TOIMITILOISSA ITÄÄ
AIVAN UUSIA AJATUKSIA.
Työelämässä on muutosten aika: puhumme etä- ja lähityön
eri muodoista, työvirroista- ja tavoista, yhdessä olemisen

tavoitteista ja työnilosta, vuorovaikutuksesta ja turvallisuudesta.

Keskustelu kietoutuu myös toimitilojen ja työympäristön ympärille:
mikä olisi ratkaisu?

Onneksi on monia ratkaisuja, joihin saat vinkkejä myös tästä

oppaasta. Voit myös kysyä neuvoa työympäristön asiantuntijoilta,
joilla on kokemusta erilaisista organisaatioista ja tilaratkaisuista.

Tarvehan on selkeä:
olemme tunnistaneet etätyön
mahdollisuudet, mutta myös läsnäolon ja yhdessä tekemisen tarpeen.

Kohti tilamuutosta s. 2 Projekti ja tekijät s. 3–4 Tilasuunnittelu s. 5–6 Muista nämä s. 7 Toimitilajousto s. 8

MILLAINEN ON PARAS MAHDOLLINEN
TYÖTAPA JA TYÖYMPÄRISTÖ?
ON KYSYMYS KASVUALUSTASTA.
Työympäristön kehittäminen vastaamaan uutta aikaa on käsillä. Vaikka kysymyksiä
on ilmassa, niin myös vastauksia on saatavilla niin yrityksenne sisältä kuin meiltä
työympäristöjä kehittäviltä palveluntuottajilta.

Tässä oppaassa annamme vinkkejä siihen, miten moderni toimitilaratkaisu
muuttuu todeksi.

Työympäristön kehittämishankkeen äärelle kannattaa kutsua organisaation kaikkien

toimintojen ja henkilöiden äänet. Tiimien tulee voida omasta näkökulmastaan kertoa

työnsä piirteistä, tarpeista ja tavoiteltavista hyödyistä. Samoin on yhdessä tunnistettava
muutoksen aiheuttamat kysymysmerkit ja etsittävä niihin vastauksia.

Sillä monimuotoisuus ravitsee.

Työelämä on uudistunut ja tuoreita kokemuksia ja ideoita kannattaa kerätä:
kysy esimerkiksi näitä asioita:
☐ Mitä tavoitteita toimintaympäristön kehittäminen tukee?
☐	P ystymmekö muutoksen avulla vastaamaan etä- ja
lähityön vaateisiin. Mitä ne ovat?

☐ Miten olemme onnistuneet toimimaan hybridimaailmassa?
☐	Mitä olemme oppineet uutta, mitä viemme mukanamme
tulevaisuuteen ja miten?

☐ Mitä uutta voidaan oppia?

☐ Millaisia ovat työn uudet muodot?

☐	Millaisia ovat modernien toimitilojen uudet
mahdollisuudet tilojen käytön ja vuokrasopimuksen suhteen?

☐	Milloin muutto on ajankohtainen?

Millainen voisi olla hankkeen aikataulu?

Huomaa, että toimintaympäristöä kehittämällä
vaikutat sellaisiin asioihin,
joille on jo ehkä asetettu
yhteisössänne tavoitteita,
tehty toimenpiteitä ja
laadittu mittareita.
Minkälaisia uusia ravintoaineita
työympäristön uudistus voisi
tarjota näihin teemoihin?
� työtyytyväisyys ja
hyvinvointi

� t yöpaikan viihtyvyys ja
toiminnallisuus

� t yön sujuvuus yksilöja tiimityössä

� työvälineiden ja -menetelmien
kehittyminen

� t yön laadun ja tuottavuuden
kehittyminen
� yrityksen vastuullisuus

ROHKEASTI LIIKKEELLE:
varaa hankkeelle aikaa ja tekijät.
Itääkseen uudet ratkaisut
tarvitsevat valoa.
Varaa aikaa ja tekijöitä
suunnitteluun, investoi
muutokseen ja hyödynnä
se kattavasti toiminnan
kehittämiseksi.

Riittävätkö omat voimat tai osaaminen hankkeeseen?
Olemme uuden edessä – uusien mahdollisuuksien,

hyvien tai vielä parempien. Toimitilojen kehittäminen

prosessimaisessa muodossa tarjoaa ratkaisun, jonka

lopputuloksena on monipuolinen, ajassa elävä, joustavakäyttöinen toimintaympäristö, ei pelkkä tila.

Neuvontaa ja tukea näköalojen ravisutteluun on tarjolla
– meiltä saat tähän hyviä vinkkejä!
–	työympäristön asiantuntija

Business Gardenissa olemme tottuneet viemään

–

työympäristön suunnittelun asiantuntijoiden kanssa.

–

muutosvalmentaja

–

kalustetoimittajat

–

sisustusarkkitehdit
muuttopalvelut

näitä hankkeita maaliin yhdessä asiakkaidemme ja

VALMIS
UUTTA
KASVUKAUTTA
VARTEN

Juuri te tiedätte kasvutekijät.
Projektoikaa hanke
– olipa muutos iso
tai pieni.
Nimetkää henkilöt,
joiden työpöydältä
raivataan aikaa
projektille.

Johtoryhmä vastaa hankkeen käynnistämisestä, valmistelusta ja
resurssoinnista. Johtoryhmältä tulee saada vastauksia ja jatkuvaa
tukea ja kannustamista niin projektiryhmälle kuin koko henkilöstöllekin.
Projektin vetäjä organisoi hanketta ja varmistaa hankkeelle riittävät
ja toimintoja riittävällä tavalla edustavat resurssit:

VAALIKAA
MUUTOSTA
JA TEHKÄÄ
TARVITTAVIA
PÄÄTÖKSIÄ
HANKKEEN
EDETESSÄ.

• projektiryhmä: sisäiset toimijat ja ulkoiset asiantuntijat
• e
 ri liiketoiminnoista tai eri työprofiileista esimerkkeinä liiketoiminta,
asiakaspalvelu, myynti, ICT (ei pelkästään tekninen ratkaisu, vaan
myös digitaaliset tilat), HR, viestintä, ”esimies”, kiinteistövastaava,
eri ikäryhmien edustajia
Projektin vetäjän ei tarvitse tietää kaikkea, vaan hänellä pitää olla
koko organisaation tieto ja kokemukset käytössään.
Projektiryhmä kerää tietoa ja kokemuksia, tuo tietoa, kysymyksiä ja
tuntemuksia organisaatiosta. Ryhmän jäsenet ovat myös tärkeä vuorovaikutuksen ja viestinnän kanava organisaatioon. Ryhmä valtuutetaan
ottamaan selvää esimerkiksi benchmarkkaus-mahdollisuuksista, erilaisista moderneista tila- ja huonekaluratkaisuista.

Koko henkilöstön osallistaminen on tärkeää. Mitä voidaan kehittää yhdessä paremmaksi, sen tietävät
työntekijät ja tiimit itse. Henkilöstön mukaan ottaminen, vuorovaikutus ja viestintä antavat mahdollisuuksia
herättää kiinnostusta ja myönteisyyttä.
Ota käyttöön ohjattu prosessi, pyydä neuvoa asiantuntijoilta ja vie hanke ketterämmin maaliin!

Tutustukaa uusiin ratkaisumalleihin. Monitilallinen ei pety.
Mitä uuden modernin toimiston pitäisi
yritykselle ja erityisesti sen henkilöstölle
tarjota?

Joustavakäyttöisyys ja muunneltavuus,
rohkea uudelleen ajattelu ja myös
terveellisyyden ja turvallisuuden näkökulmat ohjaavat nyt tilojen suunnittelua ja
toteutusta sekä uuden toimitilan valintaa.
Nimikkeenä kiinnostavin on monitilatoimisto eli hybriditila, joka tarjoaa
erilaisia käyttäjä- ja toimintalähtöisesti
suunniteltuja tiloja, alueita, huoneita
ja vyöhykkeitä.

Luokaa joustavakäyttöisiä,
uudestaan muotoiltavia ratkaisuja.

Toimintalähtöinen tilasuunnittelu tarjoaa yritysja toimintokohtaisia ratkaisuja. Tilasuunnittelu
tarkoittaa myös erilaisin modernein huonekaluratkaisuin muodostuvia tilarakenteita.
Tilan jakamisesta, kalustamisesta ja muun
muassa turvallisista, puhtaana pidon kannalta
kehitetyistä, uusista materiaaleista saat asiantuntijoilta paljon tietoa.

Kaikki tilat voidaan suunnitella ja toteuttaa niin,
että ne tukevat virtuaalista ryhmätyötä tai yhden
henkilön digitaalisia työskentelytapoja. Tämä on
jo otettu huomioon Business Gardeneissa.

Suunnitteluvaiheessa
arvioidaan tilatehokkuutta, mitä tiloja
tarvitaan ja kuinka
paljon niitä tarvitaan,
esimerkiksi:
• 	yhteistyöhön kannustavia
avoimempia tiloja

•	keskittymistä tukevia
suljetumpia tiloja ja yksittäisiä
hiljaisia tiloja
•	kokoustamiseen ja ryhmätyöhön soveltuvia tiloja

•	palautumiseen, rentoutumiseen ja vuorovaikutukseen
tarkoitettuja tiloja

	•	arvioi myös, kuinka paljon
yritys voi hyödyntää kiinteistön
kaikkia käyttäjiä palvelevia tiloja

Kysymyksiä sataa – ei haittaa!

Edessä on silmiä avaavia hetkiä.

Työympäristöoppia lyhyesti

Työympäristön suunnittelu perustuu

Yrityksessä työskentelevät henkilöt

Fyysinen työympäristö toimistolla tai

Keskustelua voi avata vaikkapa näiden

työn virtoja ja viihtyvyyttä sekä evästä-

toteutuksista. Esimerkiksi tila voidaan

ihmisen tarpeisiin ja hyvinvointiin työssä.
kysymysten avulla.

☐ kuka tai ketkä tilaa käyttävät ja
miten tilaa käytetään?

☐ millaista työtä teemme, miten

teemme työtä, joten millaisia tiloja
tarvitaan?

☐ miten paljon tilaa tarvitaan omaan

käyttöön, mitä tilankäytön mahdollisuuksia muu ympäristö tarjoaa?

☐ mitkä ovat tärkeimmät ominaisuudet,
jotka uuden toimitilan tulisi tarjota?

ovat parhaita asiantuntijoita pohtimaan
mään ympäristön muutosta.

Napatkaa virtuaalisesta todellisuudesta

kiinni: Business Gardenissa tilat voidaan
suunnitella jo ensi vaiheessa Virtual

etänä muodostuu tilan rakenteellisista
jakaa erilaisiin viihtyisiin vyöhykkeisiin,

joiden käyttötarkoitusta tuetaan erilaisin

tilaratkaisuin, työvälinein ja työergonomia
huomioiden.

Reality -sovelluksen avulla. Virtuaalisen

Sosiaalinen työympäristö koostuu useista

ja tutustua uuteen tilaratkaisuun,

vuorovaikutuksen tavoista jne. Suunnittelussa

visiitin aikana voi kulkea toimistossa

kalusteiden sijoitteluun ja muun muassa

oman brändin mukaiseen sisustamiseen.

tekijöistä: yrityskulttuurista, johtamisen ja
pohditaan muun muassa, miten työ-

ympäristö tukee kohtaamisia ja yhteistyötä.

Virtuaalinen todellisuus antaa myös

Virtuaalinen työympäristö koostuu

toiminnallisuudesta sekä neliöiden

alustoista, joiden tarkoitus on mahdollistaa

mahdollisimman oikean kuvan tilan

digitaalisista laitteista, järjestelmistä ja

tehokkaasta käytöstä.

yksilö- ja ryhmätyö, ajasta ja paikasta
riippumatta.

Ulottuvillasi on nyt
mahdollisuuksien maailma,
jossa kaikki must-asiat
ovat helposti saatavilla.
Modernit, muuntuvat tilat Business Gardenissa +
✔ Vuokrasopimus, joka joustaa
✔ Oivallinen, kehittyvä sijainti

✔ Palvelut henkilöstölle ja yritykselle
✔ Muutoksesta muuttoon

Joustava vuokrasopimus tulevaisuuden
kausivaihteluihin
Muutosten koko tai vauhti – olemme oppineet,

että emme juuri nyt pysty tarkkaan ennakoimaan
tulevia kelejä.

Työn tekemisen murros oli vauhdissa jo ennen

vuonna 2020 alkanutta pandemiaa. Etätyön esteet
ovat nyt purkautuneet yksi kerrallaan ja suuri osa

yrityksistä kerää juuri nyt kokemuksia uusista työn
teon malleista ja tekee päätöksiä tilojen käytön

tehostamiseksi. Kannattaa miettiä myös, joustaako
vuokrasopimus yhtä mallikkaasti kuin toimitilasi:

☐ Kasvavatko tilat, kun tarvitsette enemmän tilaa?
☐ Jos tilaa tarvitaan vähemmän, joustaako myös
vuokrasopimus automaattisesti?

Toimitilajousto Business Gardenissa on uudenlainen vuokrasopimus,
joka on suunniteltu tilankäytön tehokkaaseen johtamiseen. Siksi voit
tehdä kanssamme sopimuksen huoletta, se on jo luonnostaan mukautuva:
sopimuskauden aikana vuokrasopimuksemme joustaa yrityksen muutoksien
myötä.

Viihtyisät tilat palveluineen
saavat meidät kukoistamaan.
MUUTOS

PALVELUT

ja lopulta muutto

Business Gardenin konseptissa kattavaa yrityspalvelupakettia täydentää huolellisesti suunniteltu henkilökohtaisten yksilöpalvelujen tarjonta.

Helpoin keino selviytyä muutoksesta on kysyä apua ja
neuvoa. Business Gardenissa me autamme sinua uuden
toimitilaratkaisunne kehittämisessä.
Me tunnemme muuttojärjestelyt Business Gardeniin
tultaessa ja kerromme mielellämme tarjolla olevista
kumppaniratkaisuistakin.

SIJAINTI

on saanut uusia merkityksiä, sitä mukaan kuin liikenneyhteydet ja -käyttäytyminen kehittyvät. Etätyö- lähityö,
liikkuva työ, kumppanien kanssa yhteinen osoite – mitkä
kaikki seikat vaikuttavat päätökseenne?
Suuri yksittäinen vaikutus sijainnin arviointiin on työpaikan
saavutettavuus. Liikenteellisesti Business Garden sijaitsee
sujuvien yhteyksien varrella, käytitpä mitä tahansa kulkuneuvoa.

Yrityspalvelut ovat ”ihan arkea ja must”, mutta nyt
tarvitaan palveluja henkilökohtaisiin, arkisiin hetkiin.

Näitä palveluja ovat muun muassa

� kahvila-ravintola, josta voi tilata myös kotiin ruoka-annoksia
� hyvinvoinnin palvelut

� lähiajeluun lainattavat jopot ja pyöräilykypärät

� pyöräparkit sisällä sekä suihku- ja vaatesäilytystilat
� pesulapalvelut

� Smartpost-palvelu

� auton huolto- ja vuokrauspalvelut

BUSINESS GARDEN

– AKTIIVISESTI KEHITTYVÄ MODERNI TYÖYMPÄRISTÖ
Modernit, tämän päivän monipuolisiin työtapoihin
suunnitellut toimistotilat ja erinomainen palvelukokonaisuus
houkuttelevat yrityksiä Business Gardeniin. Toteutamme
asiakkaillemme tiloja, joiden käyttöidea antaa mahdollisuuksia
tehdä asioita ja ratkaisuja uudestaan senkin jälkeen, kun tilat
on otettu käyttöön. Business Gardenin toimistokiinteistöt
sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella.

HELSINKI
Ultimes Business Garden sijaitsee
Helsingin Pitäjänmäen näkyvimmällä
paikalla. Lue lisää...

Ole yhteydessä, niin jutellaan lisää!

JYVÄSKYLÄ
Business Garden II rakennetaan
Jyväskylään, Kankaan alueelle.
Lue lisää...

Antti Eeva, Helsinki ja Espoo
puh. + 358 40 559 8530, antti.eeva@peab.fi

Ville Niskakangas, Jyväskylä
puh. +358 40 7513 100, ville.niskakangas@peab.fi
Tai jätä yhteydenottopyyntö kotisivultamme. Lue lisää...

Tutustu Business Garden -konseptia esittelevään videoon.
Video on kuvattu Ultimes Business Gardenissa Helsingissä. Lue lisää...

ESPOO
Eventes Business Garden II
rakennetaan Espoon Matinkylään,
Länsiväylän varrelle. Lue lisää...

