 
aisteillemme mahdollisuuden herätä uudelleen eloon. 

Alexander (1982, 132) puhuu myös historian merkityk-
sestä ja nostaa esille riittipaikkojen (pyhien paikkojen) 
suojelemisen. Nämä symboloivat liittymistä tiettyyn 
alueeseen ja korostavat ihmisen henkisten juurien kaut-
ta tapahtuvaa yhteyttä menneisyyteen. Näitä juuria on 
vaikea säilyttää, mikäli ympäröivä fyysinen maailma ei 
tue yhteyttä niihin (Alexander, C. et al. 1982, 132).

Yhteys omaan historiaan ja tunteisiin ei ole nykyajan 
urbaanille ihmiselle itsestäänselvä asia. Useat fenome-
nologiaan, dekonstruktioon ja jälkistrukturalismiin lii-
tetyt filosofit kuten Martin Heidegger, Michel Foucault 

”Jokainen koskettava ark-
kitehtuurikokemus on mo-
niaistinen: aineen, tilan ja 
mittakaavan ominaisuuksia 
mittaillaan yhtä lailla silmil-
lä, korvilla, nenällä, kielellä, 
luustolla ja lihaksilla.”

Juhani Pallasmaa
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ja Jacques Derrida ovat Pallasmaan (2016, 20-21) mu-
kaan kiinnittäneet huomiota näköaistin historialliseen 
ensisijaisuuteen ja sen vahvistumiseen tendenssinä. 
Kaikki edellä mainitut ovat tarkastelleet modernin ajan 
näkökeskeisyyttä ja heidän mielestään se eroaa selvästi 
aiemmista aikakausista. 

Pallasmaa (2016, 20-23) puhuu kuvista hypnotisoiva-
na virtana, josta puuttuu sekä fokus että osallisuuden 
tunne. Yhdeksi mahdolliseksi syyksi ilmiöön Pallas-
maa nostaa sen, että silmä on aisteista ainoa, joka on 
tarpeeksi nopea pysyäkseen teknologisen maailman 
yhä kiihtyvässä vauhdissa. Silmään ja näkökykyyn liit-
tyy myös muita kulttuuriamme sävyttäviä negatiivisia 
piirteitä kuten narsismi ja nihilismi. Individualistien ai-
kakaudella narsistinen ympäristön rakentaminen poh-
jautuu usein puhtaasti itseilmaisuun ja nihilismi puo-
lestaan pyrkii tietoisesti edistämään aistimellista ja 
henkistä vieraantumista. Tällaisille piirteille pohjautu-
va arkkitehtuuri tai tilanrakentaminen ei tue moniaisti-
suutta ja tunteiden tasapainoa. (Pallasmaa 2016, 20-23.)

3 . 2 . 1  M o n i a i s t i s u u s  j a 
h y v i n v o i n t i

”Jokainen koskettava arkkitehtuurikokemus on mo-
niaistinen: aineen, tilan ja mittakaavan ominaisuuksia 
mittaillaan yhtä lailla silmillä, korvilla, nenällä, kielellä, 
luustolla ja lihaksilla.” (Pallasmaa 2016, 34.) 

Aisteja saattaa olla jopa enemmän kuin klassiset viisi. 
Esimerkiksi James J. Gibson luokittelee aistit viiteen eri 
järjestelmään: näkö-, kuulo-, maku-, tuoksu-, perusta-
va orientaatio- ja haptinen järjestelmä. Rudolf  Steiner 
puolestaan olettaa, että aisteja on jopa 12. Aistit halua-
vat tehdä yhteistyötä; esimerkiksi näkö voidaan ajatella 
tuntoaistin jatkeeksi. Moniaistisuuden kautta voidaan 
puhua monimutkaisemmista järjestelmistä, esimerkiksi 

KUVA 14. Frank Lloyd Wrightin Falling 
Water House on moniaistisen arkkitehtuu-
rin malliesimerkki

haptisesta, kosketukseen perustuvasta muistista, jonka 
avulla voidaan arvioida materiaalisuutta, välimatkaa ja 
tilallista syvyyttä visuaalisesti. Kosketusaistia voidaan-
kin pitää näköaistin alitajuntana: silmät hivelevät  kau-
kaisia pintoja, muotoja ja reunoja alitajuisella taktiililla 
kokemuksella. (Pallasmaa 2016, 34-35.)

Frank Lloyd Wrightin Fallingwater on erinomainen esi-
merkki moniaistisesta arkkitehtuurista. Rakennus kie-
too ympäröivät metsät, kalliot ja talon rakenteet, pin-
nat, tekstuurit ja värit metsän tuoksuja ja joen ääniä 
myöten täydeksi, rikkaaksi kokemukseksi. Se on hyvin 
kehollinen, materiaalinen ja henkinen kokonaisteos. 
Tällaista hyvää arkkitehtuuria voidaan pitää muistin, 
mielikuvituksen ja uneksinnan kuvina, joka ”kehystää, 
pidättää, vahvistaa ja fokusoi ihmisen ajatuksia estäen 
niitä häviämästä”. (Pallasmaa 2016, 36.)

1 8 .



Naukkarinen (2011, 18-32) esittää, että ongelmia syn-
tyy siitä, jos yritämme eristää esteettisyyden ja arjen toi-
sistaan. Hänen mukaansa maailman kuvallistuminen 
ymmärretään liian usein poikkeavaksi kuvallisuudeksi, 
samoin aistimellisuus poikkeukselliseksi aistiherkkyy-
deksi. Tavanomainen riittää, ja ylipäätään aistien merki-
tyksen parempi huomaaminen. Esimerkiksi kaunis-ru-
ma -akselilla esteettinen meriitti ei aina sijoitukaan 
ääripäähän, vaan voi lähestyä jatkumon keskikohtaa. 
Kokonaisvaltaisuus näyttelee esteettisessä arvioinnissa 
myös suurta roolia. Sitä voisi Naukkarisen (2011, 50) 
mukaan verrata ruoan tai viinin maisteluun: esteetti-
syys on osa kokonaisuutta samalla tavalla kuin makeus 
tai suolaisuus on osa ruokaa tai juomaa. Sille ei voida 
osoittaa ruoassa tiettyä paikkaa, vaan se on kaikkialla.

3 . 2 . 2  P e r i f e r i s e n  n ä ö n 
m e r k i t y s  t u n n e l m a n 
a i s t i m i s e s s a

”Näköaisti erottaa meidät maailmasta, kun taas muut 
aistit liittävät meidät maailmaan. Taiteen voima perus-
tuu juuri tähän alkukantaisuuteen, jota silmä yksin ei ta-
voita: sen merkitykset ovat kehollisia ja elettyjä ennem-
min kuin älyllisesti ymmärrettyjä.” (Pallasmaa 2016, 39.)

Näköaisti on pitkään ollut keskeisin ja arvostetuin ais-
teista, erityisesti tarkan näön alue, joka asettaa objektit 
keskiöön. Pallasmaa (2016, 13-16) kuitenkin alleviivaa 
erityisesti periferisen näköaistin merkitystä atmosfää-
rin kokemukselle: periferisen näkökyvyn avulla tajuam-
me hänen mukaansa tilojen ja paikkojen atmosfäärisen 
luonteen ennen kuin siirrymme yksityiskohtien tarkas-
teluun.

Neurologiset tutkimukset osoittavat, että havaitsemi-
sen ja kognition prosessit etenevät kokonaisuuden vä-
littömästä tajuamisesta kohti yksityiskohtia eikä päin-

vastoin. Perinteinen muotoon ja tarkkaan näköön 
keskittyvä tila- ja arkkitehtuuriopetus ohjautuu helpos-
ti väärille urille ympäröivän tilallisuuden, sisäisyyden ja 
haptisuuden kokemuksen jäädessä sivuun arkkitehtoni-
sesta keskustelusta. Tähän saattaa olla syynä teknologi-
nen kulttuurimme, joka on asettanut aistit järjestykseen 
ja oikeastaan hyväksyy vain näön ja kuulon ensisijaisiksi 
sosiaalisiksi aisteiksi muiden aistien jäädessä kulttuuri-
sen koodin tukahduttamiksi, arkaaisiksi aistijäänteiksi. 
Vain ruoka- ja tuoksunautinnot tai lämpötila-aistimuk-
set ovat yleisesti hyväksyttäviä tiedostaa silmäkeskeises-
sä ja pakkomielteisen hygienisessä kulttuurikoodissam-
me. (Pallasmaa 2016, 13-16.)

KUVA 15. Pollockin maalauksissa voi hyödyn-
tää erityisen hyvin periferistä näköä. Autumn 
rhythm.

”Näköaisti erottaa meidät 
maailmasta, kun taas muut 
aistit liittävät meidät maa-
ilmaan.”

Juhani Pallasmaa
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KUVA16. : Chiaroscuro eli valohämy Car-
vaggion maalauksessa

Kuva 17. Tadao Andon Valon kirkko nostaa 
valon merkityksen erityiseen asemaan.

Meidän aikanamme valosta on tullut lähes yksinomaan mää-
rällinen seikka. Niin kodeissa kuin työympäristöissäkin varjon 
merkitys on hukkunut valtavien maisemaikkunoiden yleistymi-
sen myötä. Suuret ikkunapinta-alat kadottavat merkityksensä 
välittävänä tekijänä kahden eri maailman, suljetun ja avoimen, 
sisäisen ja ulkoisen, yksityisen ja julkisen, varjon ja valon välillä. 
(Pallasmaa 2016, 38)

Ikkunapinta-alan minimoinnin merkitys ilmentyy erityisen voi-
makkaasti japanilaisen arkkitehdin Tadao Andon minimalisti-
sessa betoniarkkitehtuurissa joka lähenee askeettista runoutta. 
Valon kirkko perustuu varjojen/hämärän volyymiin, nostaen 
seinään viilletyn ristin ja sen kautta sisään valuvan luonnon-
valon ainoana valonlähteenä aivan erityiseen asemaan. Hä-
nen arkkitehtuurinsa sanotaan luovan ”sisäänpäinkääntyneen 
mikrokosmoksen modernin maailman urbaania kaaosta vas-
taan”. (https://fi.wikipedia.org/wiki/Tadao_And%C5%8D)

3 . 2 . 3  C h i a r o s c u r o 
–  v a l o n  j a  v a r j o n   m e r k i t y s

Kirkas, homogeeninen valo korostaa näköaistin merkitys-
tä, vahvistaa silmän erottavaa ja etäisyyttä luovaa funktio-
ta ja jähmettää mielikuvituksen. Silmän kontrollointi toimii 
eri periaatteella kuin kosketus, tunteen aistin lähestyvä intii-
miys, ja järkiperäistää ja etäännyttää tunteista. Hämärässä, 
varjossa ja pimeydessä näköaistin terävyys heikkenee ja sy-
vyydestä ja etäisyydestä tulee moniselitteistä. Hämäryys luo 
siten paremmat edellytykset alitajuiselle ääreisnäkemiselle 
ja taktiilille kuvittelulle sekä stimuloi mielikuvitusta ja unel-
mointia. Fokusoimaton katse voi synnyttää meditatiivisen 
tilan. Hämäryys synnyttää myös yhteisötunnetta: solidaari-
suuden tunne kasvaa. (Pallasmaa 2016, 37-38.)

Valon ja erityisesti kirkkaan sellaisen merkitystä Pallasmaa 
(2016, 39) vertaa jopa henkiseen kidutuskeinoon, sillä se ei 
jätä tilaa vetäytymiselle tai yksityisyydelle, vaan paljastaa ar-
mottomasti kaiken. Se sopii valvontayhteiskunnan keinok-
si korostamalla julkista ja etäistä irrallisuutta samaistumisen 
sijaan. Myös Alexander (1982, 645) toteaa homogeenisen 
valon muodostavan heikosti paikkoja inhimilliselle toimin-
nalle. Hän viittaa ihmisen luontaiseen halukkuuteen siir-
tyä kohti valoa – ikkunapaikat, verannat ja tulisijat ovatkin 
luokseen houkuttelevia paikkoja – ja valon ja varjon leikki 
kerää ihmiset yhteen. Tästä seuraa luonnollisesti, että tär-
keitä paikkoja tilassa täytyy korostaa valolla, jotta ne anta-
vat virikkeen siirtyä niitä kohti. Tasainen valaistus hukkaa 
nämä mahdollisuudet ja saattaa aiheuttaa tilalle sisäisiä ris-
tiriitoja.

Chiaroscuro, valohämy, antaa tilojen hengittää: varjossa on 
valon sisäänhengitys, valaistuksessa valon uloshengitys. Ca-
ravaggion ja Rembrandtin maalauksissa on erityisen voi-
makas keskittymisen ja läsnäolon tunne juuri chiaroscuron, 
syvän varjon takia (Pallasmaa 2016, 38).

Nobelkirjailija Junichiro Tanizaki kuvaa puolestaan kirjas-
saan ”Varjojen ylistys” japanilaisen estetiikan keskeisiä osa-
tekijöitä, mm. varjon ja pimeyden merkitystä, jotka näkyvät 
mm. geishan mustaksi värjätyissä hampaissa tai lakkaesi-
neiden estetiikassa (Pallasmaa 1993, 226).

DIAGRAMMI 4. Valo houkuttaa ihmisiä 
luokseen ja muodostaa kohtaamispaikkoja. 
Alexanderin kaavaa mukaillen. 
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3 . 2 . 4  K u u l o a i s t i  y h d i s t ä ä 
m e i d ä t  t o i s i i m m e  j a 
m e n n e i s y y t e e m m e 

Yhdistävänä tekijänä tiloissa kannattaa huomioida 
myös kuuloaisti. Näköaistin eristäessä ja vahvistaessa 
ulkopuolisuuden tunnetta, ääni yhdistää ja lähestyy ih-
mistä, ja siinä missä näöllä on suunta, ääni kulkeutuu 
kaikkialle (Pallasmaa 2016, 39-40). Kuulon avulla pys-
tymme kokemaan ja hahmottamaan tilan paremmin. 
Kaiun perusteella osaamme sanoa, olemmeko asumat-
tomassa ja kalustamattomassa tilassa vai asutussa.

Pallasmaa (2016, 40) antaa esimerkin kuuloaistin yh-
distävästä luonteesta: katedraalin hämärissä syvyyksissä 
tunne on yksinäinen, mutta urkujen äänen soidessa se 
sitoo meidät tilaan ja ympäröiviin ihmisiin. Kaupungin 
kaduilla kajahtavat kirkonkellot saavat meidät tietoisik-
si kansallisuudestamme, samoin sataman lokkien huu-
dot tekevät meidät tietoisiksi valtameren suuruudesta 
ja horisontin äärettömyydestä. 

Niin kuin valossa ja varjossa, myös äänen kohdalla sen 
vastakohta hiljaisuus toimii jopa vielä voimakkaammin 
arkkitehtuurin kokemuksena. Esimerkiksi vanhat talot 
vievät meidät takaisin historian hitaaseen aikaan ja hil-
jaisuuteen ja vapauttavat meidät samalla ajan ja nyky-
hetken tiukasta otteesta – voimme kokea ajan hitaan 
ja parantavan kulun, kun se samalla yhdistää meidät 
kuolleisiin ihmisiin ja jo menneisiin aikoihin (Pallasmaa 
2016, 42). Esimerkiksi kokiessamme vanhan pajan työ-
kaluineen ja alasimineen saatamme mielessämme kuul-
la hyvinkin elävästi raudan taonnan kalkkeen. Samalla 
saatamme kokea surumielisyyttä elämän hetkellisyydes-
tä.

KUVA 19. Museopajan patinoitunut vasara 
saa meidät kuulemaan taonnan kalkkeen ja 
ajattelemaan menneitä sukupolvia sekä käsiä, 
jotka ovat sitä koskeneet

KUVA 18. Savenvalajan kädet ja kosketuk-
sen taika.

3 . 2 . 5  K o s k e t u k s e n  t a i k a  – 
i h o n  m u i s t i

Ihon kautta tulkitsemme materiaalin tekstuuria, painoa, tiheyttä 
ja lämpötilaa. Vanhan esineen kulunut, monien käsien kosket-
tamisesta sileäksi muuttunut pinta muuttuu kosketuksen kautta 
tiedostukseksi siitä, kuinka sen on joku valmistanut ja ketkä sitä 
ovat käyttäneet – ihmiset ennen meitä. Kuin kuuloaisti, kos-
ketuskin yhdistää meitä historiaan ja myös toisiimme, jos niin 
haluamme. Sileäksi kuluneesta ovenkahvasta voi tulla tervetu-
lotoivotuksen vertauskuva: ovenkahva kättelee meidät. Veden 
kuluttama, pyöreä kivi saattaa ajatuksemme tiedostamattamme 
vuosituhansien taakse. (Pallasmaa 2016, 45)

Iho luo intiimiyttä ja vahvistaa tunnetta kodista. Koemme tu-
lisijan lämmön ihomme kautta ja samalla koemme olevamme 
turvassa. Saatamme kokea myös muiston sisätilan lämmöstä 
palelevia jäseniä lämmittävänä aitona tuntemuksena. (Pallas-
maa 2016, 45-46)

”Kädet ovat kuvanveis-
täjän silmät” 

Juhani Pallasmaa 
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Kaiken ei pitäisi kuitenkaan olla yhdellä kertaa nähtä-
vissä, muutoin läpinäkyvyys ja arvoituksettomuus te-
kee tilakokemukset yllätyksettömiksi ja köyhiksi. Kun 
tekniikka mahdollistaa kontrolloinnin, yhteiskunta 
muuttuu hahmottomaksi ja aisteilla tavoittamattomak-
si. Yksi syy urbaaneissa ympäristöissä kasvavalle irrati-
onaaliselle pelolle voi olla se, että ympäristö on aistein 
tavoittamaton eikä muodosta mitään järjellistä merki-
tystä. (Pallasmaa 1993, 112.)

Funktionaalisuus on hyvä perusta tilan suunnittelulle, 
mutta hienoimmin se voidaan käsitellä arkkitehtuuris-
sa Tadao Andon tavoin, huomaamattomasti. Hän on 
määritellyt suhteensa funktionaalisuuteen ja hyödyt-
tömään sekä niiden väliseen jännitteeseen seuraavasti: 
”Sen jälkeen kun arkkitehtuurin funktionaalinen pe-
rusta on otettu huomioon, on mielestäni etäännyttävä 
funktiosta.” (Pallasmaa 2016, 48.)

3 . 2 . 7  I n h i m i l l i n e n 
m i t t a k a a v a  j a  k e h o l l i s u u s

Aiemmin ihminen käytti omaa kehoaan rakennelmien-
sa mittakaavallisena ja suhteuttavana järjestelmänä. 
Haptinen muisti on toiminut paremmin traditionaali-
sissa kuin teollistuneissa kulttuureissa. Ruumis tietää ja 
muistaa ja sillä on suhde ympäröivään tilaan. Kehon 
muisti yltää sukupolvien taakse alkukantaisiin koke-
muksiin. Traditionaalisten kulttuurien arkkitehtuuri on 
yhteydessä ruumiin hiljaiseen tietoon, lihasten ja hap-
tisen aistin synnyttämään rakentamiseen. Pallasmaa 
(2016) vertaa tätä rakennustapaa linnun tapaan muova-
ta pesänsä ruumiinsa liikkeillä. Kun alkuperäiskansojen 
haptisesta rakentamisesta on siirrytty silmän valvon-
taan on se tarkoittanut niin kokonaisvaltaisuuden, plas-
tisuuden kuin intiimiydenkin katoa. (Pallasmaa 2016, 
23.)

Ihmisen toiminta, ruoanlaitto, nukkuminen ja lukemi-
nen, kanssakäyminen ovat niitä tekijöitä, jotka tekevät 

KUVA 20. Traditionaalisten kulttuurien 
rakennustapa perustuu kehollisuuteen ja 
inhimilliseen mittakaavaan.

3 . 2 . 6  M u o t o  j a  r a k e n t e e t , 
t i l a l l i s u u s  j a  r y t m i

”Vaikuttavissa arkkitehtuurielämyksissä tila, aine ja aika 
tuntuvat yhdistyvän yhdeksi koko tajunnan läpäiseväksi 
ulottuvuudeksi. Tila saa ikään kuin lisää painovoimaa, 
valo aineellistuu, aika pysähtyy ja tilaa hallitsee hiljai-
suus” - näin kirjoittaa Pallasmaa (1993, 107) muodon 
psyykestä. Muoto, rakenteet, tilallisuus ja rytmi muo-
dostavat sen kokonaisuuden, jonka hahmotamme ali-
tajuisesti astuessamme uuteen tilaan. Aistimme niiden 
muodostaman tunnelman ja sanoman, löydämme pai-
kat, jotka toimivat keskittävinä fokuksina kuten tulisija, 
ruokapöytä ja vuode. Nämä fokukset jäsentävät päivit-
täistä elämäämme ja niihin liittyy vahvoja tuntemuksia. 
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KUVA 21. Urbaani ympäristö valtavine 
lasipintoineen vahvistaa tunnetta irralli-
suudesta.

tilasta inhimillisen. Tehdäksemme näille toiminnoille 
tilaa ja tehdäksemme niistä toimivia niiden pitää perus-
tua funktionaalisuudelle ja ihmisen mittakaavalle; aske-
leille, käden ojennuksille ja kehon eri asennoille. Kun 
ruumiin paino kohtaa oven painon, tai jalat mittaavat 
askelmia portaita laskeutuessamme, tai kun käsi kulkee 
kaidetta pitkin, tajuamme tilojen ja esineiden mittasuh-
teet ja toimivuuden äänettömästi, pakottamatta. Meille 
syntyy ruumiillinen suhde tilaan, ja suhde voi olla joko 
hyvä tai huono. Ihmisen mittakaavassa oleva tila tuntuu 
luonnolliselta ja oikealta. 

Arkkitehti sisäistää vähitellen suunnitteluprosessin ku-
luessa maiseman, kontekstin, funktionaaliset vaatimuk-
set ja kuvittelemansa rakennuksen omassa kehossaan. 
Liike, tasapaino ja mittakaava tunnetaan alitajuisesti 
kehossa. Kehon saadessa vastakaikua tilasta koemme 
nautinnon- ja suojantunnetta. Kehollisuuden mesta-
ri, arkkitehti Alvar Aalto puhui kuistia tai ovea suun-
nitellessaan huoneeseen astumisesta, ei muodollisesta 
suunnittelusta. Myös Eileen Gray piti suunnittelunsa 
pohjana sisäistä arkkitehtuuria ja asujan hyvinvointia, 
ei ulkoista arkkitehtuuria; hänen suunnitelmansa tun-
tuvat kasvavan arkielämän tilanteiden lähitarkastelus-
ta pikemminkin kuin visuaalisista ennakkokäsityksistä. 
(Pallasmaa 2016, 48-53.)

3 . 3 .  To i m i s t o y m p ä r i s t ö n  m e r -
k i t y s  l u o v u u d e l l e

Moniaistisuuden merkitys on onneksi muistettu uudelleen. 
Työympäristöihin sovellettuna neurotieteestä aukeaa hy-
vät mahdollisuudet rakentaa työpaikkoja, jotka synnyttä-
vät kokonaisvaltaisen hyvänolon tunteen, edistävät työhy-
vinvointia ja viihtyvyyttä aidolla, tunteisiin ja muistiin asti 
ulottuvalla tavalla. Myös maku- ja hajuaisteilla on tilalliselle 
kokemukselle omat merkityksensä. Esimerkikkinä Pallas-
maa (2016, 46) nostaa esiin kosketus- ja makukokemusten 
välillä tapahtuvan synesteettisen siirtymän. Jotkut ihmiset 

näkevät musiikin väreinä, ja näköaisti puolestaan yhdistyy 
herkästi makuun: jotkin värit ja yksityiskohdat herättävät 
oraalisia tuntemuksia.

Moniaistisuuden kokemus on kokonaisvaltaista ja oleel-
lista ihmisen hyvinvoinnille. WHO:n määritelmän (2013) 
mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihmi-
nen pystyy selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa, 
työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. 
Mielen sisäiset ja ulkoiset suojaavat tekijät kuten koulutus-
mahdollisuudet, toimeentulo, työyhteisön ja esimiehen tu-
ki, vaikuttamismahdollisuudet ja turvallinen elinympäristö 
vaikuttavat hyvinvointiin. (http://www.mielenterveysseura.
fi/fi/mielenterveysseura/ organisaatioja- toiminta/strategia/
mit%C3%A4-mielenterveys).
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4 .  M O N I T I L ATO I M I S TO  -  T I L A  L U O V U U D E L L E ? 

yrityspuistoissa eivät ole enää muodissa. Toimistojen ei 
enää kuulu näyttää toimistoilta. Nuorekkaat, avomieli-
set ja kehityshaluiset organisaatiot suosivat tiloja, joita 
ei alunperin ole suunniteltu toimistoiksi. (Van Meel & 
Vos, 2011, 325) 

Jättisuurien korporaatiotilojen ja yrityspuistojen koke-
minen hengettöminä liittyy todennäköisesti moniaisti-
suuden tärkeyden tiedostamiseen ja uuteen nousuun. 
Lisäpontta asian tiedostamiselle on todennäköisesti an-
tanut työmaailman henkinen kovuus ja kova vaatimus-
taso. Hyvää oloa halutaan saavuttaa edes jollain olemi-
sen tasolla. 

Loft-tilojen trendiin liittyy ”tila tilassa” -ajattelu. Suur-
ten ja avarien tilojen sisälle rakennetaan pieniä, toi-
sistaan erottuvia tiloja kuten neuvottelutiloja, keskit-
tymistiloja ja ideointihuoneita. Pienimmät tilat ovat  
kahdenkeskiseen neuvonpitoon suunniteltuja peh-
mustettuja ja korkeaseinäisiä sohvarakenteita ja yhden 
hengen äänieristettyjä puhelinkoppeja, jotka liikkuvat 
jossain ylimitoitetun huonekalun ja minikokoisen huo-
neen välimaastossa. Tällaiset elementit tarkoituksella 
eristävät ja sulkevat ihmisiä pois yhteydestä muihin – 
ne tarjoavat työrauhaa ja toimivat samalla akustisena 
suojana. Olisi mielenkiintoista tutkia, miten ihmiset 
näitä tiloja todellisuudessa käyttävät; pidetäänkö kah-
denkeskiseen neuvonpitoon tarkoitetuissa kalusteissa 
todella palavereita vai muotoutuvatko ne yksittäisen 
työntekijän omaksi poteroksi, johon eristäytyä? Jaksaa-
ko puhelinkoppiin siirtyä joka kerta, kun puhelin soi? 
Työpäivän aikana puhelin saattaa olla ahkerassa käytös-
sä – tarkoittaako se koko päivän seisoskelua ahtaassa 
kopissa? 

Trendinä on toimisto, joka on leikkisä ja joka houkut-
telee työntekoon. Leikki on lapsen työtä, mutta onko
se myös aikuisen työtä? Alankomaalainen tutkijapa-
ri Van Meel ja Vos (2001, 323) kyseenalaistaa tämän

4 . 1  M o n i t i l a t o i m i s t o n  p i i r -
t e i t ä 

Monitilatoimisto on työnteon ympäristö, joka tarjoaa 
ratkaisuja ja tiloja erityyppisiin tarpeisiin: on yhteis-
käytössä olevia erilaisia työtiloja kuten avotila, kokous-
tila, vetäytymistila ja lounge, joita käytetään tilanteen 
mukaan, on rauhallisia työtiloja keskittymistä vaativille 
töille sekä ryhmätyötiloja ja kohtaamispaikkoja eriko-
koisille ja erityyppisille neuvotteluille ja yhteistyötilan-
teille. Monitilatoimistossa on myös tarpeen vaatiessa 
henkilökohtaisia, nimettyjä työpisteitä niille, joiden 
työn luonne sitä edellyttää ja joille se on tarkoituksen-
mukaista. Pääasiassa työntekijät kuitenkin työskentele-
vät avoimessa tilassa muiden työntekijöiden kanssa il-
man omaa erillistä työhuonetta tai edes omaa pysyvää 
työpistettä. (Monitilatoimisto työympäristönä)

On hyvin vaikeaa enää kuvitella nykymaailmassa yhtä 
ja oikeaa toimiston suunnitteluperiaatetta, vaan kunkin 
yksikön, ryhmän ja yksilön kohdalla tulisi miettiä, mi-
tä toimitilalta edellytetään, jotta se palvelisi töiden hoi-
tamista parhaalla mahdollisella tavalla ja olisi joustava 
tulevaisuudessa muutoksia ajatellen. Työtavat ja väli-
neet ovat myös muuttuneet; olemme siirtyneet pape-
rittomiin ja langattomiin toimistoihin, joissa työskente-
lemme koneilla käsin tekemisen sijaan. Väline vaikuttaa 
työn lopputulokseen. Työnteon muotojen muuttuessa 
kokoustaminen ja sen myötä yhteis- ja ryhmätyötilojen 
merkitys innovaatioiden tuottajana kasvaa, ja tällaisiin 
tarkoituksiin sopivat muun muassa kollektiivit, yritys-
ryppäät, työhuoneperinne ja hubit tai näiden yhdistel-
mät (Tukiainen 2005, 18-21).

Nykypäivän toimistomaailman muutosten keskiössä 
ovat vanhat tilat uusiokäytössä kuten loft-huoneistot. 
Näyttävät ja suuret ”korporaatiotilat” hengettömissä 

KUVA 22. Loft-toimiston kodin-
omaista henkeä 2 7 .



kehityskulun: he pohtivat, kuinka realistista tällainen 
kehitys on, onko esimerkiksi biljardipöytä toimistossa 
tarkoituksenmukainen? Hauskuuden tulisi heidän mie-
lestään olla osa organisaation ja työntekijöiden olemus-
ta eikä päälle liimattua, sillä pelkkä tila ei saa ihmisiä 
muuttamaan käyttäytymistään. Heidän mukaansa haus-
ka toimisto saattaa myös jäädä talouden jalkoihin. Työ-
ympäristön on kuitenkin tärkeää olla rento, sillä ren-
tous on uutta synnyttävä olotila. Kiire ja stressi estävät 
luovuutta. Hidastamisen tarve on tullut suoranaiseksi 
muoti-ilmiöksi: elvyttävät tilat, meditaatiohuoneet ja 
päiväunitilat ovat uusi ilmiö työympäristöissä (Tukiai-
nen 2005, 52-53).

4 . 2  M o n i t i l a t o i m i s t o n  v y ö -
h y k k e e t  j a  t i l a t y y p i t 

Tukiaisen (2005, 52-53) mukaan olennaista työympä-
ristön rakentamiselle on kaksi eri asiaa: tilallinen kehys 
niille olennaisille toiminnoille, jotka luovan prosessin 
eri vaiheisiin kuuluvat ja toisaalta tilojen ja niissä työs-
kentelevien ihmisten virittäminen työn ja kunkin pro-
sessin kannalta optimaaliseen tunnelmaan. 

Ihmiset eivät pysty työskentelemään tehokkaasti, jos 
heidän työtilansa on liian suljettu tai liian avoin. Hy-
vä työtila on jossain tältä väliltä. Monissa toimistois-
sa ihmiset ovat joko liian eristettyjä tai liian esillä. Ta-
sapainon löytäminen näiden kahden olotilan välille ei 
Alexanderin (1982, 847) mukaan ole ongelmatonta, sil-
lä siihen vaikuttaa monet tekijät kuten seinät, edessä 
aukeava avoin tila, työtilan alue, näkymä ulos, etäisyys 
lähimpään työtoveriin, melu jne. Toimiston tilanjaon ja 
vyöhykkeiden toteutus johdonmukaisesti asettaa haas-
teensa monitilatoimiston suunnittelulle. Myös moniti-
latoimiston mittakaava on tekijä, joka aiheuttaa haas-

DIAGRAMMI 5. Monitilatoimiston 
vyöhykkeet: avoimen vuorovaikutuksen 
vyöhyke (kupari), intensiivisen yhteistyön 
vyöhyke (kulta) ja intensiivisen yksilötyön 
alueet (harmaa).

DIAGRAMMI 6. Vaihtelevalla valolla oh-
jaaminen monitilatoimistossa. Tärkeät pai-
kat ja reitit on merkitty valolla. Luonnonva-
loa on hyödynnetty intensiivisen yhteistyön 
ja avoimen vuorovaikutuksen vyöhykkeillä. 
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DIAGRAMMI 7. Kahden kerroksen limiitti 
Alexanderin mallia mukaillen.

teita tilan suunnitteluun. Tämä suunnittelu tulee tehdä 
työntekijöiden yhteistyötarpeiden pohjalta. Liian pitkil-
lä etäisyyksillä on negatiivinen vaikutus yhteistyölle, sil-
lä ihmiset eivät liiku tätä väliä niin usein kuin pitäisi, ja 
varsinkin kerrosero pitää työntekijät tehokkaasti loitol-
la toisistaan (Alexander 1982, 408).

Monitilatoimisto voidaan jakaa neljään eri vyöhykkee-
seen, jotka noudattelevat julkisen-puolijulkisenyksityi-
sen tilanjakoa. Näitä ovat avoimen vuorovaikutuksen 
vyöhyke, intensiivisen yhteistyön vyöhyke, intensiivisen 
yksilötyön vyöhyke sekä lyhytaikaisen pistäytymisen 
vyöhyke. Alexander (1982, 610-611) puhuu mallissaan 
tilojen intiimiyden eri asteista ja niiden järjestyksestä; 
ne tulee rakentaa sisäänkäynnistä ja julkisimmista tilois-
ta asteittain kohti yksityisempiä alueita. Hämärtyykö 
ripotteluun ja tilojen jakamiseen perustuvassa moniti-
latoimistossa vyöhykkeisyys? Esimerkiksi yksityiseksi 
tarkoitetut tilat eivät saa olla liian suorassa kontaktissa 
julkisiin tai puolijulkisiin alueisiin.

4 . 2 . 1  A v o i m e n  v u o r o v a i k u -
t u k s e n  v y ö h y k e

Monitilatoimiston avoimen vuorovaikutuksen vyöhyke 
on julkista tilaa. Se on usein asiakaspalvelutila ja kaikille 
avoin - sekä ulkoisille tai sisäisille asiakkaille. Avoimet 
tilat - kuten aula, näyttelytila – Showroom, kahvila – 
ravintola, loosi – lounge – rinnakkaintyöskentelyn ti-
la ja avoin työpiste - tarjoavat hyvän mahdollisuuden 
yhteistyöhön. Alue saattaa sisältää työpisteitä kasvok-
kaista asiakaspalvelua vaativiin tehtäviin. Keskittymistä 
vaativaan työhön ja yhteistyöhön sekä yksilötyöhön sen 
tarjoamat puitteet ovat verrattain heikot. (Monitilatoi-
misto työympäristönä) 

Periferisen näköaistin huomioonottaminen suunnit-
telussa antaa tilalle paremmat edellytykset päästä tun-

nelmaan, jonka työntekijät alitajuisesti kokevat hyväk-
si, tasapainoiseksi ja rentouttavaksi. Tärkeässä roolissa 
tällöin on paikkojen luomisen lisäksi vaihtelevalla va-
laistuksella ohjaaminen; tärkeät paikat korostetaan va-
lolla, vähemmän tärkeät tai toisiin käyttötarkoituksiin 
tarkoitetut tilat varjolla.

4 . 2 . 2  I n t e n s i i v i s e n  y h t e i s -
t y ö n  v y ö h y k e 

Intensiivisen yhteistyön vyöhyke muodostuu usein eri-
laisista kokous- ja neuvottelukeskuksista, joissa voi-
daan keskittyä erityisesti yhteistyöhön. Se on perin-
teisen avotoimistovyöhykkeen kaltainen puolijulkinen 
alue, jossa tilat ja palvelut ovat tarjolla sinne pääsyn 
omaavilla ihmisillä. Näihin lukeutuvat myös vierailijat 
organisaation edustajien seurassa – tilat ovatkin usein 
luonteeltaan edustustilaa. Niissä suoritetaan sellaisia 
yksityisiä tehtäviä, joissa toisten ihmisten läheisyydestä 
on etua, esimerkiksi asiakaspalavereissa. (Monitilatoi-
misto työympäristönä)

Näissä tiloissa keskeisintä on muiden kanssa yhdessä 
toimiminen. Intensiivisen yhteistyön vyöhykkeellä kan-
nattaa ottaa huomioon yhteisöllisyyttä tukevien aistien 
integroiminen suunnitteluun, kuten kuulo ja kosketus. 
Tällöin kysymykseen voivat tulla esimerkiksi veden so-
lina suihkulähteessä, tai keskiössä oleva ”tulipesän” 
kaltainen elementti, tai jokin muu ihmisiä luokseen 
houkutteleva valon elementti kuten Atrium-piha. Var-
jon hyödyntäminen reuna-alueilla auttaa vahvistamaan 
tilan keskeisen funktion merkitystä samalla kun se luo 
tunnelmaa.

Neuvottelutilojen erottaminen toisistaan esimerkiksi 
väri- tai konseptikoodein on järkevää tilojen rakenta-
miseksi omiksi, yksittäisiksi alueikseen. Koodi antaa 
vihjeen siitä, mihin tarkoitukseen tila on tarkoitettu, 

DIAGRAMMI 8. Monitilatoimiston poh-
jarakenne
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esimerkiksi kokouspöytä ja iso screen kaukopalave-
reita varten, tai mukava lounge-alue rennompaa ko-
koustamista varten, esimerkiksi työntekijöiden välisiä 
ideapalavereita varten. Tällaisten tilojen erottaminen 
toisistaan esimerkiksi lasi- tai muilla seinäkkeillä auttaa 
ylläpitämään työrauhaa, samoin kuin hyvin suunnitellut 
akustiikkaelementit. 

4 . 2 . 3  I n t e n s i i v i s e n  y k s i l ö -
t y ö n  v y ö h y k e

Monitilatoimisto sisältää myös yksityisen työnteon vyö-
hykkeen/vyöhykkeitä ja ne saattavat olla täysin
organisaation sisäisessä käytössä. Näihin tiloihin ulko-
puolisilta on pääsy evätty: ne ovat henkilöstöä varten 
ja siellä ovat henkilöstön sisäisessä yhteiskäytössä ole-
vat tilat. Varsinkin tietotyötä tekevillä asiantuntijoilla 
on myös yksilötehtäviä, jotka vaativat keskittymisrau-
haa. Nämä tilat voivat olla hiljaisia huoneita ja suljettuja 
tiloja sekä työntekoon että levähtämiseen kuten puhe-
linkopit ja vetäytymistilat. Ne mahdollistavat eriasteisen 
keskittyvän ja yksintehtävän työn. (Monitilatoimisto 
työympäristönä)

Intensiivisen työnteon paikat tulisi merkitä selkeästi yk-
sityisiksi, jotta niissä työskentelevillä on aidosti työrau-
ha. Huomioida kannattaa mahdollisimman miellyttävä 
näkymä, naapurit ja ääniympäristö. Valaistusta on hy-
vä hajottaa ja hyödyntää tässäkin varjoa. Yksityisyyttä 
ja tilan mielenkiintoa voidaan lisätä sillä, että luodaan 
työskentelysoppeja, jotka eivät paljasta heti olemassa-
oloaan. Mikäli intensiivisen yksilötyön vyöhyke on ka-
luste, kuten esimerkiksi tuoli, sen yksityisyyttä kannat-
taa korostaa muodoilla, jotka sulkevat ulkomaailman 
pois ja eristävät samalla ääntä kuten korkeat huopasei-
näkkeet tai pesämainen tuoli. Tällaisten kalusteiden ja 
työtilojen suuntauksella on myös suuri merkitys; pois-
päin tapahtumien keskiöstä.

4 . 2 . 4  L y h y t a i k a i s e n  p i s t ä y t y -
m i s e n  v y ö h y k e

Lyhytaikaisen pistäytymisen tilat eli ns. pop-up-tilat 
ovat niitä monitilatoimiston tiloja ja paikkoja, joissa
pääsääntöisesti organisaatioon kuuluvat henkilöt, osit-
tain myös vierailijat viettävät lyhyitä rupeamia kulkies-
saan tiloista toisiin. Näihin tiloihin lukeutuvat mm. au-
lat, varastot, kahviautomaatin ympäristö, kopiokonetila 
ja toimistotarvikevarasto.

Nämä vyöhykkeet, jotka ovat pääasiassa läpikulkutilo-
ja tai tiloja, joissa vain pistäydytään lyhyesti, kannattaa 
myös merkitä valaistuksella, tai pikemminkin sen vä-
häisyydellä ja hyödyntää varjoisuutta osoittamaan sitä, 
että nämä ovat vähemmän tärkeitä paikkoja tai paikko-
ja rentoutumiselle. Esimerkiksi kahviautomaatin ympä-
ristö saattaa yhteisöllisyyden ja rentoutumisen kannalta 
olla hyvinkin merkittävä paikka, joten se on luontevam-
paa pitää hämärämmän alueen puolella, sillä hämäryys 
auttaa rentoutumaan ja vapautumaan stressistä.

DIAGRAMMI 9. Intiimiyden vyöhykkeet sisään-
tulosta tilan sisimpiin osiin: julkinen, puolijulki-
nen ja yksityinen (Alexanderin mallia mukaillen).3 0 .



4 . 3  M o n i t i l a t o i m i s t o n 
k ä y t t ä j ä t  –  l u o v a n  t y ö n 
t e k i j ä t

Omat haasteensa monitilatoimistoon siirtymiseen aset-
taa työntekijöiden sitouttaminen prosessiin ja uusiin 
työskentelytiloihin. Muutos vaatii aktiivista muutos-
johtamista ja mielellään organisaation työntekijöiden 
osallistamista muutosprosessiin, jotta monitilatoimis-
tosta saadaan kaikille toimiva ympäristö. Osallistami-
nen auttaa henkilöstöä myös sopeutumaan muutok-
seen paremmin, kun he saavat itse osallistua omien 
toimintatapojensa kehittämiseen ja työtilojen suunnit-
teluun. Muutosprosessissa tarvitaan tiedottamista sen 
eri vaiheissa sekä yhteistyötä tilojen käyttäjien, eri alo-
jen asiantuntijoiden, työterveyshuollon ja työsuojelu-
henkilöstön välillä. Tutustumiskäynnit, mallityöpisteet 
ja havainnollistavat kuvat konkretisoivat tulevaa työym-
päristöä. Yhteisten pelisääntöjen sopiminen auttaa so-
peutumaan uuteen ympäristöön. (Muutos monitilatoi-
mistoksi, 21.3.2017)

Työympäristöä on vaikea määritellä yksiselitteisesti, 
sillä paitsi että organisaatiot ovat hyvin erilaisia, myös 
työntekjät eli tilojen käyttäjät ovat yksilöitä, joilla on eri-
laiset tarpeet, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuu-
det. Työympäristöä suunnitellessa kannattaakin ottaa 
huomioon se, millaisista työntekijätyypeistä organisaa-
tio koostuu.

Uuden sukupolven luovan työn tekijät ovat koulutet-
tuja, ammattimaisia, oma-aloitteisia, itsenäisiä ja yhä 
liikkuvampia. He eivät halua työskennellä turvallises-
ti yhdessä ja samassa yrityksessä koko uraansa, vaan 
haluavat vaihtelua ja uuden työympäristön tarjoamia 
haasteita. Työntekjät haluavat vapautta ja joustavuutta 
työskennellä milloin ja missä haluavat, ja tämä sopiikin 

vallalla olevaan työympäristöjen kehitykseen hyvin, jos-
sa myös yritykset toivovat joustavuutta. (Van Meel & 
Vos, 2001, 322-344.)

Luovia ryhmiä yhdistää yhteinen unelma ja visio, jo-
ka toimii myös rekrytointiperusteena sekä nuorekas, 
leikkisä ja optimistinen toimintakulttuuri. Tämä toimii 
energisoivana moottorina ja antaa sisäistä motivaatio-
ta. Tyypillistä luovalle organisaatiolle on myös se, että 
sen päätöksenteko perustuu mission ja vision toteutta-
miseen, ei johtaja-auktoriteettiin (Tukiainen 2005, 30). 
Tämä piirre on tullut konkreettisesti näkyväksi toimi-
tusjohtajattoman Crisp yrityksen kohdalla (vrt. kpl 2.3). 

Luovia ryhmiä yhdistää myös kilpailu ulospäin, ei ryh-
män sisällä. Työrauhan korostaminen ja ulkoiselta pai-
nostukselta suojeleminen ovat tärkeitä, ja kukin yksi-
lö on kokonaisuuden kannalta optimaalisessa, ei liian 
tarkasti rajatussa roolissa. Tässä motivaation, taitojen, 
lahjakkuuden, erityisosaamisen sekä luovuutta edistä-
vien ajattelu- ja työskentelytapojen merkitys on suuri. 
Tällaisessa ilmapiirissä yksilöt ovat valmiita tekemään 
henkilökohtaisia uhrauksia työn eteen. Luoville ryhmil-
le olennaista on myös, että ryhmien johtajat eivät pelkää 
rekrytoida itseään lahjakkaampia, vaan jalostavat alais-
tensa luovuutta. Myös tulokseen pääseminen on tär-
keää, mutta epäonnistuttaessa virheiden läpikäyminen 
vähintäänkin yhtä tärkeää. Prosessista oppiminen sallii 
myös epäonnistumisen. (Tukiainen 2005, 30.)

Työntekijät voidaan karkeasti jakaa neljään eri alatyyp-
piin persoonallisuutensa, sosiaalisten ominaisuuksien-
sa, työtehtäviensä ja toimintatapojensa mukaan. Näitä 
ovat ankkurit, yhdistelijät, keräilijät ja navigoijat.

Ankkurit ovat toimistolla päivittäin ja hoitavat useim-
mat tehtävänsä oman työpöytänsä äärellä. Heidän työs-
sään korostuvat usein keskittymistä vaativat tehtävät, 
joten ympäristön on oltava rauhallinen, ja koska he is-
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tuvat paljon, ovat työtilan suunnittelussa työpisteen er-
gonomiset ratkaisut tärkeitä. Ankkureille tulisi suunni-
tella toimintaympäristö, jossa negatiivisia keskeytyksiä 
on mahdollisimman vähän.

Yhdistelijät viettävät puolet työajastaan organisaation-
sa eri tiloissa, kuten neuvotteluhuoneissa, kahviloissa 
ja kollegoidensa työpisteiden äärellä, joten työtilan pi-
tää edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä, ja sen suun-
nittelussa tulee kiinnittää huomiota virtuaaliyhteyksien 
lisäksi fyysiseen tilaan. Yhteinen ideointi ja suunnittelu 
on tärkeää sekä näiden muistiin merkitseminen – vaik-
kapa projektin vaihetta kuvaavat seinätaulut.

Keräilijän vastuulla ovat organisaation ulkopuoliset 
suhteet, ja hän viettääkin ainakin puolet työviikostaan 
erilaisissa tapaamisissa asiakkaiden luona, oman orga-
nisaation muissa toimipisteissä tai ns. kolmansissa pai-
koissa, kuten kahviloissa. He liikkuvat ja pitävät yllä 
suhteita jatkuvasti, joten mobiililaitteet ja langaton tek-
nologia on heille tärkeää. Työtilan pitää sopia sekä te-
hokkaaseen vuorovaikutukseen että keskittymiseen.
Navigoijat ovat työpaikallaan ”vierailijoita”, jotka ovat 
usein organisaation avainhenkilöitä ja vastaavat laa-
joista kokonaisuuksista. Toimistolle he asettavat vaati-
muksen joustavuudesta ja työpiste on saatava pystyyn 
nopeasti ja vaivatta. Tilaratkaisuilla voidaan vaikuttaa 
siihen, ettei navigoija tunne itseään ”ei-toivotuksi” vie-
raaksi. 

Nämä tyypit ovat persoonallisuudeltaan hyvin erilaisia. 
Löytävätkö he kaikki oman paikkansa monitilatoimis-
ton sopukoista? Tunteeko introvertti ankkuri olonsa 
luontevaksi työympäristössä, jossa ei ole omaa, nimet-
tyä työpistettä eikä säilytyspaikkaa omille, henkilö-
kohtaisille tavaroille? Erityisesti tälle ryhmälle tärkeää 
saattaa olla oman reviirin luominen ja sen inhimillistä-
minen – vaihtuvuus, persoonattomuus ja reviirittömyys 
saattavat olla ahdistavia ja stressiä lisääviä kokemuksia.

Työelämä suosii ekstroverttejä, ulospäin suuntautunei-
ta ja sosiaalisesti aktiivisia työntekijöitä, jotka toimivat 
varmasti tällaisissa verkostoitumisen ympäristöissä hy-
vin. Heille yhteistyön eri mahdollisuudet ja vaihtelu 
saattavat olla inspiraation lähteitä. 

4 . 4  M o n i t i l a t o i m i s t o n  h y ö d y t 
j a  h a i t a t 

Parhaimmillaan monitilatoimisto tukee yhteistyötä, 
vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Se lisää myös viihtyi-
syyttä ja tilatehokkuutta. Hyviä elementtejä löytyy siis 
sekä työntekijän että työnantajan puolelta sekä sosiaali-
sesta että ekologisesta näkökulmasta. Työterveyslaitok-
sen tekemän täydentävän monitilatutkimuksen mukaan 
monitilaratkaisut tukivat parhaiten hallinto-, asiantun-
tija- ja asiakaspalvelutyötä (monitilatoimisto-paran-
taa-yhteisollisyytta-mutta-heikentaa-tyoskentelyrau-
haa/).

Monitilatoimiston työpisteet ovat useimmiten hallitta-
vissa olevassa ryhmäkoossa – riippuen tietysti kysei-
sestä toimistosta ja sen suuruudesta. Tukitilat, kuten 
tiimityötilat, kahvilat, lounge-alueet ja muut erilaiset 
kokoustilat kannustavat yhteistyöhön ja vähentävät 
keskeytyksiä työpistealueilla, kun erilaisille toiminnoille 
on määritelty selkeät alueet. Toimintojen selkeytyminen 
onkin varmasti tilatehokkuuden ohella monitilatoimis-
ton etu. Myös toimiston tärkein osatekijä – työntekijä - 
on otettu tässä mallissa paremmin huomioon kuin mo-
nessa aiemmassa toimistomallissa. Monitilatoimistossa 
työntekijän vapauden kaipuu ja työnantajan joustavuu-
den tarve saattavat parhaimmillaan kohdata molempia 
tyydyttävässä muodossa.
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Tärkeintä kuitenkin monitilatoimiston hyvissä puolis-
sa on se oikea suunta, johon se pyrkii tilan rakentami-
sen tavoissaan: hyvinvoinnin lisäämiseen ympäristön 
viihtyisyyden kautta. Kodinomainen kalustus luo ren-
toa tunnelmaa, tilojen loftmaisuus antaa historiallista 
perspektiiviä, ja kun kaikki elementit ovat kohdillaan, 
se pystyy luomaan kokonaisvaltaista hyvää oloa ja hyvät 
edellytykset luovuuden ilmapiirille. Moniaistisuuden ja 
muiden neurotieteellisten tilavaikutusten hyödyntämis-
tä voisi silti viedä ehkä vielä pidemmälle, ja tuoda vielä 
lisää aitoutta tunnekokemuksiin. Voisiko seuraava toi-
mistomalli ollakin monitilatoimiston sijaan moniaisti-
toimisto?

Jos monitilatoimistossa vallitseekin lisääntynyt yhtei-
söllisyyden ja yhteistyön ilmapiiri, on kolikolla kuiten-
kin toinenkin puoli: työrauhan häiriintyminen. Jos tuki-
tiloja ei ole tarpeeksi, ovat vaarana yksityisyyden puute 
ja keskittymisvaikeudet. Työrauhan takaamiseen pitää 
kiinnittää erityistä huomiota, sillä on töitä, joissa on 
pakko saada keskittyä. Esimerkiksi opetus- ja tutkimus-
työssä korostuvat ideointia ja täydellistä keskittymistä 
vaativat jaksot, jolloin monitilaratkaisu ei toimi näissä 
tehtävissä niin hyvin kuin muissa (monitilatoimisto-pa-
rantaa-yhteisollisyytta-mutta-heikentaa-tyoskentelyrau-
haa/).

Monitilatoimisto ei ole malli, jota voi kritiikittömästi 
monistaa mihin tahansa työympäristöön ja mihin ta-
hansa työtehtäviin. Silti tämä tilaratkaisu yleistyy no-
peasti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Buumia 
vauhdittavat pyrkimys tila- ja energiatehokkuuteen ja 
yhteistyötä korostavaan työkulttuuriin. Alun perin kon-
septi on kehitetty monipaikkaisen ja liikkuvan tietotyön 
tarpeisiin, ja se tarkoittaa, että sama tilaratkaisu ei so-
vi kaikille työntekijäryhmille. Eri käyttäjäryhmien työn 
vaatimukset pitääkin ottaa huomioon tilojen suunnitte-
lussa. (monitilatoimisto-parantaa-yhteisollisyytta-mut-
ta-heikentaatyoskentelyrauhaa/)

Myös hiljaisimmat, introvertit ankkurit pitää ottaa  kun-
nolla huomioon, jotta monitilatoimistosta saadaan 
muokattua heillekin sopiva ympäristö. Kaikille moniti-
latoimisto ei silti varmastikaan sovi. Esimerkiksi oman, 
nimetyn työpisteen puuttuminen, johon voi luoda 
oman ”reviirin” voi ajatella johtavan irrallisuuden tun-
teeseen.

Tilaratkaisujen suunnittelussa pitää löytää keinoja työ-
rauhan lisäämiseksi. Työtilojen pohjaratkaisut, hyvä 
akustinen suunnittelu, vetäytymistilojen riittävä määrä 
ja äänieristys ovat seikkoja, joihin tulee kiinnittää tar-
peeksi huomiota. Tiloja pitää myös kehittää jatkuvasti 
ja ylläpitää seurantaa, jossa on aidosti osallistettava ja 
kuultava työntekijöitä.

DIAGRAMMI 10. Hahmotelmaesimerkki monitilatoimiston tilajaosta ja 
vyöhykkeistä. 
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5 .   C A S E :  M O N I T I L ATO I M I S TO  Z A L A N D O / 
 S I S U S T U S A R K K I T E H D I T  F Y R A

S U U N N I T T E L U N  L Ä H T Ö K O H D AT

Sisustusarkkitehtitoimisto Fyra suunnitteli vuon-
na 2015 kasvavalle teknologiafirma Zalandolle uuden 
toimiston, Tech Hubin. Visio oli alusta asti selvä: Za-
lando toivoi paitsi runsaasti lisää tilaa, myös rouheaa 
teollisuushenkeä, vahvaa, brändistä ammentavaa väri-
maailmaa ja monipuolisia työskentelymahdollisuuksia. 
Zalandolaisilla oli toinenkin erityistoive: tilaan piti eh-
dottomasti saada supersankareita: Hulk, Jokeri ja Bat-
man. Zalandon työntekijät saivat suunnitteluun, joten 
he ovat olleet tyytyväisiä lopputulokseen. Jopa vessaan-
kaan ei tarvitse jonottaa yrityksessä, jossa koko päivän 
on tarjolla virvoitusjuomia. Fyra oli vision toteutta-
misessa mukana alusta asti. Fyran sisustusarkkitehdit 
kiersivät mahdollisia tiloja yhdessä Zalandon Helsin-
gin Tech Hubin johtajan Tuomas Kytömaan kanssa ja 
hahmottelivat erilaisista tiloista alustavia pohjapiirrok-
sia. (http://www.fyra.fi/referenssit/2017/02/28/za-
lando/)

Ratkaisuksi löytyi 1400 m2:n loft-tilat. Fyran sisustus-
arkkitehti Taru Leppäsen mukaan tärkeä lähtökoh-
ta puitteille oli se, että tilan saa jaettua kahteen osaan: 
korkeaan tapahtuma- ja hengailutilaan sekä rauhalliseen 
työskentelytilaan, jotka saa suljettua erilleen toisistaan 
niin tehokkaasti, että toisella puolella toimistoa voi pi-
tää bileet ja silti toisella puolella säilyy työskentelyrauha. 
Lopputuloksessa on mukana muun muassa palo-oves-
ta hyppäävä vihreä Hulk, valokeinut, työpisteet, joilla 
voi tehdä rauhassa töitä, vaikka firmassa olisi bileet pys-
tyssä. (http://www.fyra.fi/referenssit/2017/02/28/za-
lando/)

Tiloissa on vahva loft-henki, mutta pehmeämmin kuin 
yleensä. Sorvattu koivuviilupinta, petsattu musta puu ja 
valkoiset pinnat vuorottelevat ja toistuvat molemmissa 
osissa. Neuvottelutilat, joissa riittää valinnanvaraa kah-
den hengen pikkuneukkareista isompiin kokoustiloihin, 
koottiin blokeiksi, jotka petsattiin ulkopuolelta mustik-
si. Ilmavuutta tuotiin lasiseinillä ja -ovilla. Kansainväli-
nen ja kovaa kasvava Zalando houkuttelee muutenkin 
osaajia, mutta Kytömaa uskoo, että uudet, hienot tilat 
ovat iso kilpailuvaltti rekrymarkkinoilla.”Se on todella 
tärkeä juttu. Se auttaa brändäyksessä, kun heti näkee, 
että tämä on Helsingin viilein tech-toimisto.” Jopa sak-
salaiset kollegat ihailevat Helsingin toimistoa ja pitävät 
sitä Zalandon toimistoista parhaana ja upeimpana. (ht-
tp://www.fyra.fi/referenssit/2017/02/28/zalando/)

Lähes kymmenen metriä korkeassa tapahtumatilas-
sa järjestetään luentoja, tapahtumia ja juhlia, jolloin 
ääniyhteys intensiivisemmän työskentelyvyöhykkeen 
puolelle eristetään niin, että toisella puolella voi jatkaa 
rauhassa työskentelyä. Toimistotiloissa suunnittelun 
lähtökohta oli työrauha. Kaikki erityistarpeet otettiin 
huomioon. Esimerkiksi käytävät kiertävät työpisteitä 
niin, ettei väylä kulje pöytien keskeltä. Puhelinkopit si-
joitettiin niin, että puhelimessa saa puhua rauhassa eikä 
joku koko ajan kurki lasin läpi. (http://www.fyra.fi/re-
ferenssit/2017/02/28/zalando/)

T I L AT  J A  V Y Ö H Y K E J A K O

Zalandon toimistossa toimii monitilatoimistoille tyypil-
linen ”tila tilassa” -ajattelu. On kaksi suurta tilaa, jotka 
on jaettu pienempiin yksiköihin tai alueisiin joko jaka-

KUVA 23. Zalandon toimiston 
avoimen vuorovaikutuksen tilaa.
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malla niitä seinäkkeillä, lasiseinillä/-ovilla, tai merkitse-
mällä ne selkeästi toiminnoittain, teemoittain ja väri-, 
muoto- ja materiaalimaaimoittain omiksi alueikseen.

Tilajaot antavat selkeän viestin siitä, missä kulkevat 
julkisen, puolijulkisen ja yksityisen tilan rajat. Seiniä 
kiertävät, lasiseinin erotetut kahden- tai useammanvä-
liset neuvottelutilat kuuluvat intensiivisen yhteistyön 
vyöhykkeeseen. Kuten edellä jo todettiin, ne on seinä-
män lisäksi vielä merkattu oranssilla varoitusteippauk-
sella korostaakseen työrauhan vaatimusta. Näkösuojan
luomiseksi – sekä pehmentämään huoneen ankaruutta 
– on lasiseinämille ripustettu myös pehmeästi laskeu-
tuvat verhot, joilla saa tarvittaessa näkösuojaa; tällöin 
vielä intensiivisempi keskittyminen mahdollistuu. Neu-
vottelutilat on kirkkaasti valaistu ja sopivat tarkkaan 
työskentelyyn.

Toimiston selkeä kahtiajako avoimen vuorovai-
kutuksen vyöhykkeeseen ja intensiivisen yhteistyön 
ja yksilötyön vyöhykkeisiin tuntuu johdonmukaiselta 
ja loogiselta. Avoimen vuorovaikutuksen alueella on 
lounge-alueita, portaisiin integroitu ”katsomo”, peli-
alue ja muita virkistäytymisalueita mm. valokeinuineen, 
kahvittelu- ja lounasalue, hengailualueita ja parven oh-
villa hieman syrjemmässä olevaa työskentelytilaa. 

Tilankäyttö perustuu joustavuuteen. Esitelmät ja eri-
laiset tapahtumat on otettu huomioon avoimissa, yh-
teisissä tiloissa mm. rakentamalla eritasokatsomo 
portaiden viereen sekä erikseen vielä maantasalla sijait-
seva katsomo-alue. Alueet näyttävät toimivan jousta-
vuus-periaatteella; irtokalusteita on helppo siirrellä tar-
peen mukaan paikasta toiseen. Yleisvalaistus on tilassa 
hyvä, muttei täysin tasalaatuinen, jolloin tärkeimmille 
alueille on suunnattu enemmän kulun suuntaa ohjaavaa 
valoa ja varjoa on jätetty vetäytymistiloihin esimerkik-
si parven sohva-alueille, jolloin niille muodostuu intii-
mimpi, rauhallisempaan ja keskittyneeseempään työs-
kentelyyn soveltuva alue. 

P E R I F E R I S E N  N Ä Ö N  H Y Ö D Y N -
T Ä M I N E N 

Harmoninen kokonaisuus on miellyttävä, eikä mi-
tään räikeitä, esiin pomppaavia keskittymiä ole. Perife-
rinen näköaisti tukee ja antaa samaa sanomaa: tilassa 
vallitsee visuaalinen tasapaino. Tilan korkeus antaa aja-
tuksille tilaa lentää, mikä sekin sopii inspiroivan tilan 
luonteeseen. Toisaalta suuri, avoin ja korkea tila ilman 
väliseiniä saattaa olla myös jotensakin rauhaton ympä-
ristö. Myös akustiikka on tällaisessa tilassa haasteena. 
Näitä seikkoja olisi voinut mahdollisesti huomioida pa-
remmin ja rakentaa osittaisia tiloja erottavia rakenteita, 
esim. avoimia katosrakenteita, jotka akustiikan lisäksi 
loisivat vahvemmin tuntua yhteisöllisyyden paikoista. 
Kaiken kaikkiaan kuitenkin yhteisöllisyyden korostu-
minen on tämän tilan vahva puoli. Puheensorinan täyt-
tämässä äänimaailmassa viihtyvät ainakin introvertit 
yhdistelijät, navigoijat ja keräilijät.

VA L O  J A  VA R J O

Kontrastia on rakennettu eri tilojen välille väri-, muo-
to- ja materiaalivalinnoilla. Esimerkiksi loungetilat on 
eri pisteissä koodattu eri värimaailmoilla. Yhdessä on 
harmaa-vaalea puu-musta -värimaailma, joka on hyvin 
luonnonläheinen ja rauhallinen, toisessa taas syvänsini-
nen-murrettu oranssi vastaväreihin perustuva väripalet-
ti, jota on rikastettu mustan metallin ja vaalean koivuva-
nerin sävyillä. Hämäryys luo sinisessä lounge-tilassakin 
intensiiviseen keskittymiseen sopivan alueen, jota osal-
taan vielä värivalinnat korostavat. Sininen sopii keskit-
tymiseen ja oranssi aktivoi sopivassa suhteessa. 

Oranssia on muutoinkin käytetty hauskasti korostus-
värinä kautta toimiston, ja se yhdistää neuvottelu- ja 
loungealueet yllättävällä ja hoksaavalla tavalla työrauhaa 

KUVAT 24-27. Zalandon toimiston 
intensiivisen yhteistyön ja avoimen 
vuorovaikutuksen tiloja. 3 7 .
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korostaviin yksityisen ja yhteisen intensiivisen työsken-
telyn huoneisiin, jotka on merkitty oranssilla varoitus-
teippinauhalla. Varoitusteipit kertovat, ettei kahden-
keskisen tai ryhmäneuvottelun tiloihin sovi mennä 
häiritsemään. Samalla oranssi väri kalusteissa, tyynyissä 
ja muissa yksityiskohdissa ulottaa työrauhan vaatimuk-
sen tavallaan myös muille alueille.

Luonnonvaloa yhteistiloihin tulee korkeista ikkunois-
ta, joten tila on hyvin valoisa, jopa niin valoisa, että ik-
kunoiden alle sijoitettu lounas/kahvittelualue suoras-
taan kylpee valossa. Mustan ja vaalean puun kontrastit 
luovat jämäkän tunnelman. Pelaamalla hämäryyden, 
pehmeämpien muotojen ja värien sekä viherkasvien 
kanssa alueesta olisi todennäköisesti saatu vielä ren-
touttavampi ja palauttavampi, mikä on kuitenkin usein 
lounastauon tarkoitus. 

L E I K K I S Ä  J A  K O D I N O M A I N E N 
T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö

Leikkisän toimiston piirteet ovat Zalandossa selkeästi 
esillä. Avoimista yhteistiloista näkee, että toimisto on ra-
kennettu leikkisäksi toimistoksi, jossa voi pelata biljardia, 
keinua valokeinuissa ja ihmetellä sarjakuvasankareita seinil-
lä. Tilat on tarkoitettu viihtymistä ja energisointia varten, 
ja siinä tarkoituksessa ne varmasti toimivat hyvin. Riippu-
en siitä, kuinka usein toimistolla järjestetään eri tilaisuuksia 
tai koulutuksia, tilojen käyttöaste voi vaihdella. Mikäli tilai-
suuksia ei ole usein, on arjen työhön soveltuvat tilat täs-
sä osassa toimistoa hieman alimitoitettu neliöihin nähden: 
tuolirivistöillä ei todennäköisesti ole kovin mukava pitää 
palaveria ja niiden käyttö saattaakin jäädä vähäiseksi. Toi-
saalta, mikäli julkitiloja ei ole tarpeeksi, ovat vaarana yksi-
tyisyyden puute ja keskittymisvaikeudet. Siinä mielessä tila-
ratkaisut ovat varmasti hyvin perusteltuja.

Osallistaminen ja rentous yrityksen työskentelykult-
tuurissa heijastuvat toimiston tiloista. Seinillä on hyö-
dynnetty muistitauluideaa rennosti liitutaulumaalilla ja 
liiduilla toteutettuna. Tämä toimii osallistavana ja ak-
tivoivana elementtinä; seinään on lupa koskea ja jättää 
oma merkkinsä. Pöydillä on rennosti kirjapinoja ja kas-
veja, nurkkiin on ”unohdettu” jakkarapinoja, tyynyjä 
on ripoteltu sinne tänne, aivan kuin kotiympäristössä-
kin. Ympäristö ei ole tärkeilevä eikä mahtaileva, vaan 
luokseen kutsuva ja rento sekä kodinomainen.

I H O N  M U I S T I N  H Y Ö D Y N T Ä M I -
N E N

Materiaaleilla ja muodoilla on luotu toimistossa hy-
vin paikkoja kosketukselle. Esimerkiksi pehmeänpyö-
reät, pesämäiset. harmaalla huopamaisella kankaalla 
päällystetyt tuolit intensiivisen yhteistyön vyöhykkeel-
lä luovat kosketusmuistiin perustuvan mielikuvan peh-
meydestä, lempeydestä ja rauhasta. Ne avaavat mielen 
ja muistin yhteyden. Samalla muoto korostaa työrau-
haa istujalleen. Istuttaessa kosketusaisti todentaa peh-
meän tunteen. Tilan hämyisä tunnelma ja kohdevalos-
ta syntyvät varjot auttavat puolestaan rentoutumaan ja 
avaamaan mielen. Lämpimien ja viileiden, samoin kuin 
tummien ja vaaleiden värien sekä pehmeiden ja kovien 
materiaalien kontrastit luovat mielikuvaa rikkaasta, mo-
nipuolisesta tilasta – myös henkisesti. 

Visuaalista rikkautta on saavutettu tiloittain vaihtu-
villa kalusteilla ja väri- sekä muototeemoilla, jotka ovat 
oman näköisiään mutta silti sopivat kokonaisuuteen 
hyvin, sillä kovin räikeää värinkäyttöä tiloissa ei nähdä, 
pikemminkin murrettuja, aikaa kestäviä sävyjä. Silmä 
kulkee leppoisasti läpi tilan ja tilat, paikat ja kalusteet 
soljuvat luontevasti muodostaen luontevia paikkoja ko-
koontumiselle, yhteistyölle ja keskittymiselle. Kuitenkin 
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tilassa on mielenkiintoa herättäviä yksityiskohtia ja sa-
laisuuksia, jotka eivät paljastu kokijalle yhdellä silmäyk-
sellä. Mielenkiintoiset katto- ja putkirakennelmat ovat 
tällaisia elementtejä, samoin hämyisät nurkat ja tilojen 
vaihtelevuus. Tasoerot ja sokkeloisuuskin takaavat, että 
mielenkiinto pysyy yllä.

Yhteisöllisyyden ja työympäristön tärkeimmät osate-
kijät eli ihmiset puuttuvat kuvista. Yhdistelijöille, keräi-
lijöille ja navigoijille Zalandon monitilatoimiston tilat 
tuntuvat kuitenkin tarjoavan hyvät ja luontevat puitteet 
toteuttaa työpäivän vaatimuksia. Ankkureilla saattaa 
olla hieman vaativampaa se, ettei heillä ole omaa, ni-
mettyä työpistettä, mutta tämä koskee muiitakin mo-
nitilatoimiston ympäristöjä. Tilat näyttäisivät sopivan 
erityisen hyvin energiselle ja nuorekkaalle työyhteisölle, 
jollainen Zalando on. Yhteistyön mahdollisuudet ovat 
hyvät, samoin yhteisöllisyyden paikat ovat runsaat ja 
inspiroivat.
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ta erittäin epäedulliseksi tuntuvat todentuneen.Tule-
vaisuuden pelko ja keskiluokan olemassaolokamppailu 
koettelevat epävarmuuden sietokykyämme jatkuvasti. 
Työelämän muutos aiheuttaa pahaa oloa ja pelkoa tule-
vaisuudesta. Sairauspoissaolot, työuupumus ja sitoutu-
mattomuus työhön ovat lisääntyneet, samoin puhutaan 
jo kokonaisesta nuorten miesten menetetystä sukupol-
vesta, joka on kokonaan syrjäytynyt työelämästä.

Virtuaalisuus työympäristöissä on johtanut työ-
ympäristöjen luonteen muuttumiseen. Etätyön, mo-
nipaikkatyön, mobiilityön ja joustotyön yleistyminen 
johtavat väistämättömiin muutoksiin myös työympäris-
töissä. Tämä koskee sekä koti- että toimistomaisia ym-
päristöjä. Työvälineiden muuttuminen on muuttanut 
ja toisaalta vapauttanutkin työntekoa. Paperittomissa 
toimistoissa voidaan keskittyä työnteon paikkoihin ja 
niiden viihtyisyyteen sen sijaan, että työvälineet ja ar-
kistointi vaatisivat suhteettoman suuria tiloja. Periaat-
teessa asiantuntijatyötä ja luovaa työtä voidaan tehdä 
mistä tahansa, se ei välttämättä ole paikkasidonnaista. 
Tämä on yksi syy työnantajan innokkuuteen vähentää 
toimistojen käyttöä; sillä saavutetaan kustannustehok-
kuutta. Langattomuus ja virtuaalisuus työnteon välinei-
nä johtaa toisaalta myös kysymykseen siitä, miten työtä 
kannattaa tehdä, jotta luovuudelle ja sitä kautta myös 
tuottavuudelle jää sijaa. Jos fyysistä työpaikkaa ei enää 
tarvittaisi, niin riittääkö työntekijän saavutettavuuteen 
sähköposti, puhelin tai skype, vai onko fyysinen läs-
näolo esimerkiksi tiimityöskentelyn kannalta tarpeen? 

Epävarmuus tulevaisuudesta määrittelee vahvas-
ti tämän päivän työntekoa. Yhteiskunnan ja työnte-
on megatrendit kulkevat suuntaan, jossa koneet ja au-
tomatisointi vievät yhä laajemman osan työstä. Tämä 
koskee erityisesti sektoreita, joita luonnehtii rutiinin-
omaisuus. Työn luonne muuttuu siksi väistämättä: työ 
jakautuu uudella tavalla, pirstaloituu ja eriytyy. Tällä 
hetkellä näyttää siltä, että asiantuntijatyö sekä luova työ 
ovat sellaisia alueita, joita koneet eivät pysty hoitamaan 
ja jotka siis jäävät ihmisen suoritettavaksi. Uusia työn 
muotojakin voi kehittyä tulevaisuudessa. Silti työtä ei 
välttämättä riitä tulevaisuudessa kaikille ainakaan siinä 
muodossa, jossa olemme tottuneet sitä ajattelemaan. 
Kaikki eivät myöskään asiantuntijatyöhön sovellu. Tä-
hän ratkaisuksi on kaavailtu mm. perustuloa, joka on 
yksi mahdollinen tapa hoitaa väestön toimeentulo. Työ-
elämäkeskustelussa on kaksi eri suuntaa – työn tuotta-
vuus ja työn merkitys – jotka eivät tunnu kohtaavan. 
Näiden keskustelujen on kuitenkin jossain vaiheessa lä-
hennyttävä toisiaan, sillä ilman yhtä ei ole kehitysmah-
dollisuuksia toisellekaan. Tuottavuus ja työn merkitys 
ovat seikkoja, jotka menettävät voimaansa jolleivat saa 
tukea toisiltaan.

Työelämän huonontumisen kokemus on tilastolli-
nen tosiasia. Nykyisen työelämän odotukset työntekijää 
kohtaan tuntuvat kovilta. Häneltä odotetaan yrittäjän-
vastuuta ja innovatiivista, jatkuvaa tuottavuutta samal-
la kun päätäntävalta kapenee. Juha Siltalan ajatukset 
työn vaihtosuhteen muuttumisesta työntekijän kannal-

6 .  Y H T E E N V E TO 
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suaalisen kulutusjuhlan ja keskeisen näköaistin tunteis-
ta etäännyttävälle vaikutukselle. Samanaikainen paine 
suorittaa työssään lähes yli-ihmisen tavoin on pahen-
tanut tilannetta. Näköaisti etäännyttää meidät itsestäm-
me, tunteistamme, toisistamme ja historiastamme. Ei 
siis ole ihme, että ihmisten juurettomuuden tunne ja 
pahan olon vahvistuminen ovat kasvaneet viime vuosi-
kymmeninä huomattavasti. 

Liian steriilit, ajallisten ja moniaististen kerros-
tumien puutteesta kärsivät ympäristöt ovat olleet 
pitkään vallalla, ja niiden luomia vaikutuksia henkiseen 
hyvinvointiin ei usein tunnisteta. Olemme olleet niin 
visuaalisen pikakulttuurin kyllästämiä, ettemme ole 
osanneet kaivata jotain juurevampaa ja pysyvämpää. 
On huolestuttavaa, jos ihminen pystyy olemaan läsnä ja 
rennosti sekä aistimaan kaikilla aisteillaan vain tietyis-
sä olosuhteissa, esimerkiksi luonnossa, vapaa-ajallaan. 
Tämän henkisesti rennon ja aidon olotilan puute ur-
baanissa ympäristössä kadottaa ihmisestä herkkyyden 
kohdata omat tunteet ja toiset ihmiset aidosti ja lopulta 
sairastuttaa yksilön ja yhteiskunnan. 

Moniaistisuuden uusi tuleminen on ollut kuitenkin 
jo jonkin aikaa nähtävillä. Työelämän suunta on jo pit-
kään kulkenut huonompaan, mutta ympäristöihin, ark-
kitehtuuriin ja tiloihin on kuitenkin herätty kiinnittä-
mään huomiota aivan uudella tavalla. Moniaistisuus ja 
neurotieteelliset näkökannat ympäristöön on muistettu 
uudelleen. Siinä missä näköaisti erottaa meidät maail-
masta, muut aistit liittävät meidät siihen. Kuulo-, tunto- 
ja liikeaisti ovat tästä hyviä esimerkkejä, joita hyödyntä-
mällä pystymme parantamaan työmuistia, herättämään 
luovuutta ja kasvattamaan yhteisötunnetta. Varsinkin 
periferisen näön merkitys sekä valon ja varjon vuoro-
vaikutuksen merkitys tunnelman aistimiselle on keskei-
nen. Ympäristön tunnetilaa luova merkitys työnteolle 
on tunnustettu luovuuden edellytykseksi. Esimerkiksi 
toimistoihin ja niiden viihtyvyyteen on panostettu en-

Tunteeko työntekijä kuuluvansa työyhteisöön, jos hän 
ei liiku kotoaan mihinkään eikä koskaan fyysisesti tapaa 
työtovereitaan? Luovan työn prosessi vaatii yhteistyötä 
ja ideoiden ristiinsparrailua, silloin tälle yhteistyölle pi-
tää myös olla tarjolla yhteisöllisiä paikkoja.

Yhteiskuntamallin muutos tulee lähivuosikymme-
ninä todennäköisesti olemaan radikaali. Muutoksen 
suuntaa on mahdotonta ennustaa tarkasti. VTT:n tu-
levaisuusskenaarioiden yhteisöllisempi ja luovuutta 
korostava suunta tuntuu vaihtoehtona hyvinkin mah-
dolliselta, sillä ihmisen on henkisesti vaikea kestää vuo-
situhansien aikaisista olemisen perustavoista ja aisteista 
eristämistä. On työn rooli tulevaisuudessa sitten mikä 
tahansa ja toimeentulon lähde palkassa tai perustulos-
sa, tulee yhteisöllisyyden rooli olemaan edelleen kes-
keinen, ellei jopa entistä tärkeämpi. Yhteisöllisyyden 
muodoille tarvitaan paikkoja; työpaikkoja, kollektiiveja, 
hubeja – tai esimerkiksi monitilatoimistoja, jotka pe-
rustuvat tilojen monimuotoiselle ja joustavalle sekä tila-
tehokkaalle käytölle. Ihmisen perusluonteeseen kuuluu 
se, että hänellä on tarve tehdä jotain järjellistä ja kuulua 
yhteisöön.

Visuaalisuuden ylivalta on merkittävä teollistuneita 
yhteiskuntia leimannut piirre, joka liittyy yllä mainit-
tuihin työelämän ja yhteiskunnan trendeihin. Nopean 
kerskakulutuksen, ylimitoitetun mittakaavan ja pinnal-
lisen visuaalisuuden ylivalta – näköaistin ylivalta, arjen 
estetisoituminen ja kuvallistuminen - on jatkunut pit-
kään urbaaneissa ympäristöissämme. Samaan aikaan 
yhteiskunnan ja työelämän vauhti ja vaatimukset ovat 
singahtaneet ihmisen taitojen ja sietokyvyn ylittäviin 
sfääreihin. Tämän ihmistä maailmasta eristävän koke-
mistavan ja ympäristön rakentamisen tavan vaikutus 
ihmisiin ja heidän henkiseen hyvin-/pahoinvointiinsa
näyttää olleen suuri. Ihmiset ovat etääntyneet omasta 
ihmisyydestään ja luovuudestaan oleskelemalla tällaisis-
sa ympäristöissä. He ovat tietämättään altistuneet vi-
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Kehitystrendien väliset ristiriidat ovat mielenkiin-
toinen työelämään ja työympäristöihin sisältyvä piirre. 
Työnteon luonteen perusteellinen muuttuminen tule-
vaisuudessa, työelämän kokeminen ahdistavana ja huo-
nona ja työympäristöjen kodinomaisuus ja leikkisyys 
trendinä ovat mielenkiintoinen yhdistelmä. Työelämä 
on aina vain vaativampaa ja edellyttää työntekijän täy-
dellistä antautumista työlle sekä suoranaista yrittäjä-
vastuuta ilman vaikutusvaltaa. Nopeuden vaatimus on 
keskeinen. Itsensä ylittäminen ja nopeus voidaan näh-
dä riskinä vauhtisokeudelle: jos nopeudesta ja asioi-
den tuottamisesta tulee itsetarkoitus, aikaa prosessin 
hyödyllisyyden arvioinnille ei jää. Huolestuttavaa on 
se, että prosessien arvaamattomuuden, hyödyllisen ja 
hyödyttömän tiedon keräämisen arvostukselle ei tun-
nu nyky-yhteiskunnassa olevan sijaa. Esimerkiksi tutki-
mustyötä ja koulutusta leikataan jatkuvasti vetoamalla 
niiden olemattomaan hyötysuhteeseen. Mielenkiintoi-
nen kysymys on myös se, miten työvoiman vaihtuvuu-
den ajatus sopii hiljaisen tiedon arvostamiseen? Työ-
voimaa halutaan pitää nopeassa kierrossa, jotta asiat 
eivät muutu staattisiksi, ja samalla puhutaan hiljaisen 
tiedon tärkeydestä, mutta nämä kaksi asiaa eivät tunnu 
sopivan yhteen. Hiljainen tieto kerääntyy vain, kun ih-
miset ovat työssään tarpeeksi pitkään.

Ihmiselle tärkeän hallinnan tunteen fokus on 
muuttunut. Ihmiselle on tärkeää säilyttää tunne siitä, 
että hän hallitsee edes jotain elämänaluetta. Hallinnan 
tunteen menetys johtaa nopeasti psyykkisiin ongelmiin. 
Näyttää siltä, että kun työtä ei voida enää hallita, fo-
kus on siirretty yksityiselämään: omaan perheeseen ja 
vapaa-aikaan. Samalla tavalla fokus näyttää siirtyneen 
ympäristön kohentamiseen. Kun työoloihin ja kiiree-
seen ei voida vaikuttaa, vaikutetaan edes ympäristöön. 
Työympäristöjen ristiriita työelämään nähden johtaa-
kin kiusaukseen ajatella, onko monitilatoimiston viih-
tyisyyden korostaminen ja etenkin leikkisän toimiston 
trendi työnantajan keino saada pidettyä työntekijä edes 

tistä enemmän ja ennen niin muodikkaat näyttävät ja 
suuret, mutta hengettömät korporaatiotilat ovat saa-
neet väistyä kodikkaampien työympäristöjen tieltä. 

Monitilatoimistolla on monia hyviä piirteitä. 
Loft-tilojen hyödyntäminen, kodinomaisuus, viihtyi-
syys ja leikkisyys ovat näistä varmaankin tärkeimpiä. 
Parhaimmillaan monitilatoimisto tukee yhteistyötä, 
vuorovaikutusta ja tiedonkulkua sekä lisää viihtyisyyden 
tunnetta ja tilatehokkuutta. Hyvin suunniteltu moniti-
latoimisto on yrityksen imagoa kohottava sekä rekry-
tointia helpottava tekijä. Parantaessaan työntekijöiden 
hyvinvointia ja viihtyvyyttä se myös automaattisesti pa-
rantaa tuottavuutta.

Huonoihin puoliin lukeutuu työrauhan häiriintymi-
nen, varsinkin, jos vetäytymistä mahdollistavia tuki-
tiloja ei ole tarpeeksi. Myös oman reviirin puuttumi-
nen saatetaan kokea ikävänä seikkana. Pahimmillaan se 
saattaa johtaa työntekijöiden pahoinvointiin tai oma-
valtaisiin ratkaisuihin kuten ”tilakaappauksiin” - omak-
si poteroksi saatetaan vallata yhteiskäyttöön tarkoitettu 
alue. Monitilatoimiston mittakaava ja julkisen-puolijul-
kisen ja yksityisen alueen ryhmittely ovat myös seik-
koja, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Liian pitkät 
välimatkat eivät kannusta yhteistyöhön, ja sektoreiden 
sekoittuminen tai liian lähekkäin sijottuminen saattaa 
huonontaa työrauhaa entisestään. Monitilatoimisto ei 
työympäristönä ole varmastikaan toimiva kaikille aloil-
le eikä kaikille työntekijätyypeille. 

Monitilatoimiston suosiota selittää kuitenkin erilais-
ten tilojen ja työskentelymahdollisuuksien rikkaus se-
kä moniaistisuuden entistä parempi huomioiminen. 
Hyvin suunniteltu ja moniaistisuutta hyvällä tavalla 
hyödyntävä monitilatoimisto nähdään yrityksille erin-
omaisena rekrytoinnin kilpailuvalttina sekä imagoa ja 
brändiä kohottavana tekijänä.
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jollain tasolla tyytyväisenä ja illuusiossa siitä, että hän 
hallitsee työntekoaan, ei työnantaja tai yhteiskunta. Vai 
voiko asian nähdä toisin päin: ovatko monitilatoimis-
tot ensimmäinen merkki siitä, että olemme tulleet tien 
päähän ja että hyvinvointia tukevia asioita halutaan ot-
taa edes jossain muodossa paremmin esille? Voisiko tä-
mä olla uuden kehityssuunnan, työn skenaarioissakin 
ennustetun osallistavan, yhteisöllisen yhteiskunnan ha-
puileva alku? 

On erittäin ilahduttavaa huomata, että moniaistisuu-
teen on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota, 
ja tästä hyvä esimerkki on Zalandon monitilatoimiston 
toteutus. Miellyttävät, toisaalla yhteisöllisyyteen ja toi-
saalla keskittymiseen ohjaavat työympäristöt toimivat 
kokonaisvaltaisesti hyvällä tavalla. Kehitettäviä asioita 
vielä toki on: esimerkiksi akustiikkaa, tilajakoja ja va-
laistusta voisi kehittää edelleen moniaistisuuden vielä 
paremmin huomioivaksi kokonaisuudeksi. Moniaisti-
suuden osatekijöitä, jotka tukevat työntekijän henkistä 
hyvinvointia ja antavat tilaa luovuudelle, on kuitenkin 
hyvin alettu nostaa esille.

Moniaistitoimisto – voisiko se olla seuraava ke-
hityksen askel? Monitilatoimistosta voitaisiin ottaa 
vielä nykyistä vahvemmin askel kohti hyvinvoinnin 
korostamista. Tilasuunnittelijalle mahdollistuu neuro-
tieteellisten menetelmien avulla oiva tilaisuus muotoilla 
ympäristöä parempaan suuntaan. Moniaistisuuden, pe-
riferisen näön, valon ja varjon käytön, kuulo- ja tun-
toaistin hyödyntämisen, inhimillisemmän mittakaavan 
sekä muotojen, rakenteiden ja tilallisuuden avulla voi-
daan luoda parhaat mahdolliset keinot ihmisten hyvin-
voinnin kehittämiseksi. Muun muassa Pallasmaan tut-
kimuksia hyödyntämällä voi löytää keinoja, joilla tuoda 
tilasuunnitteluun ja työympäristöjen luomiseen inhi-
millistä otetta: tilallisuutta, haptisuutta, materiaalisuutta 
ja moniaistisuutta. Palaamalla juurillemme, lähemmäs 
traditionaalisten kulttuurien haptista rakennustapaa 

voisimme siirtyä vähitellen monitilatoimistosta moni-
aistitoimistoon ja takaisin aitoon ihmisyyteen.

Toivottavasti meillä on tulevaisuudessa mahdollisuus 
luoda itsellemme parempia ympäristöjä, jotka aidos-
ti vastaavat tarpeeseemme olla kosketuksessa sekä it-
seemme, tunteisiimme, toisiimme ja historiaamme. 
Näihin kaikkiin liittyviä siteitä voimme vahvistaa hyväl-
lä ja aidolla, ihmisen aistit ja mittasuhteet huomioon 
ottavalla tilasuunnittelulla. Ehkä tätä kautta myös työ-
elämä saisi virikkeen muuttua parempaan suuntaan, sil-
lä luovuus syntyy rentoudesta ja synnyttää tuottavuutta 
ja innovaatioita. 

4 4 .



L Ä H D E L U E T T E L O :

PA I N E T U T 
K I R J A L L I S U U S L Ä H T E E T:

Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., 
Fiksdahl-King, I., Angel, S.: A Pattern Language. Towns, 
buildings, constructions. 1977. Sixth printing 1982, Oxford 
University Press.

Hongisto, V. et al. 2012. Käyttäjälähtöiset toimistotilat, tila-
ratkaisut, sisäynpäristö ja tuottavuus. TOTI-hankkeenlop-
puraportti. Helsinki: Työterveyslaitos. http://www.ttl.fi/fi/
verkkokirjat/Documents/TOTI_loppuraportti.pdf  Tieto 
haettu 22.3.2017.

Jousilahti, J., Koponen, J., Koskinen, M., Leppänen, J., Lätti, 
R., Mokka, R., Neuvonen, A., Nuutinen, J., Suikkanen, H.: 
Työ 2040 - skenaarioita työn tulevaisuudesta. 2017 Demos 
Helsinki. Tieto haettu 12.2.2017.

Lähteenmäki, Pekka: Keskiluokan pelko heräsi. Talouselä-
mä nro 12 31.3.2017, s. 34-35.

Lähteenmäki, Pekka: Kaiken aikaa töissä. Talouselämä nro 
12 31.3.2017, s. 26-33.

Naukkarinen, Ossi: Arjen estetiikka. Otava 2011.

Nenonen, S. et al. 2012. Monitilatoimistosto - ohjeita käyt-
töön ja suunnitteluun.

Pallasmaa, Juhani: Ihon silmät. 2016. BoD – Books on De-
mand.

Pallasmaa, Juhani: Maailmassaolon taide. Kirjoituksia arkki-
tehtuurista ja kuvataiteista. 1993.
Kuvataideakatemia.

Siltala, Juha: Työelämän huonontumisen lyhyt historia. 
Muutokset hyvinvointivaltioiden ajasta globaaliin hyperkil-

pailuun. Uudistettu laitos 2007. Otava.

Schittich, C. (toim.). 2011. In Detail – Work environments, 
spatial concepts, usage strategies, communications. Institut 
für internationale Architectur – Dokumentation GmbH & 
Co. KG. München. Basel: Birkhäuser.

Tukiainen, Maaretta: Luova tila. Tulevaisuuden työpaikka. 
Rakennustieto Oy. Kolofon Baltic OU, Viro, 2010.

Van Meel, J. & Vos, P. 2001. Funky offices: Reflections on 
office design in the 'new economy'. Journal of  Corporate 
Real Estate. Vol. 3 Iss: 4, Henry Stewart Publications.

I N T E R N E T L Ä H T E E T:

http://www.fyra.fi/referenssit/2017/02/28/zalando/ Tie-
to haettu 12.4.2017

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tadao_And%C5%8D. Tieto 
haettu 8.4.2017.

https://en.wikipedia.org/wiki/Office, Tieto haettu 
28.3.2017.

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveysseura/
organisaatio-ja-toiminta/strategia/mit
%C3%A4-mielenterveys Tieto haettu 12.4.2017

http://officeprinciples.com/blog/history-office-interi-
or-design-infographic/ Tieto haettu
28.3.2017.

https://www.ttl.fi/blogi/pitaako-huolissaan-tyo-vaeltaa-ja-
mahtaa/ Tieto haettu 25.3.2017.

4 5 .



https://www.ttl.fi/monitilatoimisto-parantaa-yhteisollisyyt-
ta-mutta-heikentaa-tyoskentelyrauhaa/
Tieto haettu 25.3.2017

https://www.ttl.fi/tyontekija/tuki-liikuntaelinten-terveys/
ergonomia/toimisto-ja-tietotyo/ Tieto
haettu 28.3.2017

https://www.ttl.fi/tyoymparisto/tyotilojen-suunnittelu/hy-
va-valaistus-tyotilassa/ Tieto haettu
28.3.2017

https://www.ttl.fi/tyoymparisto/tyotilojen-suunnittelu/
monitilatoimisto-tyoymparistona/ Tieto
haettu 6.3.2017.

https://www.ttl.fi/tyoymparisto/tyotilojen-suunnittelu/
monitilatoimisto-tyoymparistona/muuots/
Tieto haettu 21.3.2017.

http://m.iltalehti.fi/tyoelama/201702182200073003_
tb.shtml. Tieto haettu 5.4.2017

http://retaildesignblog.net/2017/04/01/zalando-of-
fice-by-fyra-helsinki-finland/ Tieto haettu 12.4.2017

K U VA L Ä H T E E T:

Kuva 1 (kansi). Tekijän

Kuva 2. https://svaperspective.files.wordpress.
com/2011/02/messina_st_jerome.jpg. Haettu 12.4.2017

Kuva 3. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/42/
6d/8d/426d8dd24d5160b0e031c6ce513b617d.jpg. Haettu 
12.4.2017

Kaavio 1. Tekijän

KUVA 4. https://developer.apple.com/library/content/
referencelibrary/GettingStarted/DevelopiOSAppsSwift/
Art/CTV_outlineview_cell_2x.png. Haettu 4.4.2017

Kuva 5. Jukka Rakkola

Kuva 6. http://library.reed.edu/images/SimeonReedPa-
pers.jpg   Haettu 14.4.2017

DIAGRAMMIT 1-2. Tekijän

Kuva 7. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/
ad/0a/90/ad0a9062439b4cde4c69a75190901601.jpg

Kuva 8. http://1.bp.blogspot.com/-zBQoOwBY-KcM/
UGpl0lTEbWI/AAAAAAAAHe8/bzVHkWMYKAA/
s1600/The+Apartment+4.png.  Haettu 30.3.2017.

DIAGRAMMI 3. Tekijän

Kuva 9. http://sisustusminna.com/sites/default/files/
SM_160829_K%C3%A4yt%C3%A4v%C3%A4_1_
H1200px.jpg?slideshow=true&slideshowAuto=true&s-
lideshowSpeed=4000&speed=350&transition=elastic   
Haettu 30.3.2017

Kuva 10. http://img.edilportale.com/products/prodot-
ti-72934-rel587bf9639087469c9920437d4375f13a.jpg  
Haettu 30.3.2017

Kuva 11. https://spacefiction.wordpress.
com/2013/10/13/playtime-ou-la-rationalisati-
on-des-espaces-des-villes-et-des-bureaux-modernesp-
laytime-or-the-rationalisation-of-spaces-of-modern-ci-
ties-and-offices/   Haettu 30.3.2017

Kuva 12. Tekijän
4 6 .



Kuva 13. http://saunat.co/wp-content/uploads/2014/12/
miinan-savusauna.jpg   Haettu 14.4.2017

Kuva 14. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/
fd/32/da/fd32da398781f76805334961a067c345.jpg  Haet-
tu 14.4.2017

Kuva 15. http://www.galleryintell.com/wp-content/up-
loads/2013/03/autumn_rhythm-pollock1.jpg
Haettu 30.3.2017

DIAGRAMMI 4. Tekijän

Kuva 16. https://www.artsy.net/artwork/michelan-
gelo-merisi-da-caravaggio-david-victorious-over-goliath/
download/michelangelo-merisi-da-caravaggio-david-victo-
rious-over-goliath-1600.jpg
Haettu 30.3.2017

Kuva 17. http://images.adsttc.com/media/images/5037/
f3cd/28ba/0d59/9b00/064c/large_jpg/stringio.
jpg?1414206110   Haettu 12.4.2017

Kuva 18. https://www.google.fi/search?q=-
sep%C3%A4n+paja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&-
ved=0ahUKEwin-4yvs73TAhXjE5oKHf7MCS8Q_AUI-
BigB&biw=1366&bih=672#tbs=isz:l&tbm=isch&q=-
sep%C3%A4n+paja&imgrc=iGKuRcahaSWIoM:   Haettu 
12.4.2017

Kuva 19. http://www.imgrum.org/me-
dia/1053689611974835588_1447149574   Haettu 4.4.2017

Kuva 20. https://fi.wikipedia.org/wiki/Savirakentami-
nen#/media/File:BeehiveHousesNearHama.jpg
Haettu 4.4.2017

Kuva 21. https://idealphotography.biz/hd-skysc-

raper-glass-buildings-wallpaper-full-hd/302/
amazing-hd-skyscraper-glass-buildings-wallpa-
per-full-hd-for-wallpapers-image-with-hd-skyscra-
per-glass-buildings-wallpaper-full-hd-download-hd-wallpa-
per   Haettu 4.4.2017

Kuva 22. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/42/
6d/8d/426d8dd24d5160b0e031c6ce513b617d.jpg.

DIAGRAMMIT 5-10. Tekijän

Kuvat 23-31. http://retaildesignblog.net/2017/04/01/za-
lando-office-by-fyra-helsinki-finland/   Haettu 30.3.2017

4 7 .




