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”Yritysten tulisi panostaa
kaikkiin teknologioihin
ja ratkaisuihin, jotka
mahdollistavat joustavaa
työntekoa, ja samalla lisäävät
hyvinvointia, mielenrauhaa
ja luonnonläheisyyttä, jotka
puolestaan taas lisäävät
tuottavuutta.”

2020
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Päätimme jälleen tutkia ja tarjoilla sinulle 15 huippuammattilaisen
näkemykset siitä, mihin ja miten toimitilat tulevat kehittymään ja mitkä
ovat kuumimmat toimitilojen trendit 2020. Toivomme, että nämä
ajankohtaiset näkemykset inspiroivat ja herättävät sinut, pohtimaan omaa
toimitilaanne. Toivon myös, että sinulle herää uusia ideoita ja ajatuksia
siitä, kuinka sinä voisit kehittää omaa toimitilaanne vastaamaan alati
muuttuvan työn tarpeisiin!
Jatketaan keskustelua myös sosiaalisessa mediassa hashtagilla:
#toimitilatrendit2020
Inspiroivia lukuhetkiä Taitorin koko tiimin puolesta toivottaen,

Perttu Ahvenainen, Head of Sales & Marketing, Taitori Oy

Antti Pitkänen | Agile Work
2020

4.Minkä näet suurimpana toimitiloja koskevana haasteena lähitulevaisuudessa? Miten
tämän voisi ratkaista/välttää?

Toimitiloissa on ollut useita muutoksia viime vuosien aikana.
Tilojen yhteiskäyttö on lisääntynyt, kokemuksellisuus kasvattanut merkitystään ja älyteknologian käyttö on arkipäiväistynyt toimistoissa. Toki hajontaa on paljon ja toisaalta on
työympäristöjä joita suunnitellaan vielä hyvin perinteisesti ja
pyritään vain tarjoamaan perus hyvät puitteet työnteolle.

Työympäristöjen jatkuva kehittäminen vaatii yrityksiltä
myös oman työympäristöjohtamisen ja siihen liittyvän kyvykkyyden kehittämistä. Tämän takia yrityksissä työympäristö- ja toimitilajohtamiselle pitäisi löytyä myös paikka
niissä keskusteluissa jossa tehdään yrityksen tulevaisuuteen liittyviä strategisia päätöksiä. Lunastaaksemme paikan
näissä pöydissä on meidän toimialana opittava selkeämmin
osoittamaan mikä lopullinen hyöty työympäristöjen kehittämisellä on ja miten se näkyy yrityksen toiminnassa ja tuloksessa.

2.Mitkä näet kasvavina trendeinä
vuonna 2020?
Vuonna 2020 uskoisin että digitaalisuus, virtuaaliset ympäristöt ja laadukkaat etäkokous teknologiat alkavat kasvattamaan suosiotaan. Vuoden alkua hankaloittavat epidemiat ja
matkustuskiellot pakottavat yritykset miettimään ja kehittämään vaihtoehtoisia ratkaisuja joilla ylipäätään liiketoimintaa pystytään jatkamaan.

3. Mihin yritysten toimitilojen osalta tulisi
mielestäsi panostaa / investoida vuonna 2020
ja miksi?
Muuntojoustavuuden tarve on merkittävästi kasvanut viime aikoina. Yritykset ovat siirtyneet jatkuvan muutoksen
aikaan jossa joudutaan tekemään isojakin muutoksia tiheästi
ja työympäristöjen tulisi seurata ja mahdollistaa myös tämä
muutos. Organisaatioiden ketteryyttä tulee tukea ratkaisuilla joilla itse tilojen käyttäjät voivat sujuvasti tehdä tiloihin
muutoksia ilman että kuitenkaan päädytään täyteen sekasortoon tiloissa ja tilaratkaisuissa.

5. Vapaa sana, esimerkiksi mikä on toimivin
toimitila, jossa olet tehnyt työtä?
Muutimme vuoden lopussa omiin uusiin tiloihin jota olemme
kehittäneet omien kumppaniemme kanssa. Agile Club House - nimellä kulkeva työympäristö on monella tapaa kokeellinen ja jatkuvassa muutoksessa, mutta uskoisin että siellä
on jo lyhyessä ajassa saavutettu melko toimiva kokonaisuus.
Aika (ja data) kuitenkin näyttää auttaako se meitä saavuttamaan sille asetettuja tavoitteita.

”Vuonna 2020 uskoisin että
digitaalisuus, virtuaaliset
ympäristöt ja laadukkaat
etäkokous teknologiat alkavat
kasvattamaan suosiotaan.”
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1. Kuinka toimitilat ovat muuttuneet
viimeisen kahden vuoden aikana ja mikä on
syy tähän muutokseen?
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Älytoimisto-, eli Smart Office- markkina
tulee vuonna 2025 olemaan 55,52 Biljoonaa
dollaria, Vuonna 2019 se oli 28,04 biljoonaa
dollaria. Markkina kasvaa vuosittain 13.6%.

”Työympäristöjen jatkuva
kehittäminen vaatii
yrityksiltä myös oman
työympäristöjohtamisen ja
siihen liittyvän kyvykkyyden
kehittämistä”
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Antti Pitkänen on kokenut muotoilujohtaja, yrittäjä ja Agile Workin (www.agilework.fi) perustaja. Agile Work on työympäristöjen ja työkulttuurin kehittämiseen erikoistunut yritys, joka luo
työympäristöjä, jotka lisäävät työntekijöiden tyytyväisyyttä ja
parantavat tuottavuutta. Antti on työskennellyt yli seitsemänkymmen yrityksen kanssa yli sadassa kansainvälisessä projektissa.

Anu Saxen | Director, Buildings Segment at Halton Oy
2020

Muutokset ovat arkipäivää yrityksille, samoin kilpailu lahjakkaista osaajista on monilla aloilla kiristynyt ja yhteistyön
merkitys kasvanut niin yritysten sisällä, kuin yritysten välillä
jakamistalouden myötä viime vuosina. Tämän seurauksena erilaiset joustavat ja yhteistyötä edistävät mallit, kuten
toimitilat palveluna, sekä yritysten sisäiset ja useita yrityksiä yhteentuovat coworking-konseptit ovat nykyään
arkipäivää. Toimitilat suunnitellaan erilaista työskentelyä
tukeviksi monitilatoimistoiksi, joissa tilatehokkuus on merkittävästi korkeampi kuin aiemmissa huonetoimistoissa tai
avokonttoreissa. Monitilatoimisto edellyttää toimitiloilta
joustavuutta, joka heijastuu myös talotekniikkaan ja rakenneratkaisuihin (mm. ilmanvaihto, valaistus, akustiikka) merkittävästi.
Toimitilat ovat yritykselle käyntikortti asiakkaiden suuntaan,
mutta myös tärkeä elementti henkisen hyvinvoinnin ja pysyvyyden turvaamiseksi. Siksi käyttäjäkokemuksen merkitys on kasvanut ja sen eri elementteihin kiinnitetään entistä
suurempaa huomiota ja käyttäjiä osallistetaan työympäristönsuunnitteluun entistä enemmän. Keskiössä on yksilön
valinnanvapaus ja tarpeet.

2.Mitkä näet kasvavina trendeinä
vuonna 2020?
Käyttäjien hyvinvoinnin korostuminen on alan merkittävä
nouseva trendi ympäri maailmaa. Tämä on hieno suunta sillä
toimitilat ja rakennukset yleensä rakennetaan pääosin ihmisiä varten. Pohjoismaissa WELL -sertifiointiprojekteja on
vielä vähän, mutta mm. UK:ssa projektien määrä on kääntynyt viime vuonna merkittävään kasvuun. Kasvun motivaattorina on ollut, sekä ihmisten suurempi henkilökohtainen
kiinnostunut asiaan, että yritysten halu houkutella uusia

”Monitilatoimistojen myötä
kasvanut tilatehokkuus
sekä vastuullisuuden
korostuminen asettaa isoja
vaatimuksia rakennusten
tekniikalle”

WELL-sertifiointi on tutkimustietoon perustuva kolmannen
osapuolen myöntämä sertifiointi, jolla voidaan osoittaa, että
käyttäjien hyvinvointi on huomioitu tilassa.
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Toisena trendinä nostaisin vastuullisuuden energiatehokkuutta laajempana konseptina. Monet kiinteistöjen käyttäjät ovat kiinnostuneita vastuullisuudesta ja haluavat tehdä
asiat oikein. Vastuullisuus on korostunut kiinteistöjen omistajien agendalla ja vastuulliset valinnat ja vastuullisuusinvestoinnit vaikuttavat kiinteistöjen arvoon positiivisesti.

3. Mihin yritysten toimitilojen osalta tulisi
mielestäsi panostaa / investoida vuonna 2020
ja miksi?
Hyvinvointitrendin mukaisesti toimitilakehityksessä pitäisi panostaa käyttäjien hyvinvointiin laaja-alaisesti ja tilojen
toimivuuteen, sillä henkilöstö edustaa monille tietointensiivisille yrityksille noin 90% kustannuksista ja henkilöstön rooli
yrityksen menestyksessä on kiistaton. Toimitilojen perustan
eli olosuhteiden täytyy siis olla kunnossa sillä liian kuumat,
kylmät, vetoisat, valaistukseltaan tai akustiikaltaan huonot
tilat vaikuttavat käyttäjien hyvinvointiin ja työn tuottavuuteen merkittävästi. Investointi WELL-sertifiointiin tai WELL:n tai vastaan ohjelman kriteerien noudattaminen edes
valikoiden on hyvä lähtökohta olosuhteiden suunnitteluun.
Tarpeenmukainen ilmanvaihto, ihmisystävällinen päivärytminen valaistus, hyvät akustiset olosuhteet sekä tilojen
hyvä käytettävyys ja olosuhteiden henkilökohtainen muokkaaminen helposti omien mieltymysten mukaan ovat investointeja , jotka maksavat itsensä nopeasti takaisin.

4.Minkä näet suurimpana toimitiloja koskevana haasteena lähitulevaisuudessa? Miten
tämän voisi ratkaista/välttää?
Monitilatoimistojen myötä kasvanut tilatehokkuus sekä

vastuullisuuden korostuminen asettaa isoja vaatimuksia
rakennusten tekniikalle. Taloteknisten järjestelmien pitää
mahdollistaa nopeat tilaohjelman muutokset toimistosta
neuvottelutilaksi ja päinvastoin hyvät olosuhteet säilyttäen.
Käyttäjäkokemuksen ja yksilöllisyyden korostuminen edellyttää älykkäitä ratkaisuja, joissa käyttäjillä on mahdollisuus
vaikuttaa omiin olosuhteisiin kuten lämpötilaan tai valaistukseen. Yhtenä esimerkkinä olemme yhteistyössä Tiedon
ja Helvarin kanssa linkittäneet kiinteistön käyttöliittymän
Empathic Buildingin, valaistuksenohjauksen ja tarepeenmukaisen sisäilmajärjestemän yhteen mahdollistaen käyttäjille
sujuvat toimistoprosessit ja olosuhteiden muokkaamisen
energiaa säästäen. Tässä olennaista on myös se, että suunnitelussa ja toteutuksessa tavoitteena on rakennuskustannusten minimoinnin sijaan järkevän elinkaaren ja olossuhteiden varmistaminen.

5. Vapaa sana, esimerkiksi mikä on toimivin
toimitila, jossa olet tehnyt työtä?
Luovuus on monissa, jos ei melkein kaikissa töissä, tarpeen.
Minua inspiroivat julkiset tilat ja ihmisvilinä ja teenkin usein
luovuutta vaativaa työtä arkkitehtuuriltaan kutkuttavissa
tiloissa. Yksi näistä on Oodi, jonka ylimmän kerroksen avoimissa tiloissa olen saanut monta hyvää inspiraatiota. Toisaalta työni vaatii myös keskittymistä ja paljon skype-palavereja, jolloin uuden toimistomme monet työnteon tilat ja
skype-kokousten paikat tekevät arjesta miellyttävää.
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työntekijöitä ja pitää olemassa olevat työntekijät tyytyväisenä ja työn tuottavuus hyvänä. Hyvinvointiin liittyy kiinteästi myös työntekijä- ja asiakaskokemuksen korostuminen
suunnittelun lähtökohtana.

”Ihmisten hyvinvointi, vastuullisuus
sekä uudet liiketoiminta /
tila konseptit rakennetussa
ympäristössä ovat lähellä
sydäntäni. Työssäni Haltonilla
vastaan kaupallisten ja julkisten
kiinteistöjen sisäilmaratkaisujen
myynnistä Euroopassa. Hyvinvointi,
energiatehokkuus ja intuitiiviset
rakennukset ja niiden tekniikka ovat
entistä enemmän asiakkaidemme
agendalla.”
www.halton.com

Eelis Rytkönen | Urban developer-hippie, NCC
2020

Nähdäkseni entistä enemmän panostetaan
toimitilojen käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen. Vuokralaiskäyttäjät osaavat vaatia
enemmän ja muiden alojen palveluntarjoajien
esimerkkien myötä myös toimitilat alkavat
adaptoitua palvelemaan käyttäjiä entistä näppärämmin. Kiinteistöjen käytön jouhevoittamiseen on tullut sovelluksia ja muita ratkaisuja
kuin sieniä sateella: tenant experience, smart
office ja flexible space.
Hyvinvointi, niin fyysinen kuin henkinenkin,
on alkanut nostaa entistä enemmän päätään
suunnitteluperiaatteena. On alettu panostaa
myös hiljaisiin yksilötiloihin ja vetäytymistiloihin avoimen yhteistyövyöhykkeen lisäksi. Kestävän kehityksen sertifikaattien, kuten BREEAM
ja LEED, sisältöjä toivotaan avattaman entistä
enemmän konkretiaksi myös vuokralaisille eikä
pelkästään sijoittajien näkökulmasta.
Yhteisöllisyys on teemana kasvanut co-working -operaattorien myötä.

2.Mitkä näet kasvavina
trendeinä vuonna 2020?
-Fyysinen ja henkinen terveys ja hyvinvointi
-kestävän kehityksen konkretisoituminen hiilineutraaliuteen ja kiertotalousratkaisuihin
suunniteltavissa kohteissa
-tilaresurssien suurempi mittakaavainen jakaminen yli vuokralais- ja kaupunkilaisrajojen

-digitaalisten työkalujen integroituminen toisiinsa
-yhteisöllisyyden korostuminen entisestään

5. Vapaa sana, esimerkiksi mikä on
toimivin toimitila, jossa olet tehnyt
työtä?

3. Mihin yritysten toimitilojen osalta tulisi mielestäsi panostaa / investoida vuonna 2020 ja miksi?

Toimivin toimitila tehdä työtä riippuu minulla aina suoritettavasta työstä ja kunkin päivän
kulusta. Käytännöllisyys ja turhien matkojen
minimointi kuuluvat perustyöpäiväperiaatteisiini. Kulkemani matkat hyödynnän usein
hyötyliikuntaan pyörällä tai julkisissa työskentelyyn. Jos minun pitää keskittyä ja saada tehtyä kertynyttä tehtävälistaa, minulle parhaiten
toimii oman kodin ruokapöytä ja itse jauhettu
kahvi.
Jos taas haluan sisäisesti organisaatiossa potkia asioita eteenpäin, sovin tapaamisia, joihin
mainiot tilat löytyvät omalta pääkonttorilta,
jolloin se on luontevin paikka tavata kollegoja.
Joinain päivinä tapaamisia on ympäri kaupunkia, jolloin väliajat teen töitä kolmansista paikoista kuten kirjastoista tai inspiroidun ihmisvilinästä kahviloissa. Toisinaan on hyvä varata
myös jonkun co-working -operaattorin neukkari ja tuoda tiimi pois totutusta ympäristöstä,
koska se saattaa vapauttaa

-vastuullisiin, kestävän kehityksen mukaisiin
ratkaisuihin sekä niistä viestimiseen
-joustaviin sopimuksiin
-käyttäjäystävälliseen digitaaliseen infrastruktuuriin
-rouheisiin, kiinnostaviin tiloihin
-sosiaaliseen fasilitointiin ja ihmisten yhdistämiseen

4.Minkä näet suurimpana toimitiloja koskevana haasteena lähitulevaisuudessa? Miten tämän voisi
ratkaista/välttää?
Suurimpina haasteina näen ilmastonmuutoksen, vanhentuvan toimitilakannan, yhteisöjen ylläpidon työn monipaikkaistuessa sekä
pirstaloituneen digitaalisen infrastruktuurin.
Näitä voitaisiin välttää modernisoimalla olemassa olevaa kestävästi, jatkojalostamalla
purkukunnossa olevien toimitilojen materiaaleja, jakamalla tiloja yli organisaatiorajojen,
minimoimalla vajaakäyttöä toimivin työkaluin,
integroimalla ja suunnittelemalla ratkaisuja
kokonaisuutena sekä panostamalla yhteisöjen
fasilitoimiseen neliömetrien maksimoimisen
sijaan.

”Hyvinvointi, niin fyysinen
kuin henkinenkin, on
alkanut nostaa entistä
enemmän päätään
suunnitteluperiaatteena”
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”Eelis Rytkönen on surffaava projektiseikkailija,
joka haluaa tehdä yhteistyötä erilaisten
ihmisten kanssa luodakseen näppäriä
kaupunkiympäristöjä. Hän työskentelee
NCC:llä kehityshippinä vastuullaan
digitaaliset ja kestävän kehityksen ratkaisut
kiinteistökehityskohteissa. Eelis on väitellyt
yliopistokampusjohtamisesta, ja hän on
erityisen kiinnostunut sosioteknisistä ilmiöistä
sekä käyttäjäystävällisistä palveluista.”
www.ncc.fi
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LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) -luokitus on maailman käytetyin globaali
rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä.

Ilkka Mäkelä | Global Service Sales Director, Helvar
2020

lä hyvinvoinnin merkitys on tunnustettu sekä
tuottavuutta että kilpailuetua lisäävänä. Sisäilman ja valaistuksen laatu nostavat päätään
layout-suunnittelun lisäksi.

Työn monimuotoisuuden tunnustaminen ja
työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden täyttäminen ovat tehneet toimitiloista ja työympäristöistä aidosti parempia, ja uskon että nykyajan tietotyöläiset voivatkin näistä syistä
paremmin. Toimitilat nähdään entistä useammin kilpailuetuna kun halutaan houkutella ja
sitouttaa markkinoiden parhaat työntekijät, ja
yritykset ovat ymmärtäneet että silloin kannattaa panostaa ihmisten hyvinvointiin josta
syntyy työn tuottavuutta. Monitilatoimistot
ovat tähän liittyen lyöneet lopullisesti läpi, ja
ovat edelleen kuuma aihe sillä nekin kehittyvät jatkuvasti. Tässä kehittämisessä käytetään
entistä enemmän sensoreihin ja mittareihin
perustuvaa oikeaa dataa, kuten käyttöastetta,
jotta päätökset voidaan tehdä faktoihin perustuen.

Toinen kasvava trendi on (edelleen) digitaalisuus ja sen hyödyntäminen. Siirrytään teknologiasta (sensorit, beaconit jne.) varsinaisten
palveluiden suuntaan, eli keskitytään siihen
mitä datalla voidaan saada aikaan. Henkilökohtaiset palvelut, kuten sisänavigointi ja paikannus- sekä tilanvarauspalvelut lisäävät suosiotaan varsinkin isoissa ja jaetuissa toimitiloissa,
ja samaan aikaan omistajille/FM operaattoreille suunnataan enemmän tilojen optimointiin,
energiatehokkuuteen ja kiinteistön tuottavuuteen liittyviä palveluja. Näissä palveluissa
tarvitaan tahoja jotka pystyvät yhdistämään
monta eri datalähdettä yhteen ja tuomaan asiakkaille kokonaisratkaisuja. Kukaan ei oikeasti
halua seurata montaa eri sovellusta tai järjestelmää päivittäin.

2.Mitkä näet kasvavina trendeinä
vuonna 2020?

3. Mihin yritysten toimitilojen osalta tulisi mielestäsi panostaa / investoida vuonna 2020 ja miksi?

Loppukäyttäjän hyvinvoinnin (wellbeing) ja sitä
kautta kaikenlaisten ihmiskeskeisten (human
centric) ratkaisujen merkitys kasvaa entisestään, koska ne vaikuttavat toimitilojen todellisiin asiakkaisiin. Tästä konkreettinen esimerkki
on WELL sertifiointi, joka mittaa standardoidusti toimitilojen kykyä edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Maailmalla WELL sertifioituja toimitiloja on jo yli 4000, ja Suomeen
on viimeisen vuoden aikana saatu ensimmäiset
9 sertifiointia. Uskon että niitä tulee lisää, sil-

Viitaten vuoden 2020 trendeihin, ensimmäinen panostuskohde on loppukäyttäjien hyvinvointi ja toinen on digitaalisten palveluiden
kehittäminen. Hyvinvointiin panostaminen
alkaa työympäristösuunnittelulla jonka olennaisia osia ovat sisäilman ja valaistuksen laatu
sekä työn monimuotoisuuden tukeminen, ja
viralliseksi todistukseksi kannattaa valita WELL
sertifiointi. Näin saadaan parhaat ihmiset palkattua ja työn tuottavuus nousuun. Digitaali-

siin palveluihin panostaminen alkaa siitä, että
luodaan oikealla teknologialla todellista ymmärrystä kiinteistön käyttö- ja täyttöasteesta, ja miten ihmiset käyttäytyvät sen sisällä.
Sen jälkeen pystytään päättämään minkälaisia
palveluja yhtäältä ihmiset ja toisaalta kiinteistön operaattori tarvitsevat. Teknologia voi
olla esimerkiksi valaistuksenohjausjärjestelmä, joka luonnollisesti kattaa koko kiinteistön
ja jonka sensorit pystyvät tuottamaan laadukasta käyttöastedataa normaalin valonohjaustoimintansa lisäksi. Digitaalisilla palveluilla
voidaan saavuttaa operatiivista tehokkuutta,
tilojen optimointia ja ihmiskeskeisiä palveluja.

4.Minkä näet suurimpana toimitiloja koskevana haasteena lähitulevaisuudessa? Miten tämän voisi
ratkaista/välttää?
Miten saadaan loppukäyttäjälle hyödylliset
ja digitaaliset ratkaisut osaksi suunnittelua ja
rakennusten ”infraa”? Suunnittelu alkaa 2-5v
ennen kuin ensimmäiset käyttäjät astuvat sisään, miten varmistetaan että loppukäyttäjä
todella hyötyy valituista ratkaisuista? Ja koska
jatkossa asiakkaat haluavat toimitiloilta entistä
enemmän lyhyellä tähtäimellä, miten varmistetaan tilojen muuntojoustavuus?
Ratkaisuksi voisi sopia se, että jo suunnitteluvaiheessa käydään perinpohjainen Design Thinking -prosessi läpi, joka ottaa huomioon tulevaisuuden käytön ja joka sisältää
sidosryhmien osallistamista ja testausta yms.
Konkreettisena esimerkkinä Maria01 Startup
Campus -projekti Helsingissä, joka osallistaa
hienosti käyttäjäsidosryhmiä ja palveluntar-
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joajia jo suunnitteluvaiheessa, jotta varmistetaan mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen
hyvät ratkaisut.

5. Vapaa sana, esimerkiksi mikä on
toimivin toimitila, jossa olet tehnyt
työtä?
Rambollin pääkonttori Perkkaalla on hieno
käytännön esimerkki älykkäästä toimitilasta, jossa digitaalisuus ja datan kerääminen on
valjastettu palvelemaan käyttäjiä eli oikeita
ihmisiä, ja joka on lisäksi kaunis ja miellyttävä
kokonaisuus. Energiankäyttöä, sisäolosuhteita
ja käyttöastetta ymmärretään älykkäiden ratkaisujen kautta, ja niitä pystytään siten kehittämään hyvin. Onnistumisen taustalta löytyy
se, että haluttu lopputulos ja loppukäyttäjän
hyvinvointi on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa, ja käyttäjiä on osallistettu alusta
alkaen. Myös tekijällä itsellään on ollut rohkeus
toteuttaa visio uusilla teknologioilla ja päättäväisesti.

”Viitaten vuoden 2020 trendeihin,
ensimmäinen panostuskohde on
loppukäyttäjien hyvinvointi ja toinen on
digitaalisten palveluiden kehittäminen.”
Ilkka vastaa Helvarilla digitaalisten
palveluiden kehittämisestä ja myynnistä
globaalisti, nimikkeellä Global Service Sales
Director
www.helvar.com

WELL sertifioituja toimitiloja on jo yli
4000, ja Suomeen on viimeisen vuoden
aikana saatu ensimmäiset 9 sertifiointia.

Juha Eteläniemi | CIO, Fazer
2020

4. Minkä näet suurimpana toimitiloja
koskevana haasteena lähitulevaisuudessa? Miten tämän voisi ratkaista/välttää?

Omasta työskentelyn näkökulmasta tarve monipuolisille tiloille on yhä kasvava, tarvitaan tiloja joissa voi
keskittyä, joissa voi tehdä workshoppeja ja joissa tiimi
voi toimia tehokkaasti jonkin tietyn aiheen parissa. En
tiedä onko tämä asia varsinaisesti muuttunut kahden
viime vuoden aikana, samat teemat ovat mielestäni
olleet agendalla jo useamman vuoden ajan.

Muuttuviin tarpeisiin vastaaminen - Organisaatioiden tarpeet muuttuvat ajan yli, tilojen on vastattava
näihin muuttuviin tarpeisin.

2. Mitkä näet kasvavina trendeinä
vuonna 2020?

Työtiloihin vaikuttavat monet asiat, ilmanlaatu, valaistus, häly / hiljaisuus, tekniset laitteet, kaikuminen,
tuolit, pöydät jne. Ne on osattava ottaa kokonaisuutena huomioon.

Työn monimuotoisuus kasvaa ja toimitilojen toimivuus on kyettävä takaamaan.

3. Mihin yritysten toimitilojen osalta
tulisi mielestäsi panostaa / investoida
vuonna 2020 ja miksi?
Laatuun, neuvotteluita käydään yhä useammin videon ja muiden sähköisten kanavien kautta – näihin
liittyvien laitteiden laatu on ensiarvoisen tärkeää,
unohtamatta myös näkymättömämpiä komponentteja kuten esim. verkko.
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1. Kuinka toimitilat ovat muuttuneet
viimeisen kahden vuoden aikana ja mikä
on syy tähän muutokseen?

5. Vapaa sana, esimerkiksi mikä on toimivin toimitila, jossa olet tehnyt työtä?

”Organisaatioiden tarpeet
muuttuvat ajan yli, tilojen on
vastattava näihin muuttuviin
tarpeisin.”

Fazerin CIO Juha Eteläniemi
johtaa muutosta kohti entistä
dataohjautuvampaa organisaatiota,
jossa bisnes ja IT tekevät tiukasti
yhteistyötä.
www.fazer.fi

Karoliina Kajander | VP, Customers at 720°
2020

Meidän näkökulmastamme huomaamme, miten esimerkiksi
vastuullisuus ja sisäympäristö vaikuttaa toimitilojen suunnitteluun ja kehittämiseen. Keskipisteessä on jatkuvasti tilankäyttäjän kokemus, jota halutaan kehittää erityisesti digitaalisesti.
Teknologia tarjoaa jatkuvasti lisää mahdollisuuksia, joten tiloissa nähdään melkein aina käynnissä jonkinlainen pilotointi, joka
voi omalta osaltaan tuoda jo muutosta työkulttuuriin, vaikka
pilotointi itsessään ei olisikaan onnistunut.

2.Mitkä näet kasvavina trendeinä vuonna 2020?

Kasvavia trendejä työympäristöissä ovat esimerkiksi joustavat
ja toimintoperusteiset toimitilat, kestävyys ja ympäristötietoisuus, teknologian ja tiedon avulla johtaminen, ihmisten hyvinvoinnin, viihtyvyyden ja terveyden korostuminen,
neuroarkkitehtuuri, erilaiset palvelut toimitilojen yhteydessä, luontoelementit sekä toimitilojen rooli yrityskulttuurin
ilmentymänä. Erityisesti kestävyys ja ympäristötietoisuus ovat
mielestäni trendejä, jotka näkyvät yhä enemmän myös tilankäyttäjille, muun muassa avoimemman tiedon ja sen pelillistämisen kautta.

3. Mihin yritysten toimitilojen osalta tulisi mielestäsi panostaa / investoida vuonna 2020 ja
miksi?
Yritysten tulisi panostaa kaikkiin teknologioihin ja ratkaisuihin,
jotka mahdollistavat joustavaa työntekoa, ja samalla lisäävät
hyvinvointia, mielenrauhaa ja luonnonläheisyyttä, jotka puolestaan taas lisäävät tuottavuutta. Tuottava työympäristö on
yleisesti myös miellyttävä työympäristö. Kaikki mikä vähentää
työnteon kitkaa, on tervetullutta vuonna 2020. Yritysten tuli-

si panostaa myös tiedolla johtamiseen toimitiloihin liittyvissä
osa-alueissa.
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1. Kuinka toimitilat ovat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana ja mikä on syy tähän
muutokseen?

4.Minkä näet suurimpana toimitiloja koskevana
haasteena lähitulevaisuudessa? Miten tämän
voisi ratkaista/välttää?
Joustavuuden ja co-working tilojen lisääminen on hyvä askel eteenpäin, mutta se aiheuttaa myös haasteita kaikille toimijoille, sillä toimintamallien tulisi kehittyä melko nopeasti.
Myös teknologian lisääminen toimitiloihin sekä erilaisten tekoäly-ratkaisujen hankkiminen on varsin haastavaa, sillä niiden
kilpailutukseen ei välttämättä riitä vielä kokemusta tai vertailukohtia, jolloin moni toimija voi tehdä tässä virheitä. Myös ympäristövastuun lisääminen tuo mukanaan omat haasteensa, kun
eri sidosryhmät vaativat sellaista tietoa ja raportointia, jota ei
ole vielä helposti saatavilla.

5. Vapaa sana, esimerkiksi mikä on toimivin toimitila, jossa olet tehnyt työtä?
Vierailin Berliinissä Eurocresin ActiveOffice® / The Living
WorkPlace - “työlaboratoriossa”, joka on innovatiivinen työympäristö, jonka tarkoitus on tehostaa työntekijöiden hyvinvointia, suoriutumista ja viihtyvyyttä. Toimitilassa testattiin ja luotiin erilaisia terveyttä edistäviä toimistokalusteita ja -ratkaisuja.
Työympäristö oli kekseliäs ja moderni, ja kokonaisuus oli luotu
siten, että se tukisi mahdollisimman paljon työntekijöiden terveyttä, luovuutta ja “mikroliikettä” työpäivän aikana. Kokemus
oli tuolloin mielenkiintoinen ja inspiroiva.
Karoliina on työskennellyt viimeiset 5 vuotta sisäympäristöjen,
proptechin, viestinnän, tilankäyttäjien hyvinvoinnin ja toimitilojen kehittämisen parissa.
720.io

”Yritysten tulisi panostaa
kaikkiin teknologioihin
ja ratkaisuihin, jotka
mahdollistavat joustavaa
työntekoa, ja samalla lisäävät
hyvinvointia, mielenrauhaa
ja luonnonläheisyyttä, jotka
puolestaan taas lisäävät
tuottavuutta.”

Laura Vatanen | Co-founder, Managing Director, Partners at Noste
2020

Tiloihin ollaan valmiita panostamaan entistä enemmän.
Isossa kuvassa yrityksissä on ymmärretty, että ihmisten on
tärkeää viihtyä työpaikallaan ja, että ihmisten lisäksi viihtyisyyteen vaikuttaa ympäristö. Viihtyisä toimitila on kilpailuvaltti työntekijämarkkinassa.
Rahallinen panostus tiloihin vaihtelee jo pääkaupunkiseudulla hyvin paljon. Yhdessä ääripäässä tilat voivat olla
suunniteltu workplace-, brändi- ja sisäilmekonsulttien
kanssa sekä on mietitty miten tilajaosta, toiminnoista ja
sisäilmeestä saadaan mahdollisimman viihtyisä sisäilmaolosuhteita unohtamatta. Toisessa ääripäässä viihtyisyyttä on paranneltu järjestelemällä tilaa vetäytymiseen tai
yhdessä tekemiseen sen enempää sisäilmettä tai tilaratkaisuja muuttamatta. Mahdollisesti on hankittu ergonomiaa
parantavia kalusteista. Viihtyisyyteen ja monipuolisiin,
yhteisöllisempiin tiloihin tunnutaan kuitenkin panostavan
melkein kaikkialla, kukin tyylillään ja oman tilanteen mukaisella rahallisella panostuksella.

2.Mitkä näet kasvavina trendeinä vuonna
2020?
Tilankäytön tehostaminen ja vastuullisuus. Vastuullinen
toiminta näkyy niin arkisissa toiminnallisissa asioissa, tehtävissä hankinnoissa kuin tilankäytön tehostamisessa.
2000-luvun alkupuolella toimistojen Business Park-maailmassa aulakerroksen yhteiskäyttöiset neuvottelutilat
olivat hyvin toivottuja. Seuraavalla vuosikymmenellä trendi
siirtyi toimistojen omiin neuvottelutiloihin, koska ”asiakkaita
on mukavampi tuoda omiin, brändättyihin tiloihin ja mahdollisuuksien mukaan järjestää vaikkapa vapaamuotoisia
kohtaamisia tiimin kanssa”. Yhteiskäyttöisiä neuvottelutiloja ja -keskuksia purettiin ja muutettiin toimistotiloiksi. Nyt

elämme taas yhteiskäytön aikaa, jolloin katsotaan myös
yksittäisen kiinteistön ulkopuolelle. Pyritään hyödyntämään
lähiympäristön tarjoamia tiloja ja karsimaan omista vuokrattavista neliöistä niin kustannussäästön kuin vastuullisuuden nimissä.
Toimitilan sijainnin merkitys on edelleen kasvava trendi, joka
liittyy sekä vastuullisuuteen että henkilöstön viihtyvyyteen.
Hyvät julkiset liikenneyhteydet ja erilaiset palvelut toimitiloissa tai niiden läheisyydessä merkitsevät edelleen siis
paljon toimitilojen valinnassa.
Paikattomat flexi-toimistot tekevät tuloaan. On kiinnostava
nähdä miten flexi-toimistoratkaisut lähtevät muovautumaan ja kehittymään seuraavaan vaiheeseen, kun erilaisia
kokemuksia on kertynyt riittävästi.
Erilaiset applikaatiot. Applikaatioilla pyritään parantamaan
niin tilojen tehokkuutta ja nostamaan käyttöastetta kuin
varmentamaan hyvää sisäilman laatua. Appeilla tavoitellaan
myös yhteisöllisyyden lisäämistä. Digitalisoituvassa maailmassa appeilla on varmasti paikkansa myös toimitiloissa,
niin hupipuolella, asiallisten sisäilmaolosuhteiden varmentamisessa kuin tilankäytön tehostamisessakin.

3. Mihin yritysten toimitilojen osalta tulisi
mielestäsi panostaa / investoida vuonna 2020
ja miksi?
Myös toimitiloissa erittäin tärkeää on turvallisuuden tunne.
Erityisesti flexi-toimistoissa pitäisi varmistaa, että työntekijän on aina mukava tulla töihin (psykologinen turvallisuuden
tunne), vaikka päivittäin työpiste ja sitä kautta myös mikrotason työympäristö selviää vasta työpaikalla.
Etätyömahdollisuuksia tulisi entisestään parantaa ja myös
helpottaa ja selkeyttää sisäistä kommunikaatiota erilaisia
viestimiä ja kanavia hyödyntäen. Viestintään tarvitaan selkeät ohjeet, mikä kanava on käytössä mihinkin tilanteeseen.
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1. Kuinka toimitilat ovat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana ja mikä on syy tähän muutokseen?

2020

Pääkaupunkiseudulla on valitettavan paljon tyhjää toimitilaa. Silti uutta rakennetaan lisää jatkuvasti. Kaikkia
vanhoja tiloja ei ole järkevää ehostaa joko sijaintinsa tai
erityisen huonon kuntonsa vuoksi, mutta tyhjillään olevasta
massasta löytyy edelleen myös paljon neliöitä, jotka olisi
mahdollista saada hyvään ja myös kiinteistönomistajalle
kannattavaan käyttöön ehostamalla tilat houkutteleviksi ja
viihtyisiksi keitaiksi tai vaihtoehtoisesti etsimällä vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia toimitiloille (koulut, asunnot jne).
Haasteena on myös toimitilojen joustaminen yritysten
tarpeiden mukaan. Muutostarpeita voi olla yritystasolla
muuttuvien tiimikokojen muodossa sekä lisäksi yritysten
toimintamallien muovautuessa projektiluonteisemmaksi.
Projektiluonteisessa toiminnassa tietyn kokoisen tiimin
tarve on väliaikaista ja se saattaa koostua osittain vaikkapa
freelancereista tai konsulteista. Tällainen tiimi tarvitsee
tilaa projektin aikaiseen käyttöön. Tilatarvemuutokset on
ratkaistavissa mm. lähiympäristön tilojen yhteiskäyttöisyydellä.

Catellan mukaan pääkaupunkiseudun
toimistotilojen vajaakäyttöaste pysyi
keväällä 2019 lähes ennallaan ollen
13,1 %, mikä tarkoittaa neliömäärissä
1,11 miljoonaa.

5. Vapaa sana, esimerkiksi mikä on toimivin
toimitila, jossa olet tehnyt työtä?
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4.Minkä näet suurimpana toimitiloja koskevana haasteena lähitulevaisuudessa? Miten
tämän voisi ratkaista/välttää?

Olen työskennellyt niin koppikonttorissa, avotoimistossa ja
tilassa, joka on ollut jotain siltä väliltä. Nykyinen järjestely
on toistaiseksi paras. Tiimimme jäsenillä on omat kiinteät
paikat avotoimistossa. Sen lisäksi jokaisella on mahdollisuus
vetäytyä erilaisiin tiloihin puhelinkopista isoon neukkariin
tarpeesta riippuen (hiljaisuutta vaativa työ, puhelu, ryhmätyö). Avotoimiston isona plussana on luonteva yhteisöllisyys ja helppo kommunikointi tiimin kesken. Tarpeen
vaatiessa on kuitenkin mahdollisuus vetäytyä hiljaisempaan
työhön tai tehdä etätöitä jostain muualta. Etätöitä ei ole
rajoitettu, työnteon kulttuuri perustuu luottamukseen.
Flexi-toimiston paikattomuus tuntuu henkilökohtaisesti
vaikealta, mutta odotan mielenkiinnolla laajempia käyttökokemuksia, flexi-maailman jatkojalostumista ja myös
henkilökohtaista innostusta aihetta kohtaan!

”Olen kiinteistökehityksen ja
projektinjohdon ammattilainen.
Olen innostunut erilaisten
tilankäyttöratkaisujen syistä
ja taustoista, työssäni sytyn
mahdollisuudesta löytää paras
mahdollinen ratkaisu kuhunkin
vallitsevaan tilanteeseen.”
partnersatnoste.fi

Pasi Kaitila | Executive Consultant, Workspace
2020

Innostavaa on erityisesti se, että organisaatioiden toiminnassa on yhä
enemmän alettu puhumaan ketteryydestä ja sen tuomasta kilpailuedusta! Tilojen tulee tietysti vastata tähän tarpeeseen, mutta kyse
on kuitenkin eri asiasta kuin perinteisestä tilojen muunneltavuudesta ja joustavuudesta (jotka nekin ovat tärkeitä perusasioita edelleen).
Ketteryys kukoistaa monialaisessa ja kokeilunhaluisessa kulttuurissa.
Näin ollen pääkysymys työympäristön osalta on: miten tilaa (fyysistä,
virtuaalista, sosiaalista, kognitiivista) käytetään ketteryyden kulttuurin
rakentamisen apuvälineenä?

2.Mitkä näet kasvavina trendeinä vuonna 2020?
Vuorovaikutus on uudessa nousussa, mutta yhä fiksummalla otteella.
Yleistasoiset tavoitteet vuorovaikutuksen lisäämisestä eivät enää nykyään riitä. Onnistuminen piilee yksityiskohdissa mikä tarkoittaa, että
vuorovaikutusta tulee voida mitata ja määrittää hyvinkin täsmällisesti.
Keiden tulisi vuorovaikuttaa? Miksi? Missä vaiheissa tai tilanteissa? Kuinka usein? Millä sävyllä? Missä kanavissa? Organisaation ja yksilöiden ratkaisukyky kehittyy parhaiten kun vuorovaikutus on suunniteltu fiksusti
ja täsmällisesti oikeaan tietoon ja analyysiin perustuen.

3. Mihin yritysten toimitilojen osalta tulisi mielestäsi
panostaa / investoida vuonna 2020 ja miksi?
Tila tulisi yleensäkin alkaa näkemään investointina kuluerän sijaan. Usein
meillä on selvä ennakkoajatus, että tällaiset toimitilat meillä tulee olla,
mutta ensin tulisi malttaa maltaa kysyä riittävän monesti se ”miksi?”
-kysymys. Eli kirkastaa mitä investoinnilla oikeasti halutaan saada aikaan. Tällöin raha löytää paikkansa tuottaviin kohtiin niin toimitiloissa
kuin muussa kehittämistyössäkin. Esimerkiksi jos yhden tulee panostaa
rekrytointia tukevaan elämyksellisyyteen, niin toiselle saattaa olla tärkeintä välttää seuraava muutto tai iso remontti, jotta toiminta jatkuisi
mahdollisimman häiriöttä. Vastaus riippuu aina liiketoiminnallisesta tilanteesta ja ”miksi?” -kysymys on oiva väline kirkastamaan tuota tavoitetta.

4.Minkä näet suurimpana toimitiloja koskevana haasteena lähitulevaisuudessa? Miten tämän voisi ratkaista/välttää?
Jatkona investointipohdintaan: organisaatioiden toimintaa ja työympäristöä tulisi alkaa kehittämään vaikuttavuuden eli ns. tavoitellun
loppuarvon näkökulmasta. Tämä on edelleen iso hyödyntämätön mahdollisuus. Mitä enemmän yritys tai yhteisö pystyy luomaan arvoa asiakkailleen, sitä parempi vaikuttavuus on. Vaikuttavuuslähtöinen kehitys
alkaa hyvin perustavanlaatuisistakin kysymyksistä: Miksi olemme olemassa? Mitä hyötyä meidän on tarkoitus tuottaa ja kenelle? Joissain tilanteissa vaikuttavuus voi tarkoittaa esimerkiksi liiketoimintakyvykkyyden maksimointia ja toisessa taas päätavoite voi olla yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden lisääminen. Kehitystoimenpiteet toiminnan ja työympäristön osalta saadaan kyllä kirkastumaan, kun vaikuttavuustavoitteet
ovat selvät. Se että omalla työllä on aidosti merkitystä eli vaikuttavuutta, on myös mitä suurimmassa määrin motivaatiotekijä jokaiselle meistä.

5. Vapaa sana
Ketterä & itseohjautuva toimintakulttuuri + Fiksusti suunniteltu vuorovaikutus + Näitä tukeva työskentely-ympäristö (fyysinen, virtuaalinen,
sosiaalinen, kognitiivinen) = Vaikuttava toiminta.

”Pasi Kaitila on yksi Workspace Oy:n
useista monialaisista asiantuntijoista.
Tuotantotaloustaustaisella Pasilla on
laaja kokemus erilaisten sosioteknisten
systeemien, työympäristöjen ja liiketoiminnan
kehittämisestä sekä yksityisellä että julkisella
puolella.” workspace.fi

Toimitilojen trendit | Taitori

1. Kuinka toimitilat ovat muuttuneet viimeisen kahden
vuoden aikana ja mikä on syy tähän muutokseen?

Patrik Etelävuori | Digital Transformation Lead, Finnair
2020

Toimitilat ovat muuttuneet vastaamaan työn muuttuvia tarpeita ns.
monitilatoimistoiksi. Syy toimitila muutokseen on sekä työn muutos ja,
että toimitilat toimivat yrityksen kulttuurin fyysisenä mahdollistajana ja
yhtenä yrityksen kilpailuvalttina kun houkuttelevat uuttaa osaavaa työvoimaa palvelukseensa.

2.Mitkä näet kasvavina trendeinä vuonna 2020?
Yritykset omaksuvat kasvavassa määrin agiileja toimintatapoja. Tämä
asettaa tiloille myös uusia vaatimuksia jotka mukailevat uusia toimintatapoja, design sprintteineen moinmuotoisine työtapoineen sekä ”heimo
kulttuurin” ja heidän tarpeiden huomiooimisineen.

3. Mihin yritysten toimitilojen osalta tulisi mielestäsi
panostaa / investoida vuonna 2020 ja miksi?
Jatkossakin tulee panostaa henkilöstökokemukseen jonka yhtenä olennaisena elementtinä on toimitilat. Avoin yrityskulttuuri työtä tukevilla
tiloilla on edelleen valttia työmarkkinoilla. Tila ei ole se itseisarvo vaan
työtavat ja toimintakulttuuri.

4.Minkä näet suurimpana toimitiloja koskevana haasteena lähitulevaisuudessa? Miten tämän voisi ratkaista/välttää?
Kestävä kehitys tulee olemaan suurin haaste myös toimitilojen suhteen. Uusia hyviä tiloja nousee koko ajan samalla kuin vanhoja jää tyhjiksi. Toimitilojen suhteen koko rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki tulisi
huomioida, itse rakennustyömaasta, käyttövuosiin ja tapoihin asti. Puhutaan mm. siitä, että rakennus betoniin soveltuva hiekka tulee tähän
rakennus tahtiin loppumaan maailmasta. Mitkä ovat uudet kestävämmät vaihtoehdot. Sekä rakennuttajien, kiinteistösijoittajien, että käyttä-

jien tulisi tässä kantaa oma vastuunsa ja omalta osaltaan luoda kestävät
edellytykset ja perusteet ”uuden/uusvanhan” toimitilan käyttöön.

5. Vapaa sana, esimerkiksi mikä on toimivin toimitila,
jossa olet tehnyt työtä?
Minulla on itse ollut etuoikeus olla vetovastuussa Tieto Keilalahti Campus pääkonttori hankkeesta jossa yrityskulttuuri kohtasi digitaalisen ja
fyysisen ympäristön. Kokonaisuudessaan koen, vaikka kotiinpäin vedän,
että tämä on toimivin toimitila jossa olen saanut kunnian tehdä työtä ja
jonka eteen olen myös itse melko paljon luomistyötä tehnyt. Käyttäjä
palaute, Leed Platinum serfitiointi, muutama design palkinto sekä suunnittelusta, että arkkitehtuurista myös toki tukevat omaa näkemystäni.

”Syy toimitila muutokseen
on sekä työn muutos ja, että
toimitilat toimivat yrityksen
kulttuurin fyysisenä
mahdollistajana ja yhtenä
yrityksen kilpailuvalttina
kun houkuttelevat uutta
osaavaa työvoimaa
palvelukseensa.”
finnair.com

Tiedon pääkonttori sai Suomen ensimmäisen valmiille
rakennukselle annetun LEED Platinum‑sertifikaatin
2017.
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1. Kuinka toimitilat ovat muuttuneet viimeisen kahden
vuoden aikana ja mikä on syy tähän muutokseen?

Tero Helenius | Coworking, retail and design professional, Rakka Works
2020

4.Minkä näet suurimpana toimitiloja koskevana haasteena lähitulevaisuudessa? Miten tämän voisi
ratkaista/välttää?

Hyvän työympäristön käsite on monipuolistunut ja ymmärrys syventynyt. Tästä johtuen työympäristö aletaan jos yhä useammissa yrityksissä nähdä muutenkin kun vain
sisustussuunnitteluharjoituksena. Kulttuurin
nousemin keskusteluun on tuonut ison lisän
työympäristöjen rakentamiseen. Vähitellen
osataan hahmottaa jo yrityksen toimitilat suurempana kokonaisuutena kun vaan päätoimipiste.

Kiinteistönomistajien vakiintuneiden mallien
laahaamisen markkinan perässä. Vuokalaisten
tarpeet ovat muuttuneet viime vuosien aikana enemmän kuluttajamaiseksi. On demand
markkinan kasvu kuluttajamarkkinoilla luo aaltoja myös toimitilamarkkinaan. Ihmisten tottuessa ostamaan palveluita tarpeeseen ilman
pitkää sitoutumista muuttaa markkinan sellaiseksi että kiinteistönomistajien ja käyttäjien
maailmat eivät enää kohtaa. Nyt on jo näkyvissä merkkejä ”en halua vuokrata toimitilaa vaan
saada tuottavan henkilökunna” -ilmiöstä.

2.Mitkä näet kasvavina trendeinä
vuonna 2020?
Ekologisuuden laajemmassa mittakaavassa
ja kognitiivisen ergonomian. Eivät ehkä pääse
ihan kärkeen vielä mutta ovat sellaisia trendejä jotka tulevat muuttamaan koko toimitiloja
koskevaa käsitystä.

3. Mihin yritysten toimitilojen osalta tulisi mielestäsi panostaa / investoida vuonna 2020 ja miksi?
Työntekijöiden hyvinvointiin. Ymmärykseen
siitä miten toimitiloilla voidaan parantaa sekä
yksilön, yrityksen/yhteisön, yhteiskunnan että
ympäristömme hyvinvointia. Pehmeiden arvojen merkitys nousee yhä voimakkaammin yritysten agendoille kun ymmärrys hyvinvoinnin
merkityksestä tuottavuuteen kasvaa. Pitkässä
juoksussa kilpailu työntekijöistä kulminoituu
yhä enemmän yrityksen ekologiseen jalanjälkeen.

5. Vapaa sana, esimerkiksi mikä on
toimivin toimitila, jossa olet tehnyt
työtä?
Toimivin toimitila ei itselläni koostu yhdestä
toimistosta vaan useasta eri lokaatioissa olevasta kokonaisuudesta. Sijainnista keskusteltaessa pitäisi sen sijaan siirtyä keskustelemaan
verkostosta. Pienimmillään verkosto on koti ja
päätoimipiste ja laajemmassa kuvassa työympäristöjä on käytettävissä useita ajankohdasta,
kaupungista ja maasta riippuen. Monitilatoimisto ei ole enää vain tiloja päätoimipisteessä
vaan mahdollisuus tehdä työtä on hajautettu
mahdollistamaan hyvinvointi ja tuottavuus.

”Vuokalaisten tarpeet
ovat muuttuneet
viime vuosien
aikana enemmän
kuluttajamaiseksi.”
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1. Kuinka toimitilat ovat muuttuneet viimeisen kahden vuoden
aikana ja mikä on syy tähän muutokseen?

Tiia Rauhamäki | Concept Manager, Technopolis Workplace Solutions & UMA Workspace
2020

3. Mihin yritysten toimitilojen osalta tulisi mielestäsi panostaa / investoida vuonna 2020 ja
miksi?

Yhä useampi yritys on herännyt ajattelemaan työtiloja investointina tulevaisuuteen ja ymmärtänyt että ihmisten hyvinvointi työpaikalla on myös yrityksen etu. Toimitiloja käytetään
enemmän ja enemmän kanavana, missä tarjotaan työntekijöille kokemuksia, mahdollisuuksia erilaisiin kohtaamisiin ja
nostatetaan samalla myös yrityksen brändiä kiinnostavammaksi. Yritykset satsaavat tiloihin houkutellaakseen oman
alansa osaajat taloon.

Työntekijöiden hyvinvointiin ja optimaalisen työnteon kehittämiseen. Kun ihmisiä osallistetaan heidän oman työympäristönsä suunniteluun ja ollaan aidosti kiinnostuneita kuinka yrityksen tärkein resurssi- eli ihmiset voivat- seuraavat tila-asiat
kuin itsestään perässä.
Yritysten kannattaa tehdä hyvä ja selkeä suunnitelma tulevaisuuteen- mikä on sinun yrityksesi tahtotila ja tarve tiloille
tulevina vuosina?

2. Mitkä näet kasvavina trendeinä vuonna
2020?
-Jaetut työtilat ja tätä kautta kokemuksellisuus ja työn liikkuvuus eri muodoissaan tulevat kasvamaan. Tämä on kiertotaloutta parhaimmillaan kun ymmärretään että isoja pääkonttoritiloja voi tehostaa ja tarjota työntekijöille parempaa
liikkuvuutta ja mahdollisuuksia esimerkiksi saman kaupungin
sisällä.
-Tilojen tehokas mittaaminen ja tätä myötä datan keruu ja
käyttö lisääntyy. Ymmärretään että toimiva tila ja työntekemisen luonne vaativat tarkkaa analyysiä päätöksen teon tueksi.
- Hyvinvointielementtien ja biofilian käyttö lisääntyy työpaikoilla. Uusia palveluita syntyy työtiloihin ja niitä tarjoavien yritysten portfolioon.
- Yritykset haluavat enenevässä määrin tiloja kokonaispalveluna niin, ettei tarvitse itse omistaa ja sitoutua pitkäksi aikaa
tiloihin tai kalusteisiin. Puhuisin tässä yhteydessä joustotyön
kasvamisesta myös isommassa mittakaavassa yritysmaailmassa - halutaan maksimaalista joustonmahdollisuutta työnteon lisäksi myös itse tilaan ja palveluihin.

4. Minkä näet suurimpana toimitiloja koskevana
haasteena lähitulevaisuudessa? Miten tämän
voisi ratkaista/välttää?
Isommassa globaalissa mittakaavassa ilmastonmuutos tulee
väistämättä sanelemaan meille ehtoja, joiden myötä tilabisnestä tulee kehittää energiatehokkaammaksi.
Mobiilityön lisääntyminen ja jaettujen tilojen merkitys lisääntyy tässä ja yritysten kannattaa oikeasti miettiä mikä on järkevää ja tehokasta myös maapallomme kannalta. Uskon että
nämä asiat kävelevät hienosti käsi kädessä: Yritysten tilat tiivistyvät, tehostuvat ja paranevat ja samaan aikaan ihmisten
vapaus valita ja liikkua lisääntyy.

5. Mikä on viestisi päättäjälle vuonna 2020?
Kehotan yrityspäättäjiä ihan viimeistään tänä vuonna miettimään tilaa strategisena elementtinä yrityksen kehityspolulla
ja osallistamaan ihmiset muutokseen. Aidosti asioista kiinnostunut ja innovatiivinen yritysjohto on helmi joka voi vaikuttaa
esimerkillään ja päätöksillään todella monien ihmisten elämänlaatuun ja työnteon positiiviseen muutokseen.

Tiia Rauhamäki on sisätilasuunnittelun moniosaaja ja toimii työtiloista vastaavana
konseptipäällikkönä Technopoliksella.
Tiian kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti
ihminen, työympäristöjen funktionaalisuus
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

technopolis.fi
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1. Kuinka toimitilat ovat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana ja mikä on syy tähän
muutokseen?

Tomi Teikko | Yrittäjä, futuristi, Empathic Building, Tieto
2020

5. Vapaa sana, esimerkiksi mikä on toimivin toimitila,
jossa olet tehnyt työtä?

Nähtävissä on selkeä Activity Based -tyyppisten ’avokonttoreiden’
trendi, jossa sisustussuunnittelufirmojen arvolupaus on käyttäjälähtöinen suunnittelu. Syy on kasvava ymmärrys Employee Experiencen
tärkeydestä kilpailutekijänä, josta alan tapahtumissa on pidetty esityksiä jo vuosia. Valitettavasti tämä useissa organisaatioissa ajaa excelin
nk. CFO-agendan päälle, jossa tilatehokkuus viritetään pahimmassa
tapauksessa äärimmilleen.

https://www.wartsila.com/fi/media-fi/uutinen/06-11-2019-wartsilan-helsinki-campukselle-leesman--sertifiointi-ensimmaisena-suomalaisena-tyopaikkana-2567981

2.Mitkä näet kasvavina trendeinä vuonna 2020?
Kasvavin trendi on tilan asemesta painotus työkulttuurin merkitykseen
ja sen mittaamiseen. Työkokemuksen johtamisessa aletaan ottamaan
ensiaskelia. Referenssinä Jacob Morganin uusi kirja: The Future Leader.
https://www.amazon.com/gp/product/1119518377/

3. Mihin yritysten toimitilojen osalta tulisi mielestäsi
panostaa / investoida vuonna 2020 ja miksi?
Johtamiseen.

4.Minkä näet suurimpana toimitiloja koskevana haasteena lähitulevaisuudessa? Miten tämän voisi ratkaista/välttää?
Organisaatioiden johdon puutteelliset kyvyt ja työkalut ymmärtää
aitoa loppukäyttäjäkokemusta ja vallitsevaa työkulttuuria. Päättäjiä
kouluttamalla ja vaihtamalla.

Tilakeskeisyys loppukäyttäjäkokemuksen toteutuksessa on käsittämättömän suuri. Yrityksellä, jossa on toimiva työkulttuuri ja työkalut tukevat jokaisen työntekijän työtehtäviä tehokkaasti, voi toimistona olla
paljas betonilattia, jossa on tyynyt. Toimitiloja toteutetaan kuten sovelluksia tehtiin vuosia sitten eli vesiputousmallilla: kahden vuoden suunnittelu/design, parin vuoden devaus, eli kehitystyö ja sitten 20 vuotta
ylläpidossa Intiassa ilman mitään budjettia tehdä muutoksia.

”Toimitiloja toteutetaan kuten
sovelluksia tehtiin vuosia sitten eli
vesiputousmallilla: kahden vuoden
suunnittelu/design, parin vuoden
devaus, eli kehitystyö ja sitten 20
vuotta ylläpidossa Intiassa ilman mitään
budjettia tehdä muutoksia.”
Tomi on Tieto Empathic Building -ratkaisun isä. Tomi aloitti koodaamisen vuonna 1985 ja perusti ensimmäisen startuppinsa vuonna 1990.
Yrittämistä hän ei lopeta koskaan, vaikka on samalla tehnyt mm. merkittävän uran Tieto konsernissa johtaen satojen asiantuntijoiden globaalia
organisaatiota.
tieto.fi
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1. Kuinka toimitilat ovat muuttuneet viimeisen kahden
vuoden aikana ja mikä on syy tähän muutokseen?

Tomi Ventovuori | VP, Office & Retail, Colliers International Finland
2020

Co-working tilojen käyttö ja jaetut työpisteet on jo lähes
puolilla organisaatioista käytössä. Digitaaliset työkalut ovat
vapauttaneet työn tekemisen paikasta ja ajasta. Muutos ei
ole kuitenkaan ollut kovin dramaattinen viimeisen kahden
vuoden aikana itse fyysisissä toimitiloissa tai nykypäiväisessä tilasuunnittelussa, mutta älykkyyttä on tullut lisää
työympäristöön. Työtiloissa korostuvat myös vastuullisuus
terveellisestä ja turvallisista sisäympäristöistä. On syntynyt
uudenlaisia käyttäjän hyvinvointia tukevia palveluita ja konsepteja osaksi tilaa esim. WELL Building standardi.
Lisäksi ”Space as a service” tilakonsepteista on joidenkin sijoittajien parissa odotettu todellista läpimurtoa, mutta se
on kuitenkin vielä jäänyt osin hypetykseksi. Uusia kuitenkin
edelleen syntyy, vaikka osa on jo lopetettu vähäisen kysynnän tai kilpailun takia eikä siten ole tuonut sijoittajille riittävää tuottoa suhteessa riskeihin. ”WeWork” tyyppiset tilakonseptit ja ansaintamallit hakevat edelleen muotoaan ja
sijoittajien luottamusta.

2. Mitkä näet kasvavina trendeinä vuonna
2020?
Tämä vuosi voi hyvin todennäköisesti olla hyvinvoinnin läpimurron vuosi. Ensinnäkin näen terveelliset ja tilakäyttäjän
hyvinvointia tukevat tilat vuokrauksen valttina, ”well-being”
konseptit, sekä toisena digitaaliset alustat erinomaisen
vuokralaiskokemuksen aikaansaamiseksi - ”tenant experience platforms”. Digitaalisuus on siis hyvinvoinnin edistäjänä
ihan avainasemassa.
IoT, data ja tekoäly yhdessä mahdollistaa aivan uudella ta-

valla hyvinvoinnin esimerkiksi tilojen sisäilmaolosuhteiden
ennakoivan ja dataan perustavan kiinteistöjen olosuhteiden
etävalvonnan. Tästä esimerkkinä on IISY:n Freesi-palvelu,
jossa sisäilmatekoäly tunnistaa kehittyviä sisäilmariskejä
laajoista määristä rikastettua mittaustietoa. Asiantuntija tai
parhaassa tapauksessa tekoäly vahvistaa tunnistetut sisäilmariskit ja analysoi ne ennen kuin tilankäyttäjä edes huomaa mahdollista ongelmaa. Voidaan ryhtyä ennakoivasti
toimenpiteisiin asioiden korjaamiseksi ja optimoida erittäin
tarkasti kausikohtaisia sisäilmaolosuhteita, ja siten varmistaa terveelliset olosuhteet ja erinomainen käyttäjäkokemus
tilankäyttäjälle. Samalla luodaan ihmisille hyvinvointia, säästetään energiaa ja ympäristöä sekä tehdään vastuullista liiketoimintaa.
Toisena keskeisenä trendinä maailmalla on hypetyksessä
digitaaliset alustat, jotka lisäävät toimitiloissa parempaa
vuokralaiskokemusta. Sijoittajilta virtaa näihin alustoihin ja
PropTech yrityksiin kasvurahaa. Alustojen avulla voidaan
tarjota helpommin ja kustannustehokkaasti mobiilisen käyttöliittymän kautta erilaisia tiloja, palveluita tai yhteisöllisyyttä toimitilan loppukäyttäjille. Esimerkiksi yhden alustan
kautta tilankäyttäjä voi varata yhteiskäyttöisiä polkupyöriä,
käynnistää sähköauton latauksen, varata lisätilaa, osallistua
yhteisille virtuaalisille joogakursseille tai keskustella ja sopia tapaamisia muiden käyttäjien tai vuokralaisten kanssa.
Alustojen kautta mobiilimaksaminen käy myös kätevästi ja
kiinteistöomistajat voi ansaita lisää tuloja uusien palvelujen
tarjoamisella.
Molemmissa esimerkeissä kaiken keskiössä on ihmisten hyvinvointi ”well-being” toimitiloissa, joko sitten hyvän sisäilmaolosuhteen tai parempana käyttäjäkokemuksen muodossa – kaikilla on helpompi hengittää ja hymyillä.
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1. Kuinka toimitilat ovat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana ja mikä on syy tähän muutokseen?

2020

Toimitilaa valittaessa on hyvä miettiä millainen on hyvä työympäristö juuri omalle organisaatiolle ja voidaanko tarjota
joitain ainutlaatuisia kokemuksia henkilöstölle tilasuunnittelun, palvelujen ja teknologian keinoin. Tilat sovitettuna
organisaation omaan kulttuuriin voi myös olla rekrytoinnin
valttina, kun kilpaillaan hyvistä työntekijöistä. Pitäisi siis investoida viihtyvyyteen ja hyvinvointiin eikä pelkkiin seiniin.

4. Minkä näet suurimpana toimitiloja koskevana haasteena lähitulevaisuudessa? Miten
tämän voisi ratkaista/välttää?
Ennen uskoin armotta, että vanhat rakennukset jäävät modernien ja älykkäiden rakennusten jalkoihin. Vanhat ja tyhjät tilat ovat edelleen haaste, mutta uskon, että aktiivinen
kiinteistökehitys, käyttötarkoituksen muutokset, uudelleen konseptointi sekä nykyään helposti asennettavat älysensorit mahdollistaa vanhojen rakennusten nostamisen
markkinoilla kiinnostaviksi kohteiksi. Digitaaliset palvelut ja
aktiivinen operointi käyttäjärajapinnassa lisäävät kohteiden
houkuttelevuutta vuokralaisille.

5. Vapaa sana, esimerkiksi mikä on toimivin
toimitila, jossa olet tehnyt työtä?
Toimivin paikka tehdä työtä on siellä missä olen tehtävästä
riippuen tuottavimmillani. Joskus paikka löytyy skypestä,
kodista, toimistolta tai kahvilasta. Vältän myös mahdollisuuksien mukaan autoa, koska julkisissa kulkuvälineissä voin
helpommin työskennellä kuin auton ratissa.

”Tilat sovitettuna organisaation
omaan kulttuuriin voi myös olla
rekrytoinnin valttina, kun kilpaillaan
hyvistä työntekijöistä.”

Tomilla on yli 20 vuoden kokemus kiinteistöalalta keskisuurissa ja isoissa yrityksissä myynti, liiketoiminnan kehitys ja
johtamistehtävissä. Uutena vastuuna Colliers toimisto- ja
liiketilat liiketoimintayksikön johtaja vastuualueenaan yksikön liiketoiminnan kehittäminen ja kasvu Suomessa. Aiemmin Tomi on toiminut Newsecissä digijohtajana Pohjoismaissa sekä viimeisen 10 vuoden aikana Newsecin Suomen
organisaatiossa useissa konsultointi- ja johtamistehtävissä.
Lisäksi Tomi on aktiivinen vaikuttaja kiinteistöalan startuppien parissa Proptech saralla.

colliersasunnot.com
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3. Mihin yritysten toimitilojen osalta tulisi
mielestäsi panostaa / investoida vuonna 2020
ja miksi?

Toni Astala | Kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö, Suomen Punainen Risti
2020

- edelleen halutaan uusinta uutta eli nykyaikaisia tiloja ja uusiin tiloihin hakeudutaan vuokralle, vanhaa kantaa jää käyttämättä ellei niihin tehdä perusteellisia perusparannuksia ja
/ tai käyttötarkoituksen muutoksia

5. Vapaa sana, esimerkiksi mikä on toimivin
toimitila, jossa olet tehnyt työtä?
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1. Kuinka toimitilat ovat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana ja mikä on syy tähän muutokseen?

- enpä osaa sanoa toimivinta, mutta itse kaipaan hyvää sisäilmaa ja lämpötilaolosuhteita, toiminnallisuuden helppous
ja palvelutaso (alkaen parkkipaikoista, sisääntulosta / kirjautumisesta, itselle työskentelytilan löytäminen, hyvät palvelut eli kahvi, ruoka, sali, jne.).

2.Mitkä näet kasvavina trendeinä vuonna
2020?
- sisäilma, viihtyvyys, palvelut, digitaalisuus, energia-asiat

”Yritysten tulisi panostaa
terveellisiin ja viihtyisiin
toimitiloihin, sillä työntekijöiden
tuottavuuden kasvulla on hyvä
takaisinmaksuaika.”

3. Mihin yritysten toimitilojen osalta tulisi
mielestäsi panostaa / investoida vuonna 2020
ja miksi?
- terveellisiin ja viihtyisiin tiloihin, työntekijöiden tuottavuuden kasvulla on hyvä / paras takaisinmaksuaika

4.Minkä näet suurimpana toimitiloja koskevana haasteena lähitulevaisuudessa? Miten
tämän voisi ratkaista/välttää?
- suuren vajaakäyttöasteen eli vanhaa kantaa jää käyttämättä, eipä ole yksiselitteistä vastausta ja tuo olisikin rahanarvoinen jos olisi…

Toni on Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun kiinteistö- ja
turvallisuuspäällikkö.
veripalvelu.fi

Tuomas Immonen | Chief Technology Officer, 4business
2020

Monitilaympäristöt eli Smart office on tullut jäädäkseen ja on erittäin harvinaista, että yritys ei ottaisi siihen liittyviä asioita ainakin
jossain muodossa huomioon. Joissakin liiketoimintaympäristöissä,
kuten esimerkiksi lakiasiaintoimistoissa, henkilökohtainen työhuone
on tietyille työntekijöille liki pakollinen. On kuitenkin huomattavissa,
että nämäkin toimialat ottavat smart office -ympäristön osa-alueita, kuten projekti- ja tiimityöskentelytiloja mukaan toimitilojen kehityshankkeisiin. Toimivat ja muunneltavat tilat ovat olleet pitkään
yritysten pyrkimysten kohteena, mutta valitettavasti tämä on monesti jäänyt vain kauniiksi ajatukseksi ja lopulta muunneltaviksi suunnitellut tilat ovat jämähtäneet johonkin tiettyyn muotoon, eivätkä
käyttäjät hyödynnä erilaisia tiloja tarpeeksi. Toimivat tilanhallinnan
työkalut, pilvipohjaiset infonäyttöjärjestelmät ja langattomat esitysratkaisut lisäävät osaltaan muuntojoustavuutta ja erityisesti langattomien ratkaisujen luotettavuus kehittyy kiihtyvällä vauhdilla.

2.Mitkä näet kasvavina trendeinä vuonna 2020?
Tapaamisia ja liikematkustamista korvataan lisääntyvissä määrin
videoneuvotteluilla ja alustariippumattomien palveluiden, kuten
Microsoft Teams ja Google Meets, käyttöaste yrityksissä tulee kasvamaan merkittävästi seuraavien vuosien aikana. Yhteyksien nopeutuminen ja kasvava ympäristövalveutuneisuus edesauttavat kehitystä.

3. Mihin yritysten toimitilojen osalta tulisi mielestäsi
panostaa / investoida vuonna 2020 ja miksi?
Neuvottelutilat, projektityötilat ja niiden digitaaliset työkalut, sekä
niiden harmonia tilojen sekä työskentelypisteiden välillä on mielestäni itsestään selvä tavoite, mutta mielestäni kaikilla yrityksillä olisi
mahdollisuus tehdä oma pieni showroom esimerkiksi brändin, ydinviestin ja arvojen kommunikoimiseksi. Tässä tarkoituksessa yrityksen
aula sekä odotustilat voisivat toimia parhaiten. Jo pienillä digitaalisilla panostuksilla saisi kyseisistä tiloista viihtyisämpiä ja oivallisen tilan

esitellä palveluita. Mikä olisikaan parempi paikka pysäyttää vierailija
tutustumaan yrityshistoriaan, arvoihin tai palveluihin kuin aula? Tilaan olisi mahdollista toteuttaa infonäyttöjen lisäksi esimerkiksi interaktiivinen seinä, tai kosketusnäyttö, sekä pieni äänimaisema kokemusten ja elämysten tuottamiseksi. Lisäksi tilojen toiminnallisuuden
ja tilankäytön tehokkuuden kannalta toimivat tilanvarausjärjestelmät, tilankäytön mittaaminen ja raportoiminen, sekä suuremmissa
liikekiinteistöissä sisätilapaikannukseen perustuvat wayfinding-ratkaisut ovat yrityksille erittäin tarpeellisia.
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1. Kuinka toimitilat ovat muuttuneet viimeisen
kahden vuoden aikana ja mikä on syy tähän muutokseen?

4.Minkä näet suurimpana toimitiloja koskevana
haasteena lähitulevaisuudessa? Miten tämän voisi
ratkaista/välttää?
Smart office -monitilatoimistot ovat yleisesti avonaisia ja muunneltavia tiloja. Huoneakustiikka sekä ihmisten työskentelyn häiriöttömyys nousee merkittävään rooliin, kun mitataan työnteon tehokkuutta, keskeytyksetöntä työaikaa, tai yksinkertaisesti mikä ihmisiä
tiloissa ärsyttää tai häiritsee. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan esimerkiksi vastamelukuulokkeilla, mutta valitettavasti niistä on seurannut toisenlaisia ongelmia, kuten korvien väsymistä ja sisäisen
kommunikoinnin haasteita. Usein ongelmaan kannattaisi pureutua
kustannustehokkaan akustoinnin ja peittoäänijärjestelmän avulla.
Maltillisella investoinnilla toimitiloista voidaan saada paljonkin viihtyisämpi ja häiriöttömämpi työskentely-ympäristö.

5. Vapaa sana, esimerkiksi mikä on toimivin toimitila,
jossa olet tehnyt työtä?
VR Group pääkonttori, Iso Paja Helsingissä. Tämä oli erittäin onnistunut toimitilauudistus ja yritysmuutto. Käyttäjille on varattu riittävästi erilaisia tiloja, kuten esimerkiksi vetäytymistiloja, neuvottelutiloja, projektitiloja, sekä yhteisiä tiloja. Akustinen ympäristö on erittäin
miellyttävä, esitystekniset järjestelmät ovat helppokäyttöisiä ja toimivia, sekä tilojen varaukset ja tarjoilutilaukset toimivat erinomaisesti. Muun muassa tästä johtuen henkilöstön työviihtyvyys on mittausten mukaan huippuluokkaa. Katso videolinkki : https://4business.fi/
referenssit/vr-group/

Tuomas on 4business
Oy.n yksi perustajista
sekä Chief Technology
Officer (CTO).
4business.fi

Tällä hetkellä useimmat yritykset, pienistä suuriin, ovat siirtyneet koko yrityksen kattaviin etätyökäytäntöihin pakottaen uusien työkalujen, tekniikoiden ja myös työskentelytapojen käyttöönoton nopeasti ilman, että heillä olisi ollut
perinteisimpiä toteutus- ja muutosprosesseja tukenaan.
Tällä on todennäköisesti syvällinen vaikutus kaukana pandemian aiheuttamasta väliaikaisesta häiriöstä.
Voimme olla varmoja, että palaamme normaalitilaan ja liiketoiminta etsii edelleen tapoja selviytyä, parantaa ja menestyä uudessa normaalissa. Uskon, että yhtenä pysyvänä
asiana on edelleen keskittyminen kokemukseen. Kun organisaatiot muuttuvat joustavammiksi, heillä on enemmän vaihtoehtoja valittavanaan ja ne voivat myös tehdä nopeampia
valintoja työympäristön ratkaisuihin liittyen. Viime kädessä
etusijalla ovat toimittajat, jotka tarjoavat joustavimman ja
saumattomimman kokemuksen työn tekemiseen.

- Antti Pitkänen

I had already two years ago predicted that corporation HQ:s
(the space for ADMIN, top management and with corporate branding visible on interior design reflection corporate
values) square meters will shrink from huge to small. Change happens when corporate decision-makers understand
that collaboration and feedback/sharing as a lifestyle is not
space but culture. The main reason for corporations to invest massive HQ’s and campuses is Employee Branding and
the illusion of increasing collaboration and serendipity.

Coronavirus pandemic will show management that sufficient remote work can boost cooperation and CFO’s will see
the massive rent cost and HQ empty. CFO’s FM organization will have a task to seek pay as you use and Workplace
as a service type of service operators. The result is that the
co-working type of space renting finally starts growing, and
those operators will have money to invest digital end-user
experience.

- Tomi Teikko

COVID-19 kriisin vaikutuksista toimitiloihin ei voi vielä sanoa
mitään varmasti. Viruksen tarttumisesta sekä vaikutuksista
on kuitenkin paljon spekulaatiota liikkeellä, ja itse näkisin,
että tässä vaiheessa ei kannata poissulkea mitään apukeinoja siihen liittyen. Kannattaa siis erityisesti nyt sijoittaa rakennusten terveellisyyteen, toimivuuteen sekä ihmisten hyvinvointiin tulevaisuutta ajatellen.

- Karoliina Kajander
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Elämme ennennäkemätön pandemian aikakautta, joka tulee
kiihdyttämään muutospaineita toimitiloihin ja työympäristöihin liittyen. Nopeutunut muutos saa meidät arvioimaan
nykyisiä työskentelytapojamme, organisaatiota joissa työskentelemme, käyttämäämme tekniikkaa ja jopa fyysisiä paikkoja, joissa teemme työtä.
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Miten Korona tulee vaikuttamaan toimitiloihin nyt ja tulevaisuudessa?

2020

suoraan aulan kosketusnäytöltä.

Taitori on suomalainen Smart Office, eli älytoimistoratkaisuiden edelläkävijä, jonka tuottamia palveluita käyttää yli
280 yritystä sekä yli 20000 käyttäjää. Taitori valittiin vuonna
2018 Red Herringin Euroopan TOP100 lupaavimmat teknologiayritykset listalle ja 11/30 suomen suurimmasta yrityksestä, sekä 17 pörssiyhtiötä käyttää Taitorin tarjoamia älytoimistoratkaisuja.

Vierailijahallinta

Missionamme on viedä asiakkaamme kohti älykkäämpiä toimistoja, joissa toimitiloista saadaan enemmän irti ja joissa
oikea tila ja ihminen kohtaavat. Lopputuloksena on sujuvampia työpäiviä, tyytyväisempiä työntekijöitä sekä tehokkaampaa tilankäyttöä.

Tilankäytön raportointi

Voit tehdä tilavaraukset, tilata tarjoilut ja lähettää automaattisesti vierailijoille ohjeet saapumiseen. Vierailija otetaan vastaan hyödyntäen Taitori vierailijahallintalaitteita
toimitilan aulassa, jolloin isäntä saa automaattisen viestin
vieraan saapumisesta.

Taitori Smart Office alusta
koostuu seuraavista palveluista:

Selvitä mikä toimitilojesi todellinen käyttöaste on ja miten
eri tilojanne todellisuudessa käytetään. Hanki tieto, toimitteko sopivan kokoisessa toimitilassa, vai onko teillä liikaa tai
liian vähän tilaa. Käytä dataa uusien toimitilojesi suunnittelussa tai selvitä kuinka hyvin uudet toimitilanne todellisuudessa toimivat.

Tilavaraus

Integraatiot

Olipa tarve useamman henkilön neuvottelulle, työpisteelle
tai puhelinkopille, löytyy paikka Taitorin tila- ja työpistevarauksen avulla helposti ja nopeasti. Varaus voidaan tehdä
omasta kalenterista, mobiiliapsilla, selaimesta, varausnapilla, ovenpielinäytöltä tai vaikkapa täysin automaattisesti
sensorilla.

Älykkäässä toimistossa data virtaa eri järjestelmien välillä.
Taitorista löytyy yli 30 integraatiorajapintaa esimerkiksi olemassaoleviin kalenterijärjestelmiin, info-näyttö ratkaisuihin,
laskutusjärjestelmiin, kulunvalvontaan, sähkölukkoihin ja
teksti- sekä pikaviestityökaluihin.

Tarjoilutilaus
Tee tarjoilutilaukset suoraa kalenterivarauksen yhteydessä.

Aulanäytöt
Kerää ja jakele kaikille ruuduille toimipisteesi arkeen liittyvä
oleellinen tieto. Voit näyttää reaaliajassa päivittyvät tila- ja
työpistevaraukset sekä uutiset samalla näytöllä, vaikkapa
toimiston aulassa. Voit myös varata tilan- tai työpisteen
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Haluaisitko siirtää toimitilasi tälle
vuosituhannelle? Tule tutustumaan
tulevaisuuden tiloihin ja varaa demo
Taitorin älytoimistolle.

