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Oikeat työvälineet mahdollistavat 
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Toimisto

Kaipaamme jälleen paikkaa, jossa on 
pullaa, pulinaa, luovuutta ja liittolaisia. 
Unelmiemme toimiston aika on nyt.
Puheenvuorossa Alf Rehn. s.2

Uusi,  
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TOIMISTO HERÄTTÄÄ intohimoja. Väittä-
mänä tämä voi kuulostaa omituiselta, kos-
ka emme tapaa liittää näitä sanoja yhteen. 
Päinvastoin, kun kuvaamme tai kuvittelem-
me toimistoa, se on usein varsin harmais-
sa sävyissä, tai hivenen naurettavissa. Toi-
misto on elokuvissa taustana kun puhu-
taan siitä, mitä on oikeasti tärkeää – ja se 
ei koskaan ole se toimisto – tai esimerkki-
nä siitä, miten suuret organisaatiot alkavat 
muistuttaa koneita. Toi-
sin sanoen, toimisto on 
monille symboli intohi-
mon vastakohdalle, iko-
ni odottamiselle ja arjen 
puurtamiselle. 

SA M A L L A O N helppo 
nähdä että juuri tämä 
tapamme kyllästää toi-
misto merkityksellä 
osoittaa niitä intohi-
moja, joita se herättää. 
Katsomme TV-sarjoja 
kuten The Office ei sik-
si että toimisto olisi au-
tomaattisesti nauretta-
va, vaan koska tunnistamme miten eloisa ja 
jännittävä se silti voi olla. Puhumme paljon 
sen ongelmista, mutta ennen kaikkea siksi, 
että haluamme korjata niitä ja rakentaa sitä 
unelmiemme toimistoa.

N YT, PANDEMIAN  aikana, kun moni on 
saanut kokea millaista on kun toimistolle ei 
saa edes mennä, nämä intohimot ovat vah-
vistuneet huomattavasti. Vaikka kotikontto-
rissa on paljon hyviä puolia, olemme myös 

kokeneet sen rajoitukset – sen kidutuksista 
puhumattakaan. Monet ovat saaneet kokea 
että vaikka se viereisen pöydän kollega voi 
välillä olla ärsyttävä, hän ei ole läheskään 
yhtä haitallinen tehokkuudelle kuin ikävys-
tynyt lapsi, joka ei kunnioita työtilan rajoja. 
Toiset ovat taas saaneet tuta, että ergono-
mia on ihan oikeasti tiede, ja että on syyn-
sä miksi keittiöpöydän ja konttorin tuolit 
ovat kovin erilaisia. 

JOTEN KAIPAAMME jälleen 
toimistoa, sitä välillä ärsyt-
tävää paikkaa, jossa ideat ja 
ihmiset törmäävät. Sitä paik-
kaa, jossa on pullaa ja puli-
naa, luovuutta ja liittolaisia. 
Koska vaikka välillä puhum-
me siitä pahaa, tajuamme sil-
ti miten tärkeä se voi olla ja 
miten hyvä, elävä työyhtei-
sö voi olla niin voimaannut-
tava. Joten ottakaamme nyt 
opiksemme. Työ on mullis-
tunut, ja toimiston on mul-
listuttava sen kanssa. Maail-
ma on muuttunut, ja meillä 

on nyt mahdollista alkaa muuttaa toimis-
tojamme sellaisiksi, että ne toimivat ja tu-
kevat tätä uutta maailmaa.

TOIMISTO  HERÄT TÄ Ä  intohimoja. Nyt, 
enemmän kuin koskaan, näemme sekä mi-
ten tärkeä toimisto voi olla, ja miten tärkeää 
on, että toteutamme sen parhaalla mahdol-
lisella tavalla. Me saamme ne toimistot, jot-
ka ansaitsemme ja rakennamme, ja uuden 
uljaan toimiston aika on nyt.

Uusi, uljas toimisto

Puheenvuoro 
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”Hiljainen tieto 
muuttui väreistä, 
pinnoista sekä  
materiaaleista  
koostuvaksi  
konseptiksi.”

”Pidemmän päälle 
etätyöpisteen on 
oltava ergonomisesti 
suunniteltu.”

Sisustusarkkitehti 
Nina Wester 

Toimintaterapeutti  
Hanna Ojutkangas

Alf Rehn
Professori, Innovointi,  
design ja johtaminen 

kainaan muun muassa lukuisia yri-
tyksiä sekä Tampereen kaupunki. 

– Räätälöimme asiakkaalle sopi-
van leasing-paketin, johon voidaan 
sisällyttää pyörän ohella huollot ja 
tarvittavat varaosat. Hintamme ovat 
kilpailijoihin verrattuna edulliset, 
sillä suurena toimijana olemme on-
nistuneet neuvottelemaan rahoi-
tuksen koron ja ehdot kohdilleen. 
Epämääräisiä toimistomaksuja tai 
muita lisäkuluja ei leasing-hintaan 
lisätä. Me maahantuomme pyörät 
itse, antaen joustoa hinnoitteluun.

Electrobike myy vain laaduk-
kaita ja kestäviä sähköpyöriä. Vali-
koimaan kuuluvat oman, Suomes-
sa kehityn Boostbike-merkin lisäk-
si muun muassa Husqvarnan ja R 

Sähköavusteisella fillarilla työmatkat taittuvat näp-
pärästi. Samalla kohoaa kunto ja ilmastopäästöt 
vähenevät. Työsuhdepyörän verovapaus on lisännyt 
sähköpyörien houkuttelevuutta entisestään.

Sähköfillarilla työmatka sujuu 
kevyesti – ja verovapaasti

T yösuhdepyöräilystä tu-
li vuodenvaihteessa ta-
loudellisesti aiempaa fik- 
sumpi vaihtoehto, sillä 

pyöräetu tuli ansiotuloverosta va-
paaksi 1200 euroon asti. Jos pyörän 
kustannukset on jaettu neljälle vuo-
delle, voi työntekijä hankkia tulove-
rovapaasti maksimissaan 4800 eu-
ron hintaisen fillarin. 

– Työsuhdepyöräksi hyväksy-
tään perinteinen lihasvoimalla kul-
keva polkupyörä tai sähköpyörä, 
jonka moottori avustaa kulkua vain 
poljettaessa. Sähköpyörän mootto-
riteho saa olla enintään 250 wattia ja 
moottorin tulee lopettaa pyöräilyn 
avustaminen 25km/h nopeudessa, 
Suomen vanhimman sähköpyöriin 
erikoistuneen yrityksen, Electrobi-
ken Jani Jokinen kertoo.

Työsuhdepyörän hankintamalli 
on samanlainen kuin työsuhdeau-
toissakin. Työnantaja hankkii työn-
tekijän työ- ja vapaa-ajan ajoja var-
ten perinteisen tai sähköavustei-
sen polkupyörän. Tyypillisesti pyö-
rä hankitaan 2–4 vuoden rahoitus- 
tai leasing-sopimuksella tai suoraos-
tona. Sopimuksen päättyessä työn-
tekijä voi lunastaa pyörän itselleen. 
Electrobikella lunastushinta on noin 
prosentti hankintahinnasta.

Vaivatonta matkantekoa
Jokinen näkee työsuhdepyöräilyn 
tuovan merkittäviä etuja sekä työn-
tekijälle että työnantajalle. Työmat-
kapyöräilyn on tutkimuksissa todet-
tu parantavan kuntoa, toiminta- ja 
työkykyä sekä stressinhallintaky-
kyä. Lisäksi se vähentää sairauspois-

saoloja keskimäärin 4–6 päivää vuo-
dessa. Kun työmatka taitetaan au-
ton sijaan pyörällä, vähenevät luon-
nollisesti myös ilmastopäästöt. 

Kaupunkiolosuhteissa pyörä on 
myös joustava, nopea ja näppärä 
kulkuväline. Parkkipaikkojen met-
sästys ja ruuhkissa seisominen jää 
pyöräillessä historiaan. Ja kertoo-
han pyöräily myös paljon yksilön ja 
yrityksen arvoista.

– Sähköavusteinen kaupunki-
maastopyörä ja retkipyörä ovat hy-
viä valintoja työajoon. Kunto nou-
see kuten tavallisessakin pyöräi-
lyssä, ja avustus auttaa tarvittaes-
sa matkantekoa. Näin ei tarvitse uu-
vuttaa ja hiestyttää itseään ennen 
työvuoroa. Tutkimusten mukaan 
sähköpyörillä myös pyöräillään noin 
50 prosenttia pidempiä työmatkoja 
kuin tavallisilla pyörillä. Akun koos-
ta riippuen yhdellä latauksella voi 
ajaa 60–120 kilometriä.

Avaimet käteen -periaate
Vuonna 2009 perustettu Electrobike 
on Suomen vanhin sähköpyöriin eri-
koistunut yritys. Se on myös aloitta-
nut ensimmäisenä toimijana sähkö-
pyöräleasingin. Yrityksellä on asiak-

Sähköavusteisilla pyörillä pyöräillään noin puolet pidempiä työmatkoja, kuin perinteisillä polkupyörillä. Työsuhdepyörän on vuodenvaihteesta lähtien voinut hankkia verovapaasti. 

Raymon & Ruff Cyclesin fillarit. Pyö-
rien hintahaitari on noin 2400–4700 
euroa. Saatavana on myös laaja va-
likoima pyörien lisävarusteita, pyö-
räilytarvikkeita sekä varaosia.

– Pyörää kannattaa aina ennen 
ostoa koeajaa liikkeessämme Tam-
pereen Lielahdessa tai Vantaan 
Tammistossa. Sopivin malli löytyy 
testaamalla. Meillä on runsaasti 
pyörämalleja ja eri runkokokoja koe- 
ajettavana. Asiantuntevat myyjäm-
me auttavat asiakkaan käyttötar-
peeseen ja mittoihin sopivan pyö-
rän valinnassa. Säädämme pyörän 
asiakkaalle sopivaksi ja tarvittaes-
sa ajoasento viimeistellään satulaa, 
satulatolppaa tai ohjainkannatinta 
vaihtamalla. Teemme pyörille aina 
luovutushuollot ja annamme asiak-
kaalle perehdytyksen pyörän käyt-
töön, Jokinen summaa.

Kun sopiva pyörä on löytynyt, 
sille voi tilata kuljetuksen kotiovel-
le verkkokaupasta tai myymälästä. 
Jatkossa työsuhdepyörän huollat-
taminen onnistuu kätevästi, sil-
lä Electrobike avaa tänä vuonna 
valtakunnallisen huoltopistever-
koston, joka kattaa kaikki Suomen 
maakuntakeskukset.

teksti tuomas i. lehtonen  kuva electrobike

“
Töihin pyöräily 
parantaa kuntoa 
laskien samalla 
työmatkailun 
ilmastopäästöjä.
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STEERPATH 
Missä työskentelisin tänään? 

VIVOMIXX 

VILLAGEWORKS

SCHAUMAN  
ARKKITEHDIT  
Se tunne, kun  
kaikki toimii

Joustava työtila yhdis-
tää etä- ja toimistotyön 
hyödyt
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Hyvä työasento on  
tärkeä myös etätöissä

Työasentoa tulisi vaihtaa työpäivän aikana, mutta se voi olla hankalaa, koska kotiin ei aina ole mahdollista rakentaa erillistä työpistettä.

L ähes vuoden ajan on eletty 
poikkeusaikoja, kun val-
tava määrä työikäisistä 
on tehnyt töitä kotoa kä-

sin. Kotitoimistojen ergonomiaan 
ei heti panostettu, kun odotettiin 
työpaikalle paluuta. Etätyösuositus 
kuitenkin jatkuu, eikä kukaan pys-
ty ennustamaan kauanko se kestää. 

Puutteet kotitoimistojen ergono-
miassa alkavat näkyä jo tuki- ja lii-
kuntaelinvaivoissa. Kotikonstein on 
pyritty löytämään helpottavia rat-
kaisuja, hankittu säädettäviä työ-

pöytiä ja tuoleja helpottamaan is-
tumatyötä. Osa työnantajista on 
herännyt tukemaan työntekijöitä 
etäergonomiahankinnoissa. Suuri 
osa työntekijöistä joutuu kuitenkin 
hankkimaan välineet kotiin omalla 
kustannuksellaan. 

Kotona työpiste kuntoon
Kotona töitä tehdään usein keittiön 
pöydän ääressä eikä työtuolikaan ole 
optimaalisin. Työasentojen vaihte-
lu voi unohtua, tai se on  kotioloissa 
hankalaa. ErgoFinland Oy:n avain- 

asiakaspäällikkö, toimintaterapeut-
ti Hanna Ojutkankaan mukaan oli-
si tärkeää saada lisättyä aktiivisuut-
ta etätöissä. 

– Olisi hyvä rakentaa sellainen 
työpiste, jossa työskentely onnistuu 
seisten ja istuen, jatkaa yrityksen 
toimitusjohtaja Lucas Lönnqvist.

Riittävät tauot ja jaloittelu työn 
lomassa on tärkeää hyvinvoinnin 
kannalta. Yritykset ovat tarjonneet 
henkilökunnalleen usein vain vält-
tämättömät työvälineet kotitoimis-
tolle, kuten läppärin ja hiiren.

– Väliaikaisratkaisuna tämä toi-
mii, mutta pidemmän päälle työpis-
te on oltava ergonomisesti suunni-
teltu. Työtehtävästä riippuen esi-
merkiksi useampi näyttö on työteh-
tävän luonteen vuoksi tarpeellista. 

Monissa yrityksissä pohditaan, 
miten jatkossa toimia toimitilojen-
sa suhteen. Etätyö tulee jatkumaan 
normaalina käytäntönä, ja työtä voi-
daan tehdä paikasta riippumatta. 

– Monipaikkainen työ tuo var-
masti vaihtelua, mutta tämä lisää 
sitä, että työntekijän ergonomiasta 
on huolehdittava paikassa kuin pai-
kassa, muistuttaa Lönnqvist.

ErgoFinlandin tuotteet mahdol-
listavat hyvän työskentelyasennon, 
lisäävät liikettä ja parantavat työ- ja 
toimintakykyä. Tuotteiden kehitys-
työssä ja suunnittelussa on muka-
na terveysalan ammattilaisia, ku-
ten työfysioterapeutteja. Terveys-
designilla on tärkeä osa yrityksen 
strategiassa.

Ergonomia on ensiarvoisen tär-
keää, jotta voidaan ylläpitää työ- ja 
toimintakykyä sekä vähentää sai-
raspoissaoloja. ErgoFinlandin tuot-
teet on kehitetty ja valikoitu muun 
muassa mahdollistamaan aktiivi-
nen ja hyväryhtinen työskentely 
pienissäkin tiloissa. 

Lisää liikettä työpäivään
Kotiin ei aina ole mahdollista raken-
taa erillistä työpistettä. ErgoFinlan-
din ratkaisu on pienet ja kevyet apu-
välineet, kuten seisomatyön mah-
dollistavat GetUpDesk-työtasot. 
Pöydän päälle asetettavat tasot saa 
säädettyä sopivalle korkeudelle niin 
seisomatyötä tehtäessä kuin aktiivi-
tuolia käytettäessä. 

Kotimainen GetUpDesk light on 
ollut huippusuosittu seisomatyöta-
so kotitoimistoihin. Sen saa helpos-
ti  kolmeen osaan ja kompaktisti säi-
lytettyä vaikkapa sängyn alle. Työt 
pysyvät paremmin poissa mieles-
tä, kun työtason saa piiloon. GetUp-
Desk lightiin löytyy myös lisävarus-
teita yksilöllisen tarpeen mukaan. 

Tärkeää on huomioida se millai-
sella alustalla seistään. 

– Esimerkiksi parkettilattia on 
melko kova. Ratkaisuja löytyy: on 
pehmeitä mattoja ja aktivointilau-
ta Gymba, Lönnqvist kertoo. 

–  Gymba-aktivointilaudalla sei-
sominen pitää käyttäjänsä liikkeessä 
ja auttaa paremman seisomaryhdin 
saavuttamisessa. Gymbaa voidaan 
verrata kävelyyn lihasaktiivisuuden 
suhteen. Monet tutkimukset osoit-
tavat, että työpäivään tulisi sisältyä 
liikettä, Ojutkangas toteaa. 

Seisontamatot puolestaan keven-
tävät selkään ja jalkoihin kohdistu-
vaa kuormitusta, ja seisominen on 
nivelystävällisempää. Tuotteita voi 
hyödyntää työn  lisäksi myös muis-
sa arjen toiminnoissa lisäämään ar-
kiaktiivisuutta.

Tuotteiden terveyshyötyjen li-
säksi myös niiden kotimaisuus on 
ErgoFinlandille tärkeä arvo.

– Kun kehitämme uutta tuotetta, 
mietimme ensin, voiko sen valmis-
taa Suomessa, Lönnqvist avaa.

Koronapandemian myötä run-
saasti lisääntyneen etätyön ansios-
ta ErgoFinlandin vienti on hyväs-
sä kasvussa. 

– Maailmalta ei ehkä löydy  toista 
näin valmista konseptia etätyöväli-
neiden suhteen, Lönnqvist toteaa.

Etätyö on tullut jäädäk-
seen. ErgoFinland Oy on 
kehittänyt tuotteita tätä 
silmällä pitäen yli viiden 
vuoden ajan, tuoden 
markkinoille valmiin 
konseptin ja valikoiman 
erilaisia apuvälineitä. 

teksti ergofinland
kuva ergofinland

Yrityksissä on pandemian 
myötä totuttu yhdistele-
mään toimisto- ja etätyö-
tä. Hybridimallinen työ-
tapa asettaa uudenlaisia 
vaatimuksia työympäris-
tölle ja työkaluille. 

teksti timo hämäläinen 
kuva juha arvid helminen

D ESK Peaknet Oy:n toi-
mitusjohtajana toimiva 
Elmo Väisänen haluaa 
kääntää yritysten joh-

don katseen aikaan, jolloin korona 
on rokotusten turvin selätetty ja pa-
luu toimistoille on taas mahdollista.

– Monet asiakkaamme pohtivat 
parhaillaan strategiaa, kuinka paluu 
toimistolle saadaan sujumaan hal-
litusti. Aihe puhuttelee kaikkia yri-
tyksen toiminnoista vastaavia päät-
täjiä ylintä johtoa myöten.

Väisänen huomauttaa, että työ-
tapojen muutos vaikuttaa niin työ-

Laiteratkaisuja kokonaispalveluna tarjoavan DESK Peaknetin palvelumyynnin johtaja Matti Väisänen, myyntipäällikkö Samuli Yrttimaa ja toimitusjohtaja Elmo Väisänen.

tiloihin ja niiden käyttöasteeseen 
kuin tapoihin, joilla henkilöstö on 
yhteydessä keskenään ja asiakkai-
siin. Microsoft Teamsin ja Google 
Meetin kaltaisten työkalujen käyt-
tö neuvotteluihin ja asiakastapaa-
misiin on yrityksille jo arkipäivää. 

– Digitaalisia kanavia käytetään 
yhteydenpitoon varmasti myös jat-
kossa aiempaa  enemmän. Muutos 
on niin suuri, että johdon pitää var-
mistaa, että yrityksellä on käytössä 
hybridimalliseen työntekoon tarvit-
tavat laitteet, ratkaisut ja palvelut.

Palvelut kuukausimaksulla
DESK on vuonna 2014 perustettu 
kotimainen työntekijöidensä omis-
tama yritys. Yhtiö tarjoaa toimivi-
en tilojen ja tehokkaiden kokousten 
laiteratkaisut kokonaispalveluna.

– Palveluihin kuuluvat niin lait-
teiden ja järjestelmien suunnittelu, 
asennus, ylläpito kuin huoltokin. 
Ajatuksena on, että yritys saa yh-
destä paikasta kaikki tarvitseman-
sa välineet ja kalusteet toimistoti-
loihin sekä kotitoimistoihin.

DESK toimittaa laitteet avaimet 
käteen -periaatteella, jolloin yritys 

voi keskittyä liiketoimintaansa. 
– Tekniset ratkaisut, niiden suun-

nittelu ja hankinta kaatuvat yleensä 
yrityksen IT-henkilöstön kontolle. 
Tämä on usein heille ylimääräinen 
työ, joka vaatii paneutumista erilai-
siin vaihtoehtoihin. Heidän kump-
paninaan suunnittelemme tarpeen 
mukaiset järjestelmät ja helpotam-
me hankintapäätösten tekoa.

Kokonaispalveluidean mukai-
sesti DESK on järjestänyt palvelui-
den hankinnoille vaihtoehtoisia ra-
hoitusmalleja. Sitä varten se tekee 
yhteistyötä GRENKEn kanssa, joka 
kuuluu GRENKE AG -konserniin.

– Sen sijaan, että yritys sitoisi pää-
omaa DESKin toimittamiin laittei-
siin ja palveluihin, se voi hankkia ne 
käyttöönsä helposti budjetoitavalla 
kuukausiveloituksella. Palveluso-
pimuksen pituus vaihtelee vuodes-
ta viiteen vuoteen. Sopimus kattaa 
laitteet ja kaikki palvelut ylläpitoa 
ja huoltoa myöten, kertoo myynti-
päällikkö Peter Sandell GRENKEltä. 

Vierailijat hallintaan
Viime vuonna DESK laajensi vali-
koimaansa vierailijanhallinta- ja 

tilanvarausjärjestelmiin. Tilanva-
rausjärjestelmän kautta henkilös-
tö voi varata tiloja käyttöönsä. Jär-
jestelmä kertoo myös toimipisteen 
parkkipaikkatilanteen.

Perinteisesti vierailijat ja työnte-
kijät kohtaavat toimistotiloihin tul-
lessaan ensimmäiseksi aulapalvelu-
henkilön. Käytäntö on paikoin saa-
nut rinnalleen ilmoittautumisauto-
maatit. Järjestelmä tarkistaa vierai-
lijan kulkuoikeuden, tulostaa vie-
railijakortin ja ilmoittaa vastaanot-
tajalle vierailijan saapumisesta. Li-
säksi järjestelmä pyytää vierailijan 
joko odottamaan aulatiloissa tai oh-
jaa hänet oikeaan suuntaan. Lisäoh-
jeita saa reitin varrelle sijoitetuista 
infotauluista.

Kun etätyö lisääntyy, työskentely 
toimistolla vähenee. Lisäksi monil-
le voi riittää työpiste toimistohuo-
neen sijasta. Tätä muutosta voidaan 
seurata toimitiloihin asennettavien 
sensorien avulla. Näissä ratkaisuis-
sa DESK hyödyntää älykästä ALSOn 
AllThingsTalk IoT -palvelualustaa.

– Sensoreilla mitataan tilojen 
käyttöastetta ja käyttäjämääriä. 
Data auttaa yritystä tekemään toi-

mitiloihin liittyviä päätöksiä, kuten 
vähentämään kokonaistilaa tai te-
kemään muutoksia huonejakoon, 
avaa ALSOn IoT -liiketoiminnasta 
vastaava johtaja Tero Blomqvist.

Huoneisiin voidaan asentaa myös   
olosuhteita, kuten lämpötilaa, va-
laistusta, meluisuutta ja hiilidioksi-
dimääriä, mittaavia antureita. 

Hallittu ja turvallinen  
paluu takaisin toimistolle

Laitehallinnan 
ulkoistaminen
n Ulkoistamalla AV-laittei-
den ylläpidon, vastuu lait-
teiden toiminnasta siirtyy 
asiantuntijoiden käsiin.

n  Neuvottelutilojen tek-
niikka on tällöin standar- 
doitu ja dokumentoitu.

n  Yrityksen resursseja va-
pautuu muihin tehtäviin.
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Contour Designin Key Account Manager Joonas Ruuskanen korostaa etätyön ergonomian merkitystä.  
Verotuksen tulonhankintavähennyksiin voi sisällyttää kohtuullisen määrän hankintoja kotityöpisteelle.

Hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavia 

M oni toimistotyöläi-
nen on tehnyt pian 
vuoden töitä etänä. 
Etätyö ei ole heiken-

tänyt työtehoa vaan jopa päinvas-
toin: ahkerat ja tunnolliset työnte-
kijät tekevät kotona vähintään sen 
mitä ennen toimistolla.

Samalla kun työteho on pysynyt 
ennallaan, on etätyö tuottanut mo-
nille ergonomiaongelmia ja heikos-

ta ergonomiasta johtuvia vaivoja. 
Päätä kivistää, niskat ja hartiat ovat 
jumissa ja käsiä jäytää jännetuppi-
tulehdukset. Syy on selvä: kotoi-
sen työpisteen työasennot ja työ-
välineet ovat harvoin samalla ta-
solla kuin työpaikalla.

Työnantajan vastuu
Työterveyslaitos ja työpaikkojen 
työterveyshuolto pitävät kiitettä-

Jatkuva etätyö on tuotta-
nut monelle etätyöläiselle 
kolotuksia ja kivistyksiä, 
koska työpisteen ergo- 
nomiassa voi usein olla 
perusteellisia puutteita.
 
teksti jukka nortio   
kuva petra kotro

västi yllä työpisteiden ergonomiaa. 
Työterveyshuollosta tulee fysiote-
rapeutteja neuvomaan työasennois-
sa ja sopivien työvälineiden hankin-
nassa sekä käytössä. Työpisteiden 
säännölliset ergonomiatarkastuk-
set ovat työntekijöiden terveydestä 
huolehtivissa yrityksissä osa työter-
veyshuoltoa. Työnantajan velvolli-
suus on lain mukaan ennalta ehkäis-
tä työperäisten sairauksien syntyä.

–  Mikäli työnantajat eivät paran-
na etätyöntekijöiden työpisteiden 
ergonomiaa, voi edessä olla ikäviä 
yllätyksiä kun ajat normalisoituvat. 
Osa työntekijöistä voi heikon ergo-
nomian vuoksi olla huonossa kun-
nossa etätyön seurauksena. Tästä  
syntyy merkittäviä kuluja yrityksil-
le, Contour Designin Key Account 
Manager Joonas Ruuskanen sanoo.

Rannetuet, rullahiiret, ergono-
miset näppäimistöt, asianmukai-
set näytöt ja muut ergonomiaa pa-
rantavat työvälineet auttavat paran-
tamaan ergonomiaa. Niitä asianmu-
kaisesti käyttävä ja siksi hyvinvoiva 
työntekijä on tuottava, eikä hänel-

“
Hyvä ergonomia 
etätyöpisteellä 
ennaltaehkäisee 
sairaspoissaoloja.

le kerry kivistyksistä ja kolotuksis-
ta johtuvia sairaspoissaolopäiviä.

Vaatimattomuus pois
Suomalainen työntekijä on Ruuska-
sen mukaan usein vaatimaton pyy-
tämään kohennusta työpisteensä 
ergonomiaan. Työnantajalle ei puo-
lestaan tule mieleen kotityöpistei-
den asianmukainen kalustaminen.

– Onneksi meillä on valveutunei-
ta työnantajia, jotka huomioivat etä-
työssä työntekijöidensä työolot ja 
investoivat heidän työpisteidensä 
ergonomiaan myös kotioloissa.

Jos työnantaja ei halua investoi-
da etätyöpisteeseen, kannattaa jo-
kaisen etätyöläisen parantaa työ-
pisteensä ergonomiaa oman tervey-
tensä vuoksi. Tähän kannustaa ve-
rotus, jossa tulonhankintavähen-
nykseen voi sisällyttää kohtuullisen 
määrän kotityöpisteeseen tehtyjen 
hankintojen kuluja.

– Kotityöpisteen ergonomiaa 
kannattaa lähteä kohentamaan ver-
taamalla sen oheislaitteita ja kalus-
tusta työpaikan työpisteeseen. Jo-
kainen oivaltaa, ettei työpistee-
seen ole hankittu turhia apuväli-
neitä. Sen kalustus on vähimmäis-
taso, johon kotona kannattaa pyr-
kiä, Ruuskanen valaisee.

Contour Designin tuoreella Rol-
lerMouse mobilella etätyöläinen voi 
parantaa merkittävästi ergonomi-
aansa. Sen muotoilu auttaa ehkäise-
mään vääriä työasentoja sekä lievit-
tämään kehon jännityksiä ja kipuja.

Cleor Oy:n toimitusjohtaja Pasi Huumarsalo esittelee mattoa, joka toimii 
julkisten tilojen sisustuksessa tai persoonallisena kuramattona. 

I sot liikekeskukset, aulatilat 
ja toimistot tarvitsevat mat-
toja, jotka kestävät parhaim-
millaan tuhansien jalkapari-

en aiheuttaman kulutuksen päivit-
täin. Logomatto.fi tarjoaa kaiken-
kokoisille toimijoille mahdollisuu-
den valmistaa ainutkertaisia mat-
toja, jotka lisäävät viihtyisyyttä ja 
tuovat tilalle lisäarvoa. 

– Voimme lisätä mattoon logon tai 
brändinmukaisen kuvion sekä käyt-
tää erilaisia värejä ja kuoseja, kertoo 
mattojen maahantuoja, Cleor Oy:n 
toimitusjohtaja Pasi Huumarsalo. 

Logomattoja käytetään pääosin 
joko kuramattoina, jolloin niissä on 
kumireunat, tai sisustusmattoina 
ilman reunoja. Maton voi sovittaa 
haluamallaan tavalla muuhun ym-
päristöön ja sisustukseen. Suunnit-
telussa vain taivas on rajana.

Selkeä tilaus ja toimitus
Lyhytnukkainen logomatto sopii 
näyttävistä edustustiloista aina 
pieniin liikehuoneistoihin, ja niitä 
voi valmistaa joko monta tai vain 
yhden kerrallaan. Tilaus on help-
po käynnistää logomatto.fi-sivus-

Designmatto kerää katseet

tolla, josta löytyy selkeästi Aloita 
suunnittelu -painike.

– Asiakkaan pitää tietää ainoas-
taan maton koko ja arvio siitä, kuin-
ka paljon ihmisiä kävelee päivittäin 
maton yli. Ehkä hänellä on myös 
ajatus, miltä maton tulisi näyttää. 
Upotamme sitten asiakkaan lähet-
tämän grafiikkatiedoston toivot-
tuun mattoon ja lähetämme tie-
doston hyväksyttäväksi. Siinä yh-
teydessä varmistamme grafiikan 
asettelun ja oikeat värisävyt, Huu-
marsalo selventää.

– Jotkut asiakkaat valitsevat mat-
toon ainoastaan värin Pantone-vä-
rikartasta. Väri voi kuulua heidän 
brändiinsä, eivätkä he ole löytäneet 
sopivan väristä mattoa muualta.

Mattoa voi myös muotoilla ha-
luamallaan tavalla, sillä siinä ei ole 
pitkittäisiä loimia. Matonkulman 
voi vaikkapa leikata pyöreäksi mu-
kailemaan yrityksen logon ilmettä. 

Valmis matto saapuu asiakkaalle 
keskimäärin parissa viikossa. 

Helppohoitoista laatua
Monissa matoissa on usein se har-
millinen ominaisuus, että maton 

kulmat voivat ajan mittaan nousta 
pystyyn ja korottaa näin kompas-
tumisen riskiä. Logomatoissa ei ole 
tätä vaaraa. Nailonnukka on kiin-
nitetty suoraan synteettisestä ku-
mista valmistettuun pohjaan, joka 
varmistaa sen, että matto pysyy va-
kaasti paikoillaan myös iäkkäänä ja 
paljon käytettynä. 

Jos matto sattuisi jostain syystä 
nousemaan toisesta reunasta sei-
nää pitkin ylös, se asettuu alas las-
keutuessaan sulavasti jälleen alku-
peräiseen asentoonsa ja pysyy sii-
nä vakaasti ja tasaisesti paikallaan.

Synteettinen materiaali sallii ma-
ton pesun huoletta 60 asteessa. Ha-
ju- tai homehaittaa ei esiinny, kos-
ka matossa ei käytetä luonnonma-
teriaaleja. Tämä on huomattava etu 
varsinkin talvisin, jolloin matot py-
syvät usein märkinä pitkiä aikoja 
erityisesti ulkosisäänkäynneissä ja 
tuulikaapeissa. Lika irtoaa matosta 
helposti ja vaivattomasti.

Jokaisessa tilatussa matossa on 
aina vähintään kahden vuoden vä-
ri- ja säilyvyystakuu sekä laaduk-
kaat materiaalit, jotka täyttävät ra-
kennusteollisuuteen säädetyt palo-
luokitusvaatimukset.

Logomatot ovat todellisia kestä-
vän kehityksen airueita. Ne näyttä-
vät visuaalisesti miellyttäviltä vie-
lä useiden vuosien jälkeen sellaisis-
sakin paikoissa, joissa ne kohtaavat 
viikoittain kovaakin käyttöä ja par-
haimmillaan tuhansia ylikulkuja. 

Logomatto vangitsee taatusti katseen toimistoissa, 
julkisissa tiloissa ja sisäänkäynneissä. Helppohoitoi-
nen ja yksilöllinen matto kestää kulutusta ja aikaa.

teksti helen partti  kuva juha harju

Koronakriisi mullisti  
työtapoja: yhä suurempi 
osuus työstä tehdään  
kotoa käsin. Yritykset 
pohtivat nyt, miten yh-
distellä etä- ja lähityötä 
luontevasti. Muutos lisää 
joustavien tilojen tarvetta. 

teksti timo hämäläinen
kuva joona raevuori

T oimitiloja vuokraavassa 
VillageWorksissa työta-
pojen muutos on näky-
nyt myynnin kasvuna.

– Tammikuun myyntimme oli 
yksi parhaista. Eniten kysyntää on 
pienille toimistoille ja kokoustiloil-
le, kertoo VillageWorksin brändi- ja 
markkinointipäällikkö Nelli Steer.

VillageWorks on suurin joustavia 
työtiloja tarjoava itsenäinen yritys 
Suomessa. Yhtiöllä on yhdeksän toi-
mistohotellia pääkaupunkiseudulla.  

Steer on vakuuttunut, että pan-

Joustavia toimitiloja yrityksille tarjoavan VillageWorksin yhteisökoordinaattori Maiju Liimatta sekä brändi- ja markkinointipäällikkö Nelli Steer Rico-koira sylissään.

demia muuttaa työskentelytapoja 
pysyvästi. Johtajat ja työntekijät ei-
vät enää koronakriisin jälkeen halua 
palata vanhoihin toimintatapoihin.

Etätyöllä on hyvät puolensa, 
mutta se ei poista tarvetta työsken-
nellä kasvokkain. Ideointi ja innova-
tiivisuus kukoistavat parhaiten, kun 
ihmiset tekevät töitä ryhmänä. Etä-
työn vastapainoksi kaivataan yhtei-
söllisyyttä ja kohtaamisia.

– Meille on tullut asiakkaita, jot-
ka hakevat vaihtoehtoja perinteis-
ten isojen toimistojen ja varsinkin 
avokonttoreiden tilalle. Työnte-
koon halutaan joustavuutta hybri-
dimallisella työnteolla, jossa yhdis-
tellään etätyötä ja toimistotyötä.

Vuokralle osa-aikaisesti
VillageWorks tarjoaa asiakkailleen  
erikokoisia toimistoja, kokoustiloja, 
podcast-studioita ja workshop- se-
kä coworking-tiloja. Coworking tar-
koittaa työskentelyä muiden kanssa 
yhteisessä työympäristössä.

Toimistohotelleissa asiakkailla 
on käytössään yhteiset aulapalve-
lut. Pakettiin kuuluvat tee ja kahvi, 
tulostus- ja kopiointi, internet sekä 

ergonomiset kalusteet sähköpöyti-
neen. Toimistohotelli pitää huolen 
myös tilojen siivouksesta.

Maaliskuussa VillageWorks lan-
seeraa uuden Timeshare-konseptin. 
Sen mukaisesti yritys tai työntekijä 
voi vuokrata jatkuvalla sopimuksel-
la pienen toimistotilan yhdestä nel-
jään päivään viikossa. Työntekijöil-
lä on käytössään lukittavat lokeri-

kot, johon he voivat jättää tavaroi-
ta turvallisesti säilöön.

– Yritys voi siten kutsua työn-
tekijänsä koolle esimerkiksi kah-
deksi päiväksi viikossa ja pitää lo-
put etätyöpäivinä. Siten toimisto-
tila ei koskaan seiso tyhjän pantti-

na. Tehokkaalla tilankäytöllä sekä 
VillageWorks että asiakkaat voivat 
pienentää toimitilakustannuksia ja 
edistää kestävää kehitystä.

VillageWorks tarjoaa Timeshare- 
toimistoja neljässä toimipistees- 
sään Helsingissä: Etelä-Esplanadil-
la, Erottajalla, Kampin Sähkötalos-
sa ja Lauttasaaressa. 

– Timeshare tarjoaa mahdolli-
suuden kokonaisvaltaiseen toimis-
tokokemukseen, mutta osa-aikai-
sesti. Toimintaa voidaan laajentaa 
myös uusiin toimipisteisiin.

Toimistojen lisäksi Steer nostaa 
esiin vuokrattavat kokoustilat.

– Kokoustiloja on pääkaupunki-
seudulla tarjolla vain vähän, ja nii-
den vuokraus on yleensä kallista. 
Meillä kokoustilojen tuntivuokra 
keskustan toimipisteissä alkaa 20 
eurosta plus arvonlisävero. Vuok-
raan sisältyvät samat palvelut kuin 
toimistohotellin asiakkaille. 

Vastuullisuus isossa roolissa
VillageWorksin joustavat toimisto-
hotellipalvelut on Steerin mukaan 
suunnattu kaiken kokoisille yrityk-
sille ja organisaatioille yksinyrittäjät 

mukaan lukien. Tiloja voi vuokrata 
koko-tai osapäiväisesti.

– Ensisijaisesti tiloja vuokraa-
vat pienet ja keskisuuret yritykset, 
joista osa on luopumassa omista toi-
mitiloistaan. Myös suuret yritykset, 
joilla on iso toimitila kaupungin ul-
kopuolella, voivat avullamme tarjo-
ta hybridi-mallisen ratkaisun työn-
tekijöilleen.

Steerin mukaan VillageWorksille 
on tilojen tarjonnan lisäksi tärkeää 
kehittää toiminnan vastuullisuutta. 
Sitä silmällä pitäen yhtiö on hake-
massa Ekokompassi-sertifikaattia.

Ekokompassi on Suomen luon-
nonsuojeluliiton omistama ympä-
ristöjärjestelmä ja sertifikaatti, joka 
auditoidaan ulkoisesti. Ympäristö-
järjestelmää käyttävä toimija sitou-
tuu järjestelmän kriteereihin ja toi-
minnan jatkuvaan parantamiseen. 

– Ympäristöohjelma päivitetään 
vuosittain ja se auditoidaan kolmen 
vuoden välein, joten työ ympäris-
tövaikutusten pienentämiseksi on 
jatkuvaa.

VillageWorks on mukana myös 
Visit Finlandin kehittämässä Sustai-
nable Travel Finland -ohjelmassa.

Joustava työtila yhdistää
etä- ja toimistotyön hyödyt

“
Ideat kukoistavat 
parhaiten, kun 
ihmiset tekevät 
töitä ryhmänä.
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ARKCons Oy:ssä työskentelevä suunnittelija Julia Seppälä, yrityksen 
perustaja Johanna Flittner sekä suunnittelija Erika Karhunen.

K un korona-ajasta on sel-
vitty ja palataan  toimis-
toille, emme tiedä, kuin-
ka moni haluaa tehdä 

töitä entiseen malliin. Nähtäväk-
si jää, kuinka toimistotyökulttuu-
ri muuttuu ja kuinka paljon etätyö 
yleistyy. Tämä luo epävarmuutta 
toimistokiinteistöjen markkinoille, 
kiinteistökehitykseen ja toimitila-
suunnitteluun erikoistuneen arkki-
tehtitoimisto ARKCons Oy:n perus-
tajaosakas Johanna Flittner kertoo.

Flittnerillä ja hänen kollegoillaan 
on pitkä ja monipuolinen kokemus 
toimitilahankkeista ja niiden muut-
tuvista tarpeista. Yrityksen palvelui-
hin kuuluu koko prosessi kiinteis-
töjen mahdollisuuksien arvioinnis-
ta aina uusien vuokralaisten tilojen 
käyttöönottoon asti.

Kiinteistön mahdollisuudet 
Muuntojoustavuus on avainsana, 
joka korostuu nykysuunnittelus-
sa. Tilaa tai kiinteistöä pitää voida 
muokata kohtuullisilla kustannuk-

Muuntojoustavuus tuo 
kiinteistölle lisäarvoa

silla ja kohtuullisessa ajassa vuokra-
laisten vaihteleviin tarpeisiin.

Kiinteistön mahdollisuuksien ar-
vioinnissa on huomioitava monia 
asioita, kuten poistumisteiden riit-
tävyys, esteettömyyden varmista-
minen, saniteettitilojen sijainnit ja 
lukumäärä. Talotekniikka asettaa 
reunaehtonsa tilaratkaisuille. Sen 
osuus on usein suuri muutostöi-
den kokonaiskustannuksista.

Tarkasteltujen reunaehtojen pe-
rusteella kiinteistölle laaditaan rat-
kaisuvaihtoehtoja. Niissä määritel-
lään optimaaliset tilajaot, maksimi-
henkilömäärät sekä vaihtoehtojen 
sisältämät muutosvaatimukset.

Yritykset hakevat tiloihinsa ny-
kyään houkuttelevia elementtejä 
ja brändinsä mukaista ilmettä. Mo-
nipuoliset kohtaamis- ja työskente-
lytilat luovat edellytyksen hyvälle 
työympäristölle, sillä korona-aika 
ja etätyö ovat korostaneet yhdessä 
vietetyn ajan merkitystä. 

Jos massiivisia tilamuutoksia ei 
haluta tehdä ennen kuin tilat on 

vuokrattu, mallintaminen ja visuali-
sointi toimii apuna. Visualisoinnilla 
havainnollistetaan, miltä tilat voisi-
vat muutostöiden jälkeen näyttää. 
Lopputulos tehdään näin näkyväk-
si ennen muutostöihin investointia.

– On tärkeää, että asiakkailla on 
alusta saakka realistinen kuva tu-
levista tiloista, ja mitä muutoksia 
heidän toiveidensa mukaan voi-
daan tehdä. Tämä nopeuttaa pää-
tösten tekoa neuvotteluvaiheessa. 

Mallintamisessa ja visualisoin-
nissa pitää aina huomioida valittu 
kustannustaso materiaalien ja va-
rusteiden osalta. Rakennusteknii-
kan lisäksi on tärkeää ottaa huo-
mioon myös talotekniikka, jolloin 
päästään mahdollisimman lähelle 
todellista lopputulosta.

– Tilojen suunnittelussa ja visuali- 
soinnissa huomioidaan asiakkaan 
tarpeet ja toiveet huomioiden kiin-
teistölle asetetut reunaehdot.

 
Henkilökohtaista joustoa
ARKConsin palvelussa korostuvat 
henkilökohtaisuus ja joustavuus.

– On tiedettävä mitä tehdään ja 
mihin keskitytään hankkeen mis-
säkin vaiheessa. Asiakkaat saavat 
näkemyksemme nopeasti, koske-
vat kysymykset sitten lupa-asioita,  
talotekniikkaa tai kustannuslaskel-
mia, Flittner vakuuttaa.

Toimistokiinteistömarkkinoilla vallitsee koronavuo-
den täyttyessä epävarmuus. Arvoluonti edellyttää  
kykyä arvioida kiinteistöjen realistinen potentiaali.

“
Ihmiset itsessään 
levittävät usein 
epäpuhtauksia 
ympäristöön. 

S isäilman laatu ja sen ongel-
mat ovat tutkimuksen kes-
toaiheita. Eikä ihme, sillä 
vietämme lähes 90 pro-

senttia ajastamme sisätiloissa.
Sisäilmaan joutuu epäpuhtauksia 

monista lähteistä. Ihmiset itsessään 
tuovat ja levittävät epäpuhtauksia 
ympäristöön. Ilman ja kosketuksen 
välityksellä leviävät virukset ja bak-
teerit aiheuttavat terveyshaittoja.

Rakennus- ja sisustusmateriaa-
leista sekä laitteista erittyy ilmaan 
erilaisia kemiallisia yhdisteitä. Si-
sätiloihin ajautuu epäpuhtauksia 
myös muun muassa ilmanvaihdon, 
vuoto-ilmavirtojen ja avonaisten ik-
kunoiden kautta.

– Ihmiset reagoivat huonoon si-
säilmaan monin eri tavoin. Oireina 
voi olla silmien, nenän ja kurkun är-
sytystä, päänsärkyä, yskää, aivaste-
lua ja väsymystä, toteaa Wulff Naxo-
rin myyntipäällikkö Thomas Hudd.

Huono sisäilma vähentää toimi-
tilojen viihtyisyyttä. Pahimmillaan 
työntekijöiden terveys ja työkyky 

Hyvä sisäilma  
parantaa työkykyä

heikkenevät, mikä johtaa lopulta 
useisiin sairauspoissaoloihin.

Epäpuhtaudet suodattimiin 
Sisäilman laatua voi yrittää paran-
taa tuulettamalla. Se ei kuitenkaan 
aina auta ja voi jopa huonontaa si-
säilman laatua, jos ulkoilmassa on 
esimerkiksi siite- tai katupölyä.

Wulff Naxor tarjoaa sisäilman laa-
tuongelmiin AeraMax Professional 
-ilmanpuhdistimia. Puhdistimet 
imevät epäpuhdasta ilmaa sisäänsä 
ja puhaltavat ulos puhdasta ilmaa. 
Epäpuhtaudet jäävät suodattimiin.

– Ilmanpuhdistin poistaa jopa 
99,97 prosenttia ilmassa olevista 
epäpuhtauksista, mukaan lukien 
bakteerit, virukset, kemikaalit, siite-
pölyt ja pölyhiukkaset, Hudd sanoo.

Ilma virtaa puhdistimissa esi-
suotimen ja aktiivihiili- sekä HEPA 
-suodattimen läpi. Tarvittaessa il-
ma voidaan vielä ionisoida.

– Rakeinen aktiivihiilisuodatin 
puhdistaa ilman tuoksuista, hajuis-
ta sekä VOC-yhdisteistä. Suurin osa 

epäpuhtauksista jää ISO 8 -luokitel-
tuun HEPA-suodattimeen. Saman-
laisia suodattimia käytetään myös 
sairaaloissa. Puhdistimet poistavat 
ilmasta epäpuhtauksia, joiden koko 
on pienimmillään 0,3 mikrometriä.

HEPA-suodatin on vaihdettava 
keskimäärin vuoden välein. Aktii-
vihiilisuodatin taas kuudesta kah-
deksaan kuukauden välein.

Monen kokoisiin tiloihin
Puhdistimet ovat helppokäyttöisiä.

– Laitteita ei tarvitse erikseen sää-

tää. Ne havaitsevat äänet, liikkeet 
sekä epäpuhtaudet ja säätävät au-
tomaattisesti toimintaansa.

Puhdistimissa on ilman epäpuh-

tauksia mittaavat lasertunnistimet 
ja ohjauspaneeli, josta näkee sisään 
tulevan ja ulosmenevän ilman laa-
dun. Kun värinäyttö on punainen, 
ilman laatu on huono.  Sininen ker-
too ilman olevan puhdasta.

Ilmanpuhdistinmallin koko ja 
teho ja riippuu siitä, minkä kokoi-
seen huoneeseen laite tulee. Niitä 
voidaan käyttää tiloissa, joiden koko 
vaihtelee 10 neliömetristä 130 neliö-
metriin asti. Valikoimasta löytyy sei-
nälle kiinnitettäviä ja vapaasti sei-
sovia siirreltäviä malleja.

Wulff Naxorin myyntipäällikkö Thomas Hudd ja AeraMax Professional -ilmanpuhdistin lastensuojeluyksik-
kö Salvares Oy:n tiloissa, jonne laite on hankittu edistämään henkilökunnan työhyvinvointia.

Puhdas sisäilma on sekä työnantajan että työntekijän 
edun mukaista. Se vähentää sairauksia, lisää viihty-
vyyttä ja parantaa työkykyä.
teksti timo hämäläinen  kuva naxor finland oy

teksti jukka nortio  kuva juho länsiharjuHaminan kaupungin 
erinomaiset kokemuk-
set koulumaailman digi-
taalisesta uudistuksesta 
antoivat sysäyksen myös 
koko kaupungin julkis-
hallinnon käyttöjärjes- 
telmän vaihtamiseen. 

teksti pekka säilä 
kuva katia himanen

H aminan voi sanoa ole-
van Suomen viralli-
nen Google-pääkau-
punki. Google perusti 

Haminaan ensimmäisen palvelin-
keskuksen vuonna 2011. Haminan 
kaupunki vaihtaa myös ensimmäis-
ten suomalaisten kaupunkien jou-
kossa käyttöjärjestelmänsä Googlen  
tarjoamaan ratkaisuun. Yhteensä 
noin tuhatta henkilöä koskettava 
ohjelmistomuutos tapahtuu vuo-
den 2021 keväällä. Ohjelmistoinves-
tointi on osa Haminan Älykäs kau-

Digitaalisen toimintaympäristön uudistus sujuvoittaa kaupunkilaisten arkea, tuumaavat Haminan tietoturvapäällikkö Tomi Lampinen ja Acer Finlandin avainasiakaspäällikkö Minna Vääri.

punki -digiohjelmaa.
– Laitteita ja digitaalista työym-

päristöä on pilotoitu jo parin vuo-
den ajan. Tämän kevään aikana kai-
killa työntekijöillämme on käytös-
sä Google-ohjelmistot ja myöhem-
min myös Chromebook-laitteet, jot-
ka mahdollistavat työn tekemisen 
ajasta ja paikasta riippumatta, sil-
lä niiden käyttö tapahtuu Googlen 
pilvipalvelun kautta. Tällöin ohjel-
mistot eivät vaadi myöskään asen-
nuksia, vaan ainoastaan keskitet-
tyä ylläpitoa. Myös kaikki päivityk-
set hoituvat taustalla huomaamat-
ta, kertoo Haminan kaupungin tie-
toturvapäällikkö Tomi Lampinen.

Tietoturvaa pilvipalveluilla
Haminan kouluissa on ollut jo usean 
vuoden ajan yhteensä 2500 Goog- 
len Chromebookia käytössä, joten 
kokemusta riittää myös käytän-
nön työskentelystä. Koulukäytös-
sä Chromebookit ovat osoittautu-
neet toimintavarmoiksi laitteiksi. 
Julkishallinnossa tarvitaan koulu-
maailmaa suorituskykyisempää ka-
lustoa, joita laitteiston toimittava 
Acer Finland pystyi Lampisen mu-

kaan tarjoamaan aina kunkin käyt-
tötarpeen mukaan.

– Laitteet eivät vaadi ohjelmis-
toasennuksia, vaan kaikkea dataa 
hallinnoidaan pilvipalvelun kaut-
ta. Näin aineistot eivät joudu myös-
kään vääriin käsiin, vaan pysyvät 
aina salasanan takana. Omat tie-
dostot ovat saatavilla myös toisen 
Chromebook-laitteen kautta omaa 
salasanaa käyttämällä, eli työsken-
tely ei ole myöskään sidottu yhteen 
laitteeseen, Lampinen toteaa.

Googlen toimintaympäristö ja 
työkalut mahdollistavat myös vai-
vattoman tiedonjaon. Useampi ih-
minen voi työstää samaa doku-
menttia, mikä tuo helpotusta esi-
merkiksi etätyöskentelyyn. Lam-
pinen uskookin, että käyttäjäläh-
töinen sekä joustava työympäris-
tö lisää myös työntekijöiden hy-
vinvointia ja antaa enemmän aikaa 
myös työstä palautumiseen.

– Digitalisaation avulla haluam-
me sujuvoittaa myös kaupunkilais-
ten arkea ja asiointia, kun erilaisia 
julkishallinnon käyttöympäristö-
jä voidaan rakentaa entistä käyttä-
jäystävällisemmäksi. Älykkäästi ra-

kennettu tietoturva, helppo käyt-
töönotto ja keskitetyt laitehankin-
nat tuovat kaupungille myös pitkäl-
lä aikavälillä selkeää säästöä, Lam-
pinen korostaa.

Hän toivoo, että Haminan Älykäs 

kaupunki -ohjelman myötä digitaa-
linen yhteistyö tulee toimimaan en-
tistä paremmin myös yli kuntarajo-
jen, kun muutkin kaupungit pääty-
vät uudistamaan omia digitaalisia 
toimintaympäristöjään.

Älykäs kaupunki investoi  
digiajan toimintaympäristöön

Chromebook-hankinnoilla 
selviä kustannussäästöjä

n Kustannussäästöjä hake-
vien koulujen mukaan PC:n 
hinnalla on voitu hankkia 
kaksi Chromebookia.

n  Chromebook-valikoi-
masta löytyy koneita myös 
vaativaan käyttöön ja ko-
koonpanot ovat valittavissa 
käyttötarpeen mukaan.

n  Acer on markkinajohtaja 
Chromebook-kategoriassa 
Suomen lisäksi esimerkiksi 
Tanskassa ja Norjassa.

n Laitehankinnat ovat 
ajankohtaisia nyt myös jul-
kishallinnossa etätöiden 
yleistyttyä entisestään. 

n Monet työyhteisöt ovat 
joutuneet pohtimaan uu-
delleen digitaalisen toimin-
taympäristön toimivuutta.

n  Googlen toimintaympä- 
ristö on helppo ottaa käyt-
töön, ja se mahdollistaa pil-
vipalveluiden joustavan 
käytön sekä tietoturvan.
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T yö joustavuuden lisää-
minen on ollut pitkään 
megatrendi maailmalla. 
Viimeisen vuosikymme-

nen ajan etätyö on ollut kasvussa 
ja toimistoneliöiden tarve laskus-
sa. Koronaepidemia on vauhditta-
nut muutosta merkittävästi. 

Steerpath Oy:n toimitusjohta-
ja Tuomas Ilola on havainnut, et-
tä työntekijät tulevat toimistolle 
lähinnä vain tekemään yhteistyö-
tä kollegoidensa ja tiimiensä kans-
sa. Erityisesti innovointi ja luova 
työ ovat asioita joissa yhteinen tila 
vauhdittaa prosessia. Keskittymis-
tä vaativat ja rutiininomaiset teh-
tävät tehdään mieluummin etänä.

Moderni työ suo vapau-
den valita, missä työtään 
tekee. Mutta miten käy 
tiimityön, etätyön ja toi-
mistotyön välisessä vii-
dakossa? Steerpathin  
sovellus ratkaisee hajau-
tetun tiimin ongelmat. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva patrik pesonen

– Työntekijät ovat jo pitkään ha-
lunneet tehdä etätyötä. Monien 
organisaatioiden ohjeistukset ovat 
kuitenkin rajoittaneet etätöitä. Nyt 
korona on muuttanut työyhteisöjen 
käytäntöjä. Todennäköisesti koro-
na-ajan jälkeen työntekijät voivat 
valita työympäristön, missä he kul-
loinkin ovat tuottavimmillaan ja 
mikä tukee parhaiten heidän työ-
hyvinvointiaan. Monille työnteki-
jöille tällainen joustavuus on jopa 
palkkaa merkittävämpi asia.

Varaustilanne reaaliajassa
Työn joustavuuden lisääntymi-
nen on tuonut organisaatioille uu-
sia haasteita ratkaistaviksi. Miten 
mahdollistetaan työntekijöiden te-
hokas yhteistyö ja innovointi? Entä 
kuinka paljon toimitilaa yritys vie-
lä tarvitsee ja miten tilojen käyttöä 
voidaan tehokkaasti hallita? Ilolan 
mukaan Steerpath on erikoistunut 
juuri näiden haasteiden ratkaisemi-
seen. Yritys on kehittänyt työnte-
kijälle työkalun, jolla toimisto- ja 
etäpäivät voidaan sovittaa kolle-
goiden toimistopäivien ja toimis-
ton vallitsevan sekä tulevan kapa-
siteetin mukaan.

– Olemme kehittäneet kokonais-
valtaisen digitaalisen IoT-sovelluk-
sen, josta työntekijät näkevät reaali-

ajassa työpisteiden sekä kokoustilo-
jen varaustilanteen ja voivat tehdä 
varauksia. Sovellus näyttää, milloin 
työkaverit ovat paikalla ja miten he 
sijoittuvat toimitiloihin. Näin kas-
vokkaistapaamiset on helppo järjes-
tää. Järjestelmä myös antaa intuitii-
visesti suosituksia, mikä tila kan-
nattaisi valita. Visuaaliseen tilamal-
liin perustuvaa sovellusta voidaan 
käyttää mobiililaitteella, läppärillä 
ja esimerkiksi toimitiloihin sijoite-
tuilla näytöllä, Ilola toteaa.

Steerpathin sovellus auttaa työn-
tekijää arvioimaan, kannattaako 
työpäivä tehdä etänä vai onko tu-
loksellisempaa esimerkiksi järjes-
tää tiimin yhteinen workshop toi-
mistolla. Työnantajalle järjestelmä 
tarjoaa myös mahdollisuuden tilo-
jen käyttöasteen seuraamiseen se-
kä tilojen tulevan käyttötarpeen en-
nustamiseen ja tilankäytön kustan-
nustehokkuuden parantamiseen.

– Ostimme edellisvuonna suo-
malaisten toimistojen käyttöas-
teen analysoinnin pioneeriyrityk-
sen Senzolive. Nyt pystymme ke-
räämämme datan pohjalta analy-
soimaan toimitilojen käyttöasteita 
ja tekemään niistä ennusteita. Tä-
mä on entistä tärkeämpää nyt kun 
toimistojen käyttö muuttuu entistä 
vaihtelevammaksi. Yhteistyö suo-

malaisen älykkäitä valaistuksenoh-
jausjärjestelmiä valmistavan Hel-
varin kanssa on mahdollistanut 
myös toimistojen olemassa ole-
vien valaistussensorien käyttämi-
sen käyttöaste-analytiikan tueksi. 
Organisaation johto voi hyödyntää 
tietoa strategisia toimitiloja koske-
via päätöksiä tehtäessä, Ilola avaa.

Kansainvälistä toimintaa
Steerpath on suomalainen vuonna 
2013 perustettu yritys, jonka pää-
konttori sijaitsee Espoon Leppävaa-
rassa. Yritys toimii globaalisti ja sil-

lä on toimipisteet myös Singapores-
sa sekä Yhdysvalloissa. 

Steerpath tarjoaa asiakkailleen 
älykkäitä digitaalisia toimitilarat-
kaisuja muun muassa toimistoi-
hin ja kampusalueille. Yrityksen 
tarjoamat ratkaisut helpottavat ja 
tehostavat työn tekemistä sekä ti-
lojen käyttöä. Steerpathin asiakkai-
ta ovat muun muassa Senaatti kiin-
teistöt, Netflix, Atea, Securitas sekä 
Singaporen lentokenttä. Yrityksen 
kokonaisvaltainen IoT-sovellus on 
puolestaan käytössä jo yli 160 orga-
nisaatiossa.

Steerpath Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Ilola uskoo, että korona-ajan päätyttyä työntekijöillä on mahdollisuus valita itselleen työympäristö, joka tukee parhaiten heidän työhyvinvoin-
tiaan ja jossa he voivat työskennellä tuottavimmin. Steerpathin kehittämä sovellus auttaa työntekijää löytämään itselleen sopivimman työskentelytilan.

Missä työskentelisin tänään?

T yöntekijöille muutto uu-
siin työtiloihin oli valta-
va muutos entiseen ja 
samalla suuren ilon ai-

he. Käyttäjät olivat tyytyväisiä. Se 
tuntui hyvältä sisustusarkkitehti 
Nina Westeristä, joka oli luotsan-
nut isoa arkkitehtuurin ja tilasuun-
nittelun projektia Turun Kupittaalla 
sijaitsevassa Medisiina D:ssä. 

Arkkitehtitoimisto Schauman 
Arkkitehdit Oy:n suunnittelema 
lääketieteen kehittämisen kohtaa-
mispaikka yhdisti valmistuessaan 
vuonna 2018 saman katon alle lu-
kuisia Turun yliopiston, Turun yli-
opistollisen keskussairaalan ja Tu-
run ammattikorkeakoulun toiminto-
ja. Lääkärit, tutkijat ja opiskelijat sai-
vat helposti muunneltavan työym-
päristön, jossa on runsaasti eri käyt-

täjäryhmiä yhdistäviä elementtejä, 
muun muassa viitteitä lääketieteen 
kehitykseen. Esimerkiksi auditorio 
vie ajatukset lääketieteen alkuläh-
teille antiikin Kreikkaan ja aulan per-
foroidut seinät ihmisen DNA:han. 

Wester toteaa kokonaisuuden toi-
mivan. Toimivuus ei syntynyt tyh-
jästä, vaan pohjaa Schauman Ark-
kitehtien ja rakennuksen käyttäjien 
tiiviiseen vuoropuheluun. Vähä vä-
hältä mikrobiologien, patologien ja 
monien muiden erikoisammattiryh-
mien jakama hiljainen tieto muuttui 
väreistä, pinnoista ja materiaaleista 
koostuvaksi konseptiksi, joka loi ra-
kennukselle lääketieteellistä osaa-
mista kuvastavan identiteetin ja yh-
tenäisen visuaalisen ilmeen. 

– Talon uudenlaisen konseptin 
myötä myös tutkijat ja lääkärit us-

kaltavat rohkeammin puhua työs-
tään. Rakennuksen tarina toimii 
jäänsärkijänä, Wester kertoo.

Arkkitehti katsoo tulevaan
Schauman Arkkitehdit Oy on lähes 
viidenkymmenen hengen arkkiteh-
titoimisto, jolla on toimipisteet Tu-
russa ja Helsingissä. 

– Meillä on monta tukijalkaa. 
Teemme maankäytön suunnittelua 
sekä konsultoimme asemakaavoi-
tusta, laadimme konsepteja ja to-
teutussuunnitelmia kauppakeskuk-
sista yksityiskoteihin, kertoo toimi-
tusjohtaja, arkkitehti Janne Helin. 

Toimiston repertuaari kattaa jul-
kiset ja uudisrakennukset, asuinra-
kennukset ja korjausrakennuskoh-
teet. Jokaiseen hankkeeseen koo-
taan tiimi, joka vastaa parhaiten 

kulloisenkin toimeksiannon tar-
peita. Jos eteen tulee jokin haaste, 
laajasta joukosta löytyy aina vakaa 
ammattilainen, jolta löytyy tilan-
teessa tarvittavaa osaamista. 

– Arkkitehtitoimiston tehtävä on 
verkostoitua eri toimijoiden kans-
sa ja varmistaa jatkuvuus asiakas-
suhteissa, Helin korostaa. 

Asiakkaiden tarpeet on tunnis-
tettava ja muutettava laadukkaaksi, 
aikaa kestäväksi arkkitehtuuriksi. 
On tunnettava ajan ilmiöt ja nähtä-
vä samalla pitkälle tulevaisuuteen. 

Esimerkiksi koronapandemian 
vaikutus näkyy jo nyt toimistotiloi-
hin liittyvissä toiveissa ja odotuk-
sissa. Digiyhtiö Goforelle Schau-
man Arkkitehdit suunnitteli mo-
nitilatoimiston Turkuun, joka tuo 
yhteen sekä etä- että lähityösken-
telyn parhaimmat puolet.

Tietotyöläisen toinen koti
On kuin tulisi kotiin. Niin voi ku-
vailla tunnelmaa asuinkerrostalon 
ullakkokerroksen toimistossa, jos-

ta pönötys on kaukana. Gofore ha-
lusi päästä Turussa kattojen ylle ja 
päätyi saamaan huikean näköalan 
lisäksi loistosijainnin: kauppato-
rin kupeessa palvelut ovat lähel-
lä ja työpaikalle pääsee näppärästi 
kumipyörillä, sähköisesti tai jalan.

– Tehtävämme oli luoda nuo-
rekkaan yrityksen työntekijöille 
työympäristö, jossa on avoimuut-
ta, leikkisyyttä ja viihtyisyyttä, ker-
too sisustusarkkitehti Katri Perho.   

Tietotyöläinen tarvitsee sekä sti-
mulaatiota että rauhaa. Perho kuun-
teli asiakasta sijoittamalla neuvot-
teluhuoneen toimiston keskelle ja 
työtilat sen ympärille. Viihtyisyyt-
tä luovat muun muassa iso sohva 
ja miellyttävä valaistus sekä moni-
muotoiset tilat, joihin voi halutes-
saan vetäytyä rentoutumaan.

– Tilan tarkoitus on edistää hen-
kilöstön työhyvinvointia ja yhteen-
kuuluvuutta, Perho toteaa.

Laaja osaaminen ja vahvat ver-
kostot ovat poikineet Schauman 
Arkkitehdit Oy:lle hankkeita, jot-
ka ovat merkittäviä niin paikalli-
sesti kuin myös yhteiskunnallisesti. 
Arkkitehtitoimisto on muun muas-
sa nykyaikaistanut Turun maamer-
kin KOP-Kolmion ja elävöittänyt 
kaupunkikuvaa suunnittelemalla 
historiallisesti arvokkaan panimo-
rakennuksen viereen modernin toi-
mistorakennuksen, Teutorin. Tä-
mäkin yhdistelmä toimii hienosti: 
vastakohdat korostavat toistensa 
erityisyyttä. 

Se tunne, kun 
kaikki toimii

Synergiarakennus Medisiina D:llä on yhtenäinen visuaalinen ilme. Rakennus toimii lääketieteen kehittämisen kohtaamispaikkana, ja se yhdisti valmistuessaan Turun yliopiston, Turun 
yliopistollisen keskusssairaalan sekä Turun ammattikorkeakoulun toiminnot saman katon alle.

Monikäyttöinen synergiarakennus ahtaalle tontille, kodinomainen  
toimisto asuinrakennuksen ullakolle. Schauman Arkkitehdit toteuttaa  
sisustussuunnittelun tinkimättömästi sekä isoissa että pienissä kohteissa. 
teksti helen partti  kuva wellu hämäläinen

“
Tilan tarkoitus 
on tehostaa niin  
työhyvinvointia 
kuin henkilöstön 
viihtyvyyttä.

Älytoimistosovellus löytää  
tuottavimman työympäristön

n Sovellus mahdollistaa 
nopean työpisteiden vara-
ustilanteen selauksen sekä 
tilan varaamisen.

n Sovelluksen avulla voi-
daan tehostaa tiimityötä 
esimerkiksi helpottamalla 
työkaverin löytämistä.

n Sovellus kertoo varaus- 
tilanteen ennakkoon ja 
kertoo työntekijälle milloin 
oma tiimi on toimistolla.

n Se ehdottaa intuitiivises-
ti sopivaa vapaata työtilaa 
työntekijän tilankäyttöhis-
torian perusteella.
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