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Tiivistelmä
Helsingin kaupungin teknisille virastoille on luotu 
työympäristökonsepti, joka perustuu monipaikkaiseen 
tehtävälähtöiseen työskentelyyn. Konseptin 
edellytyksenä on toimiva tieto- ja viestintäteknologia 
ja tavoitteena viihtyisä, tehokas ja yhdessä tekemistä 
ja osaamisen jakamista tukeva työympäristö. 
Toimintaympäristö jaetaan vyöhykkeisiin, jotka 
määrittävät kulunvalvonnan rajat ja toiminta-alueisiin, 
jotka ohjaavat tilojen käyttöä.

Oheisessa kuvassa esitetään esimerkki konseptin 
mukaan ratkaistusta työympäristöstä. Ote on sisäisen 
vyöhykkeen työtiloista.

Työympäristössä on useita eri tyyppisiä tiloja, joista 
työntekijät valitsevat työtilan kulloisenkin työtehtävän 
mukaan. Tilojen sijoittelu ja avoimuus / suljettavuus 
viestivät keskustelevasta tai hiljaisesta työstä. 

Työpisteistä osa voi olla henkilökohtaisesti nimettyjä 
ja osa nimeämättömiä ja yhteiskäyttöisiä. Kaikki 
työpisteet ovat avoimissa tiimitiloissa. Tilat on jaettu 
huonevyöhykkeillä tai kalusteilla noin 12 hengen 
soluihin. Solujen ja tukitilojen käytön pelisäännöt 
sovitaan eri ryhmille erikseen parhaiten arjen 
työtapaa tukevaksi.

Työn tekoa tuetaan myös yhteisen kohtaamistilan 
kahvilan, vetäytymistilojen, neuvottelu-, ideointi-, 
projekti- ja hiljaisten huoneiden avulla. Paperien 
säilytys minimoidaan, mutta huomioidaan 
siirtymävaiheen tarpeet. Paperisten piirustusten 
ja karttojen tarkastelua varten tiloihin on varattu 
isoja yhteiskäyttöisiä pöytiä. Mappitilaa on sijoitettu 
avotilaa jakaviin kalusteisiin. 

KOHTAAMISTILA

VETÄYTYMISTILAT

NEUVOTTELUTILAT

APUTILAT

TYÖPISTESOLU

PISTÄYTYMISTYÖPISTEET

Kaikilla on kannettava tietokone liikkumisen 
mahdollistamiseksi. Laitteiden ja ohjelmistojen 
yhteensopivuudesta huolehditaan, jotta 
työskentelytilan vaihto käy sujuvasti. Ergonomisia 
työteon tapoja tukevat sähköisesti säätyvät 
työpöydät ja valinnaiset istuimet. 



Alkusanat
Kohdekiinteistön tulee mahdollistaa vaihtuvien käyttäjien 
sijoittelu oheisen tilankäyttökonseptin mukaisesti.

Kiinteistöltä haetaan korkeaa muuntojoustavuutta ja hyviä 
mahdollisuuksia tiettyjen tilatyyppien yhteiskäyttöisyyteen 
monen eri käyttäjän kesken.

Kiinteistön käytettävyyttä ja tilajärjestelyjä on voitava 
muuttaa joko yhden tai useamman kulloinkin tilaa tarvitsevan 
toimijan tarpeisiin. Kiinteistön jokaisen käyttäjäorganisaation 
työympäristöön liittyvät erityistarpeet tulee huomioida niin, että 
nopeasti toteutettavat tilamuutokset ovat mahdollisia

Tilaan tullaan toteuttamaan monitilaympäristö valtion uuden 
toimitilastrategian mukaisesti: ”Työympäristöt uudistetaan uusia 
työnteon tapoja tukeviksi. Monitilaympäristö, jossa on tiloja sekä 
tiimityölle että keskittymistä vaativalle työlle, on pääsääntö 
toimistotiloissa.”

Dokumentissa esitetään työympäristökonseptin 
mukaiset työnteon vyöhykkeet, sekä niiden sisältämien 
tilatyyppien erityispiirteet. Kiinteistön tulee mahdollistaa 
tilankäyttökonseptin mukaisten tilavyöhykkeiden vapaat 
yhdistelmät.

Tässä dokumentissa on kuvattu tiettyyn tilaan sitomaton 
työympäristökonsepti, mutta tätä työympäristökonseptia ei 
voi suoraan soveltaa muihin kuin nyt tutkitun työntekijäryhmän 
tarpeisiin.

Tämä työympäristökonsepti on osa Helsingin Kaupungin 
teknisen alan virastojen yhteistä tilahankesuunnitelmaa. 

Toimitilat rakennetaan osoitteeseen Työpajankatu 8, 00580 
Helsinki ja käyttäjiä ovat nykyisen virastojaon mukaan seuraavat 
tahot:

Rakennus käsittää virastojen muunneltavat työtilat 
tukitiloineen, yhteiskäyttöiset neuvottelutilat, ravintolan, 
henkilöstön virkistystilat sekä asiakaspalvelukeskuksen ja 
näyttelytilat. 

Hankeen tavoitteena on parantaa ja tehostaa virastojen välistä 
yhteistyötä sekä kehittää asiakaspalvelua ja työprosesseja.
Tilasuunnittelun ohessa valmistaudutaan ottamaan käyttöön 
uusia työtapoja, uusia tilojen käyttötapoja ja uusien teknisten 
työvälineiden hyödyntämistä.

- ATT Asuntotoimisto
- KSV Kaupunkisuunnitteluvirasto 
- KV Kiinteistövirasto

- RakVV Rakennusvalvontavirasto 
- HKR Rakennusvirasto

- asunto-osasto
- Geotekninen osasto 
- Hallinto-osasto
- Kiinteistöjen kehittämisyksikkö
- Tilakeskus
- Tonttiosasto



Työympäristökonseptin   tarkoitus
Tämän työympäristökonseptin linjaukset ohjaavat Helsingin 
kaupungin kaupunkiympäristön toimialan uutta tilahanketta. 
Konseptin tarkoitus on kuvata toimiva, terveellinen, turvallinen 
ja viihtyisä työympäristö, joka tukee uudenlaista työn 
tekemistä erityisesti tulevalla kaupunkiympäristön toimialalla. 
Tätä konseptia tulee soveltaa myös kaikissa ennen yhteisen 
toimitilan valmistumista tehtävissä kaupunkiympäristö 
toimialan tilamuutoksissa. Tätä työympäristökonseptia ja 
sen toteuttamisesta saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää 
muissakin Helsingin kaupungin toimitilahankkeissa.

Toiminnan kehittäminen kulkee rinnan tilahankkeen 
kanssa ja siitä vastaa virastojen johto. Tavoitteena on 
uudistaa ja kehittää työtapoja ja -välineitä ja sen myötä 
tehostaa tilankäyttöä. Näin voidaan parantaa myös 
kustannustehokkuutta. Toimistotilojen tilatehokkuuden tulee 
olla enintään 15 htm2 / henkilö.

Työympäristökonseptin avulla yhdenmukaistetaan 
tilaratkaisuja ja parannetaan työympäristön muunneltavuutta. 
Työympäristön kehittäminen toteutetaan yhteistyössä 
henkilöstön kanssa. 

Työympäristökonseptia tullaan päivittämään tarvittaessa. 
Työympäristön kehittäminen on prosessi, joka jatkuu uusien 
tilojen valmistuttua ja niitä käytettäessä.

Tekvi-projektin johtoryhmä
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TYÖYMPÄRISTÖ
on enemmän kuin fyysinen työtila. Työympäristöratkaisun 
lähtökohtana ovat arjen toimintatavat sekä ICT-ratkaisujen 
tuomat mahdollisuudet. Ratkaisun täydentää tilojen 
visuaalinen ilme, joka ohjaa toimimaan tilassa oikein ja viestii 
organisaation identiteetistä.

TYÖYMPÄRISTÖKONSEPTI 
kertoo tavoiteltua työskentelykulttuuria tukevat tilat ja 
välineet. Konsepti myös kuvaa, miten tiloja ja välineitä 
käytetään. Konsepti on ohje tilan toteutussuunnittelulle.

MONITILATOIMISTO
on monipuolinen kokoelma tiloja, jossa käyttäjä voi valita 
parhaan paikan kulloisenkin työtilanteen hoitamiseen.

VYÖHYKE
on tiettyä toimintaa varten suunniteltu palvelu-/
työskentelyalue. Vyöhykkeisyydellä hallitaan henkilökunnan 
ja vieraiden kulkemista tiloissa. Julkinen vyöhyke on kaikille 
vieraille avoin, puolijulkisella vyöhykkeellä liikkuvat kirjatut 
vierailijat ja henkilökunta, sisäisellä vyöhykkeellä ainoastaan 
henkilökunta. Kulunvalvontarajat asettuvat vyöhykkeiden 
mukaan. 

Konseptissa  esiintyvät  termit

TOIMINTA-ALUE
määrittelee tiettyjä toimintoja varten suunnitellut 
työskentelyalueet. Esimerkiksi hiljaiselle työlle, keskustelulle 
ja yhteistyölle on omat toiminta-alueensa. Alueet erotetaan 
toisistaan siten, että työskentely yhdellä alueella ei häiritse 
työskentelyä toisella alueella.

TYÖPROFIILI 
on kuvaus tietyn henkilöstöryhmän arjen työtavoista. 
Työprofilit ohjaavat tilaratkaisujen ja tilankäyttötapojen 
suunnittelua. Profilit perustuvat ensisijaisesti henkilön 
liikkumiseen.

TYÖNTEKIJÄTYYPPI
on kuvaus tietyn henkilöstöryhmän työskentelyn 
erityispiirteistä- ja tarpeista

NIMETTY TYÖPISTE
on jollekin henkilölle osoitettu ja hänen käyttöönsä varattu 
työpöytä, näyttö, näppäimistö, telakka, tuoli ja säilytyskaapit.

NIMEÄMÄTTÖMÄT TYÖPISTEET
ovat varusteiltaan samanlaisia kuin nimetyt, mutta ne ovat 
tilassa työskentelevien yhteiskäytössä. Kun työpistettä ei 
käytä, pitää se jättää puhtaaksi seuraavaa varten.



Konseptissa  esiintyvät  termit

”YLIBUUKKAUS” 
tarkoittaa, että yhteiskäyttöisten työpisteiden lukumäärä 
on pienempi kuin niitä käyttävien henkilöiden lukumäärä. 
Ylibuukkausta voidaan soveltaa, jos työpisteitä käyttävä 
henkilöstö työskentelee paljon muualla kuin työpisteellä.

ICT-RATKAISUT
tarkoittavat tieto- ja viestintäteknologiaratkaisuja, joita 
tarvitsemme arkipäivässämme. Käytännön työkaluja ovat 
esimerkiksi kannettava tietokone, matkapuhelin, tietoverkko 
ja sovellukset.

ETÄ- / MONIPAIKKAINEN TYÖ 
ICT-ratkaisujen ansiosta työ ei ole paikkaan ja aikaan 
sidottua.
Monitilatoimistossa työtä tehdään siellä, missä se on 
kulloisenkin työtehtävän kannalta järkevintä. Työtä voidaan 
myös tehdä sovitusti etätyönä tai missä tahansa kodin ja 
työpaikan välillä. Puhutaan ns. kolmansista työpaikoista 
kuten kahviloista, hotelleista asemista tai liikennevälineistä. 
Tietoteknologia luo mahdollisuuden tehdä työtä joustavasti 
tilanteen vaatimalla tavalla. Monipaikkaisen työn myötä 
hajautettu yhteistyö lisääntyy: tiimin jäsenet voivat sijaita eri 
paikoissa, kokouksiin voidaan osallistua virtuaalisesti.

KOTIPESÄ
On kuulekin henkilöstöryhmälle / tiimille osoitettu alue. 
Kotipesässä on ryhmän paikallisten työntekijöiden työpisteet 
ja kaikkien ryhmän jäsenten henkilökohtaiset säilytyslokerot. 
Ryhmän jäsenet voivat kuitenkin käyttää vapaasti tiloja myös 
missä tahansa muualla.



Suunnittelun  lähtökohdat
Työympäristösuunnittelun taustana on KTI:n 2012 henkilöstölle 
tekemä kyselytutkimus, 2013 tehty tarveselvitys, kesällä 2015 Leo 
Salomaan tekemä työpisteselvitys sekä hankesuunnittelun osana 
syksyllä 2015 tehdyt kyselyt, mittaukset ja havainnoinnit.

Hankesuunnitteluvaiheen kyselyn suoritti työympäristö-
asiantuntijana KVA Arkkitehdit Oy yhdessä JKMM Arkkitehtien 
ja tilajaan työryhmien kanssa. Tilankäyttöastemittauksen suoritti 
RAPAL Oy.

Näiden perusteella tunnistettiin liikkuvuuteen perustuvat 
työprofilit ja niiden jakauma organisaatiossa.

Tilakierrot tehtiin KVA Arkkitehtien ja JKMM Arkkitehtien 
yhteistyönä. Havainnoinin tulokset raportoi KVA Arkkitehdit. 
Havainnoinnin tarkoitus oli täydentää muita tutkimuksia. 
Näiden aikana erityisesti katsottiin työpisteitä, havainnoitiin 
työnteontapoja ja niihin liittyviä erityistarpeita. Havainnoinnin 
perusteella vahvistettiin työntekijätyypit.

Lisäksi suunnitteluun on vaikuttanut henkilöstöinfoista saatu 
palaute sekä ideat.

Suunnittelua ohjaavana perustietona on käytetty myös TOTI- 
hankkeen dokumenttia vuodelta 2012.

Hankesuunnittelun aikana Kaupunkisuunnitteluvirastossa ja 
Rakennusvalvontavirastossa pilotoidaan työympäristöä ja pilottien 
tuloksia ja kokemuksia kerätään ja päivitetään jatkossa konseptiin.



TekVi  työympäristökonseptin  tavoitteet

Toimialan sisäisen yhteistyön ja 
yhteisten työtapojen kehittäminen

Tiedonkulun ja osaamisen jakaminen

Palvelu- ja tuotantoprosessien 
kehittäminen

Asiakaspalvelun kehittäminen ja 
tehostaminen

Vuorovaikutuksen lisääminen 

Jousto- ja etätyön lisääminen

Paperiton toimisto

Työntekijöiden tyytyväisyys

Terveyteen ja hyvinvointiin panostus

Uusi joustava ja muunneltava 
tilakonsepti

Säästöt tilakustannuksissa

Säästöt muissa kustannuksissa

Tilatehokkuuden parantaminen

Tilojen käyttö- ja 
muuntojoustavuuden parantuminen

1 2 3
Toiminnan 

parantuminen
Työnteon uudet 

tavat
Taloudellisuus



Monitilakonseptin  tavoitteet
Liikkuvan, monipaikkaisen ja verkostomaisen toimistotyön 
sekä paikallaan olevan asiantuntijatyön tukeminen.
Monitilan avulla luodaan tilakomponentteja yhdistämällä eri 
työtehtäviä ja työprofileita mahdollisimman monipuolisesti 
tukeva työympäristökokonaisuus.

TUKEA IDEOIDEN 
JAKAMISTA SEKÄ AVOINTA 
JA AKTIIVISTA VIESTINTÄÄ.

TUKEA YHDESSÄ 
TEKEMISTÄ, OPPIMISTA JA 
ITSENSÄ KEHITTÄMISTÄ.

TUKEA TIETOTYÖN 
VAPAUTUMISTA YHÄ 
ENEMMÄN AJASTA JA 
PAIKASTA RIIPPUMAT-
TOMAMMAKSI.

TUKEA TOIMIMISTA 
YHDESSÄ KUMPPANEIDEN 
JA ASIAKKAIDEN KANSSA.

Visuaalinen avoimuus 
työpisteissä.

Kiinnityspintoja, sähköisiä 
infonäyttöjä sekä paikkoja 
pienoismalleille ja 
piirustuksille työtiloissa.

Paljon erilaisia ja eriluonteisia 
yhdessätekemisen tiloja.

Yhteiskäyttöiset työpisteet 
mahdollistavat työskentelyn 
erilaisissa kokoonapanoissa.

Mahdollisuus spontaaneihin 
kohtaamisiin esimerkiksi 
työkahvila-alueilla.

Langaton verkko ja 
edistykselliset yhtenäiset 
teknologiset ratkaisut 
kaikkialla työtiloissa.

Toimintatapojen kehittäminen 
tukemaan joustavaa 
työskentelyä.

Tilasuunnittelulla tuetaan 
erilaisia työtehtäviä ja 
työskentelytapoja.

Julkiset ja puolijulkiset tilat, 
joissa asiakkaat, kumppanit 
ja työntekijät voivat kohdata 
entistä paremmin myös 
epämuodollisesti.



Miksi muuttua?
Tulevaisuuden tapa tehdä työtä - uusi työympäristö

Nykytilanne
Tilat useassa osoitteessa hajallaan kaupungissa Yhteiset tilat --> parantunut yhteistyö ja asiakaspalvelu

Uusi työympäristö

KV
KV

KV

KV

KV, GEOTEKNINEN OSASTO

HKR

KSV

KV

KSV

RAKVV

ATT

kaupunkimittaus

Hallinto- ja tonttiosasto, 
kiinteistöjen kehittämisyksikkö

Tilakeskus

Asunto-osasto

Vuokra-asuntojen palvelupiste

TekVi

Malmin asematie 3A



Tilat tukevat yhdessätekemistä, verkostoitumista ja tiimityötäTilat tukevat yksin tekemistä.  Ihmiset erillään omissa huoneissaan.

NYKYTILANNE UUSI TYÖYMPÄRISTÖ

Erilaiset yhteiskäyttöiset työnteon paikat / työpisteet --> 
tilankäytön järkeistäminen / etä- ja joustotyö

Tehoton tilankäyttö --> ihmiset liikkuvat, työhuoneet tyhjillään. 
Aika- ja paikkasidonnaisuus.

Kuva JKMM Arkkitehtien toimitiloista.



NYKYTILANNE UUSI TYÖYMPÄRISTÖ

Työtila valitaan työtehtävän mukaan
Demokratia

Tietotekniikan kehitys --> paperiton toimisto
Työhyvinvointia edistävää ergonomista ja viihtyisää tilaa

Työskentely paperipohjaista

Työtila sidottu paikkaan
Hierarkia

Kuva JKMM Arkkitehtien toimitiloista.

Kuva OP Vallilan toimitiloista.



Tutkimukset ja analyysi 
Nykytilanteen analysointi - mitä on tehty?

TILAKIERROT JA HAVAINNOINTITYÖYMPÄRISTÖKYSELY TILAN KÄYTTÖASTEMITTAUKSET

TYÖYMPÄRISTÖKONSEPTIN LÄHTÖKOHDAT

Pohjana käytetty KVA Arkkitehtien tekemää työympäristöanalyysiä.

Syksyn 2015 aikana tehty nykytilanteen analyysi täydensi vuonna 2012 
tehtyä tarveselvitystä. Tavoitteena oli saada kokonaisvaltainen käsitys 
virastojen työtekijöiden nykyisistä sekä toivotuista työnteontavoista. 
Kaikissa viidessä virastossa (Kiinteistövirasto, Rakennusvalvontavirasto, 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, Asuntotuotantotoimisto ja 
Rakennusvirasto) toteutettiin tilojen ja toiminnan havainnointi 
tilakiertojen avulla, henkilöstön työympäristökysely sekä 
tilankäyttöastemittaukset. Tutkimusten analyysit toimivat lähtötietoina 
työympäristökonseptin linjausten ja periaatteiden muodostamisessa. 

Henkilökunnalle viestittiin aktiivisesti projektin vaiheista ja tuloksista. 
Viestinnästä huolehti virastojen oma henkilöstö ja myös tehtävään 
valittu tiedottaja. Helmi -sivuston päivitysten lisäksi henkilökunnalle 
järjestettiin joulukuussa 2015 tiedotustilaisuudet BioRexissä ja 
helmikuussa virastokohtaiset 2016 Pop-up -tilaisuudet, missä kerrottiin 
hankesuunnitelman sekä sitä tukevan työympäristökonseptin 
tilanteesta. 

Havainnointi

2015 marraskuussa tehtiin tilakierrot viidessä virastossa ja 10 eri 
toimipisteessä. Kierrot toteuttivat KVA Arkkitehdit Oy yhdessä JKMM 
Arkkitehtien kanssa. Kierroksien aikana havainnoitiin sekä tiloja 
ja toimintaa ja niistä laadittiin yhteenvedot.  Havainnoinnin avulla 
luotiin käsitys virastojen erityispiirteistä, nykyisistä työnteon tavoista 
ja kehitystarpeista. 



Työprofilien  määräytymiskriteerit
TekVi:n työprofilit rakennetaan ulkoisesta ja sisäisestä liikkuvuudesta.

KESKIMÄÄRÄINEN TYÖPÄIVÄ (AIKA)
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Tilankäyttöastemittaukset

2015 marras-/joulukuun aikana toteutettu 
tilankäyttöastemittauksen toteutti Rapal Oy. Työpisteiden, 
kokoustilojen, ja asiakastilojen käyttöä havainnointiin 
kaksi kertaa päivässä. Havainnointiajankohdat olivat 
todennäköisimpinä työpisteiden huippukäyttöaikoina aamulla 
noin kello 10 sekä iltapäivällä noin kello 13. Mittauksessa 
havainnoitiin todellista tilankäyttöä, joka antaa tietoa 
tilankäytön tehokkuudesta sekä eri organisaatioiden ja 
tilatyyppien tilankäytöstä. Keskimäärin teknisissä virastoissa 
työskenneltiin työpisteellä 51% ajasta. (Tämä tarkoittaa myös 
että 49% työpisteistä oli aina tyhjinä). Virastojen ja osastojen 
välillä oli kuitenkin isoja eroja.

Työympäristökysely

2015 marraskuussa KVA Arkkitehdit Oy toteuttivat yhteistyössä 
JKMM Arkkitehtien kanssa työympäristökyselyn virastojen 
henkilökunnalle.  Kyselyn vastausprosentti oli 64% (n=839/1319 hlö). 
Kyselyn avulla kartoitettiin nykytilanteen työtapoja, työtehtäviin 
perustuvia tilatarpeita, yhteistyön sujuvuutta, yhteystarpeita ja 
näkökulmia tulevista tarpeista ja tiloista. Kyselyn perusteella tehtiin 
käyttäjäproflointi, joka pohjautuu nykytilanteeseen ja työntekijöiden 
esittämiin arvioihin. Työprofilit määräytyvät sisäisen ja ulkoisen 
liikkuvuuden perusteella. Analyysin avulla todettiin, että liikkuvuus 
talon sisällä tulee lisääntymään: jatkossa virastojen välinen yhteistyö 
tapahtuu saman katon alla ja palaverit työhuoneissa siirtyvät 
vuorovaikutustiloihin. Ulkoinen liikkuvuus tulee kasvamaan etä- 
ja monipaikkaisen työn lisääntymisen myötä. Työprofilianalyysi 
onkin arvio tulevaisuudesta ja antaa kuvan suunnasta johon ollaan 
matkalla. 

Pohjana käytetty KVA Arkkitehtien tekemää työympäristöanalyysiä.



Kyselyn mittausten perusteella on tunnistettu seuraavat profilit:
Työprofilien  määräytymiskriteerit

PAIKALLINEN (Ankkuri - 75% omalla työpisteellä)

VUOROVAIKUTTAJA (Sisäisesti liikkuva / Yhdistelijä. >25% omalla työpisteellä ja <25% ajasta TekVin ulkopuolella)

ULKOISESTI LIIKKUVA (>25% ajasta TekVin ulkopuolella)

Nykytilanne

 kyselyn ja mittauksen 
mukaan jakauma on 

seuraavanlainen:

TEKVIN TYÖYMPÄRISTÖKONSEPTIN 
TYÖPROFIILIT KYSELYN ANALYYSIN 

PERUSTEELLA

- sisäinen liikkuvuus kasvaa kun ei enää kuljeta 
matkoja Teknisten virastojen välillä

- asiakkaat kohdataan kokoustiloissa eikä 
omassa työhuoneessa

TekVin tilaohjelma on laadittu tämän 
skenaarion mukaan.

Tulevaisuusskenaario

- ulkoinen liikkuvuus kasvaa 
etätyön lisääntymisen myötä. 
Jatkossa työprofilijako tulee 

muuttumaan.
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Pohjana käytetty KVA Arkkitehtien tekemää työympäristöanalyysiä.
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Työympäristövisio

Tarvittavat laitteet ja ohjelmistot sekä 
riittävä tuki.

ICT- Ratkaisut:

-  Kaikissa tiloissa langaton verkko
-  Työpisteillä myös kiinteä verkkokaapeli
-  Kaikilla kannettava tietokone
-  Työpöydillä telakka, näppis, hiiri ja 1-2 

näyttöä työpistetyypin mukaan
-  Mahdollisuus osallistua kaikkiin 

neuvotteluihin verkon kautta
-  Keskenään yhteensopivat laitteet ja 

ohjelmistot
-  Tietoturva ja turvatulostus

Toimivat, turvalliset ja viihtyisät tilat.

Työn tekemisen tavat ajantasalla.

Fyysinen

Sosiaalinen

Virtuaalinen
Ohjelmistot 

tukevat luontevaa 
työntekemistä ja 
tietojärjestelmiä 
hyödynnetään 
sosiaalisessa 

kanssakäymisessä.

Tiloja 
hyödynnetään 
riittävästi ja ne 
tukevat uusia 

työntekemisen 
tapoja.



Koko kiinteistö on pääsääntöisesti yhteistä työympäristöä. 
Kaikki tilat ovat vapaasti käytettävissä pelisääntöjen 
puitteissa.

Tilat on suunniteltu työn erilaisia tilanteita varten. 
Kerroksista löytyy tiloja itsenäiseen, hiljaiseen, tai 
yhdessä työskentelyyn. 

Henkilöstöllä on entistä enemmän valinnanvaraa. 
Henkilöstö voi valita kulloiseenkin työtehtävään tai 
tilanteeseen parhaiten soveltuvan ympäristön koko talosta. 
Tämä mahdollistaa persoonalliset työskentelytavat ja lisää 
työhyvinvointia.

Työympäristö tukee liikkuvaa työskentelyä. Langaton 
verkko on käytössä kaikkialla ja moderni teknologia 
helpottaa neuvotteluiden pitoja.

Työpisteet ovat pääosin avotilassa.

Tilat ovat mahdollisimman yleispäteviä ja soveltuvat 
sellaisinaan eri organisaatioille. Organisaatiomuutosten 
yhteydessä tiloissa ei tarvitse tehdä rakennusteknisiä 
muutoksia.

Tilat on suunniteltu profileittain ja työtehtävien mukaisiksi, ei 
organisaatioittain. Kerroksesta löytyy omat alueet paikallaan 
oleville työprofileille ja liikkuville työprofileille.

Työympäristö on ergonominen. Työpöydät ovat sähkösäätöisiä 
ja työtuolit ovat säädettävissä yksilöllisesti.

Akustiikkaan kiinnitetään erityistä huomiota. Työtilojen 
ääniympäristö pyritään luomaan mahdollisimman häiriöttömäksi. 
Tiloissa käytetään vaimentavia materiaaleja ja äänen kulkua 
rajoitetaan erottamalla häiriötä tuottavat tilat hiljaisemmista 
tiloista mm. puskuritiloilla. Vetäytymis- ja neuvottelutilat ovat 
asianmukaisesti äänieristettyjä.

Työtiloissa on avaruutta ja luonnonvaloa ja hyvä ilmastointi. 
Avaruus ja näkyvyys työtiloissa parantavat tietoisuutta 
organisaation sisällä ja tiimien kesken. Luonnonvalo on tärkeä 
osa työhyvinvointia.

Dokumenttien ja tiedon säilytystila on verkossa. Kaappitilaa 
papereille on rajoitetusti.

TekVi  työympäristö



Tehtävälähtöiset  tilaratkaisut
Tehtyjen tutkimusten perusteella työympäristöratkaisuksi vahvistui 
Tekville räätälöity monitilaympäristö. 

Monitila on tehtävälähtöinen, geneerinen tietotyötä tukeva malli, joka 
toimii pohjana erilaisille työympäristöratkaisuille.

Erityispiirteinä Tekvin työympäristössä ovat projektityö, 
asiakaspalvelu ja kenttätyö. Nämä piirteet on otettu huomioon 
työympäristökonseptissa.

Tekvin tehtävänimikkeiden pääryhmän muodostavat asiantuntijat, 
arkkitehdit, insinöörit ja suunnittelijat. Tälle ryhmälle tyyppillistä on 
suurien papereiden levittely sekä suunnitelmien tutkiminen isoilta 
näytöiltä. Ryhmällä on tarve projektityöhön ja siihen mahdollistaviin 
tilaratkaisuihin.

MONITILA PROJEKTITYÖ ASIAKASPALVELU KENTTÄTYÖ

LIIKKUVAN, MONIPAIKKAISEN 
JA VERKOSTOMAISEN 

TIETOTYÖN SEKÄ PAIKALLAAN 
OLEVAN ASIANTUNTIJATYÖN 

TUKEMINEN

KEHITYSTYÖ

PROJEKTITYÖSKENTELYN 
ASETTAMAT 

ERITYISVAATIMUKSET 
TYÖYMPÄRISTÖILLE

PARHAALLA TAVALLA 
ASIAKASTA PALVELEVAN 
YMPÄRISTÖN ASETTAMAT 

ERITYISVAATIMUKSET 
TYÖYMPÄRISTÖLLE

ESIM. 
TYÖMAAVARUSTEIDEN 

SÄILYTYKSEN ASETTAMAT 
ERITYISVAATIMUKSET 

TYÖYMPÄRISTÖLLE

Tämän ryhmän lisäksi erityispiirteen muodostaa työmaalla ja 
kentällä toimivat ryhmät (esim. isännöitsijät, geo-suunnittelijat, 
rakennuttajat ja lvis-valvojat) joiden tarpeisiin kuuluu 
työmaavarusteiden säilyttäminen, hyvin varustetut pesu- ja 
pukutilat. Tämä ryhmä käyttää myös autoa työssään päivittäin.

Lisäksi myynnin, asiakaspalvelun tehtävissä toimivat muodostavat 
oman ryhmänsä, mille julkisen vyöhykkeen asiakaspalvelutilat ovat 
tärkeitä. Erityispiirteenä tässä ryhmässä ovat lupa-arkkitehdit, joilla 
on muun työn lisäksi asiakastapaamisia. 

Asiakaspalvelutilojen yhteydesssä on tarve myös isolle auditoriolle, 
kirjastolle ja näyttelytilalle. Kokonaisuus on eri virastojen tarpeista 
yhdistetty ainutlaatuinen kokonaisuus.



Vyöhykkeistys

Julkinen vyöhyke

Sisäinen vyöhyke / Työpistetilat

Sisäinen vyöhyke / Lähitukitilat

Sisäinen vyöhyke/  Yhteiskäyttötilat 

Puolijulkinen vyöhyke

YLEISET TILAT KAIKKIEN TALON KÄYTTÄJIEN SEKÄ ULKOPUOLISTEN KÄYTÖSSÄ. 
ESIM SISÄÄNTULOAULA, VASTAANOTTO, ASIAKASPALVELU, RAVINTOLATTilapäinen työskentely

Tilapäinen työskentely

Tilapäinen työskentely

KIRJATUILLE VIERAILLE JA HENKILÖKUNNALLE. ULKOPUOLISILLA EI PÄÄSYÄ ILMAN 
ISÄNTÄÄ. ESIM. NEUVOTTELU- JA KOULUTUSTILAT, KOKOUSKESKUS, 
AMMATTIASIAKKAIDEN PALVELUTILAT

TILAT VAIN HENKILÖSTÖLLE, MUTTA YHTEISKÄYTÖSSÄ. 
ESIM. HYVINVOINTIKESKUS, MAHDOLLISET SISÄISET TYÖPAJATILAT, 
NEUVOTTELUHUONEET, KOHTAAMISTILAT

KAIKKI TOIMISTOTILAT. 
ESIM. TYÖPISTEET, VETÄYTYMISTILAT, NEUVOTTELUTILATPysyväluonteinen työskentely

TYÖPISTEALUEIDEN TUKITILOJA 
ESIM. KÄSIARKISTO / VARASTOT, KOPIOINTI JA TULOSTUSTILAT, 
VAATESÄILYTYS JA LOKERIKOT.

Tilat ja toiminnot



Vyöhykejaot kerroksissa
Julkinen vyöhyke Puolijulkinen vyöhyke Sisäinen vyöhyke

2. KRS1. KRS

1. kerros

Asiakas-
palvelu

Näyttely

Auditorio

Neuvottelu

Pääaula

Ravintola

2. KRS1. KRS

2. kerros

Ammatti-
asiakas-
palvelu

Kokouskeskus

Arkisto



Sisäinen vyöhyke/ yhteiskäyttötilatSisäinen vyöhyke
3.-6 KRS 7. KRS

3-6. kerros

Työpistetilat

Kohtaamis-
tilat

Yhteiskäyttöiset
neuvottelutilat

3.-6 KRS 7. KRS

7. kerros

Hyvinvointikeskus



Kiinteistön tilanjako tulee olla muutettavissa eri toimijoiden kesken toimijoiden koon tai määrän vaihtuessa. Julkisen vyöhykkeen 
määrää on voitava muuttaa tarvittaessa.

Kiinteistön tulee mahdollistaa eri toimijoiden tilojen sisäinen tilavyöhykkeistystilakonseptin mukaan erilaisille toimijamäärille ja 
yhdistelmille jaettuna.

Toimijoiden  sijoittuminen  kiinteistössä

TOIMIJA A

SISÄINEN VYÖHYKE

SISÄINEN VYÖHYKE

SISÄINEN VYÖHYKE

JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT

JULKISET 
YHTEISKÄYTTÖTILATJULKISET TILAT

SISÄINEN VYÖHYKE
SISÄINEN VYÖHYKE
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KRS
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TOIMIJA B

SISÄINEN VYÖHYKE

TOIMIJA C



Kerroksen  jaettavuus  eri  toimijoille

A
B

C

Sisäinen vyöhyke/ 
yhteiskäyttötilat

Sisäinen vyöhyke

Toimijat

A

B
C



KOTI 
PUISTO
KAHVILA

Etä-/monipaikkainen työ
Monitilatoimistossa työtä tehdään siellä, missä se on kulloisenkin työtehtävän kannalta 
järkevintä. Työtä voidaan myös tehdä sovitusti etätyönä tai missä tahansa kodin ja työpaikan 
välillä. Puhutaan ns. kolmansista työpaikoista kuten kahviloista, hotelleista asemista tai 
liikennevälineistä. Tietoteknologia luo mahdollisuuden tehdä työtä joustavasti tilanteen 
vaatimalla tavalla. Monipaikkaisen työn myötä hajautettu yhteistyö lisääntyy: tiimin jäsenet 
voivat sijaita eri paikoissa, kokouksiin voidaan osallistua virtuaalisesti.

TYÖKOHTEET
JULKISET TILAT 
MUUT TOIMISTOT



Kuva OP Vallilan toimitiloista.

Julkinen vyöhyke

AULA
INFO
ODOTUS
KIRJASTO
NÄYTTELYT
NEUVOTTELU
TYÖSKENTELY
VASTAANOTTO

Julkinen vyöhyke on aktiivista, kaikille vieraille ja 
työntekijöille avointa tilaa. Julkisella vyöhykkeellä 
on kahviloita ja yhteiskäyttöisiä näyttely- ja 
asiakaspalvelualueita. Tällä vyöhykkeellä on myös 
auditoriotila ja suuremmille tapahtumille tarkoitetut tilat.

ASIAKASPALVELU
KOHTAAMISPISTE
RAVINTOLA /
KAHVILA
VAATESÄILYTYS
AUDITORIO
WC



Kuva OP Vallilan toimitiloista.

NEUVOTTELU
TYÖSKENTELY
KOKOUSKESKUS
AMMATTIASIAKASPALVELU
ARKISTOPALVELU

Puolijulkinen 
vyöhyke

Puolijulkisella vyöhykkeellä liikkuvat vain kirjatut 
vierailijat ja henkilökunta. Kokouskeskus sijaitsee 
puolijulkisella vyöhykkeellä.



Sisäiset 
yhteiskäyttötilat

TYÖKAHVILA
RYHMÄTYÖTILAT
TIIMIN LOUNGET

KOHTAAMISTILAT
NEUVOTTELUTILAT
RENTOUTUMINEN

Aktiivinen, keskeinen tila. Hyvä yhteys sisäisiin 
tiloihin. Kohtaamispaikka, eväidensyöntipaikka, 
paikka avoimille palavereille, infoille, työskentelylle ja 
rentoutumiselle. 

Työkahvilan yhteydessä sijaitsee erikokoisia 
varausjärjestelmässä olevia, kaikkien käyttöön 
tarkoittettuja neuvottelu- ja kokoontumistiloja.

Tilojen vaihteleva, monimuotoinen kalustus tukee 
erilaisia neuvottelu-, koulutus- ja ideointitarpeita.

Kuva JKMM Arkkitehtien toimitiloista.

Kuva JKMM Arkkitehtien toimitiloista.



Sisäinen vyöhyke
TYÖPISTEET

Ateljee
Kirjasto
Studio
Verstas

PAIKALLISET LIIKKUJAT
YHTEISKÄYTTÖISET TYÖPISTEET

TIIMITYÖ
YKSILÖTYÖ

Työpistetilat

Sisäiset tilat ovat henkilöstön käyttöön tarkoitettuja tiloja. Tilojen tulee sijaita 
kulunvalvonnan takana. Työpisteet voivat olla joko nimetyt tai nimeämättömät. 
Työpisteiden lähellä tulee olla vetäytymistiloja pitkiin puheluihin tai verkkoneuvotteluihin. 

Työpistealueet suunnitellaan mahdollisimman joustavasti muunneltaviksi, jotta eri ryhmien 
paikkoja voidaan tarvittaessa muuttaa esimerkiksi organisaatio- ja työtapamuutosten 
seurauksena. Koska tilan käyttäjät ja siten työprofilit voivat muuttua, ei kiinteistö saa 
sulkea pois mitään työpistetyyppiä. Samaan tilaan tulee voida sijoittaa useita erilaisia 
työpistemalleja. Rakennuksen ilmanvaihdossa on huomioitava että rakennusta käyttää 
useampia henkilöitä kuin mitä työpisteitä on. Tilaohjelman mukainen ylibuukkaus on 22,5%. 

Kuva JKMM Arkkitehtien toimitiloista.



RENTONEUKKARIT
PERUSNEUKKARIT
SEISOMANEUKKARIT
MUUNNELTAVAT NEUKKARIT

ÄÄNEKÄS VUOROVAIKUTUS
IDEOINTITILAT

Sisäinen vyöhyke
NEUVOTTELUTILAT

LÄHITUKITILAT
PROJEKTIHUONEET
TIIMIN LOUNGET

Työpisteiden lähistöllä olevia 
pienneuvottelutiloja on kolmea päätyyppiä: 
neuvottelutiloja, projektihuoneita ja 
ideointitiloja. Tilat ovat 12-16 m2 kokoluokkaa 
(4-8 hengelle). Huoneiden käyttötarkoituksen 
voi muuttaa helposti toiseksi muokkaamalla 
huoneen kalustusta.

Kuva OP Vallilan toimitiloista.

Kuva OP Vallilan toimitiloista.



Sisäinen vyöhyke
VETÄYTYMISTILAT

LÄHITUKITILAT
KESKITTYMINEN

ÄÄNEKÄS VUOROVAIKUTUS
HILJAISEN TYÖN TILAT

Vetäytymistilat on suunniteltu erityisesti puhelujen ja 
verkkoneuvottelujen hoitamiseen yksin tai pienryhmän 
kesken. Vetäytymistilojen tulee olla muutaman 
askeleen päässä työpisteistä, jotta sinne voidaan siirtyä 
tarvittaessa nopeasti puhelua tai verkkoneuvottelua 
varten.

Kuva JKMM Arkkitehtien toimitiloista. Kuva OP Vallilan toimitiloista.



Konseptin soveltaminen
OSAPOHJAPIIRROS

KOHTAAMISTILA

VETÄYTYMISTILAT

NEUVOTTELU

APUTILAT

TYÖPISTESOLU

PISTÄYTYMIS-
TYÖPISTEET



Monitilan  teoreettinen  tilaohjelma

TEKVI – Teknisten virastojen yhteishanke

Graafinen Tilaohjelma 23.3.2016

YHTEENVETO

hym2 htm2

Työtilat 14 379 19 412

Yhteiset tilat 5702 7698

Yhteensä 20 081 27110

Yheensä sis. tekniset tilat 24 134 32 581

/ hlö työtilat ilman yhteistiloja 10,5 14,1

/ hlö yhteensä ilman tekn. tiloja 14,6 19,7

A TYÖTILAT

Henkilömäärä 1374

Työpistemäärä 1064

Ylibuukkaus 22,5 %

Henkilöä työpistettä kohden 1,3

Henkilöä vet.-/palaveritilaa kohden 5,8

HENKILÖSTÖ ATT KSV KV RAKVV HKR HLÖ YHT

Henkilömäärät 67 283 396 126 502 1374

TYÖPROFIILIJAKO KÄYTTÄJÄKYSELYN MUKAAN

Paikallinen 19 85 198 42 146 489 36 %

Sisäisesti liikkuva 31 175 127 53 156 542 39 %

Ulkoisesti liikkuva 17 23 71 32 201 343 25 %

Mitoitusperuste Yksikkö ATT KSV KV RAKVV HKR kpl yht m2 m2 yht m2 kooste m2 / tp m2 / hlö

A1 TYÖTILAT 9605 9,0 7,0

Nimetyt työpisteet 100 % % 489 8 3911

Yhteiskäyttöiset työpisteet 65 % % 575 8 4603

Apupöydät 10 n tp / kpl 107 10,2 1091

A2 VETÄYTYMIS- JA PALAVERITILAT 238 2452 2,3 1,8

Vetäytymistilat 1–2 hlö 15 n hlö / tila 92 5,5 506

Vetäytymistilat 2–4 hlö 20 n hlö / tila 69 7 483

Pienpalaveritilat 4–6 hlö 33 n hlö / tila 42 12 504

Pienpalaveritilat 6–8 hlö 100 n hlö / tila 14 16 224

Palaveritilat 10–15 hlö 200 n hlö / tila 7 25 175

Monitoimitila 15+ hlö 100 n hlö / tila 14 40 560

A3 KOHTAAMISTILAT 984 0,9 0,7

Pikapalaveripisteet 30 n hlö / tila 46 4 184

Työkahvila 150 n hlö / tila 10 80 800

A4 APUTILAT 958 0,9 0,7

Tulostustila 120 n hlö / tila 12 14 168

Postitustila 120 n hlö / tila 12 3 36

Lähivarasto 250 n hlö / tila 6 10 60

Naulakko 1 n kpl / hlö 1374 0,2 275

Tavarasäilytys (liikkuvat työntekijät) 1 n kpl / hlö 886 0,1 89

Wc 15 n hlö / kpl 92 3 276

Wc-inva 150 n hlö / kpl 10 5,5 55

A5 ERITYISTILAT 380 0,4 0,3

Lähiarkistot 110

Käsiarkistot 270

Työtilat ilman erityistiloja 13999

TYÖTILAT YHTEENSÄ 14379 13,5 10,5

HUONEISTOALA, työtilat 1,35 19412 18,2 14,1

OHJE:	Muuttujina	1)	henkilömäärä,	2)	mitoitusperuste,	3)	pinta-ala/kpl
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TEKNISET VIRASTOT- HANKESUUNNITELMA

Työtila-alueet ja  työnmukainen 
sijoittelu  monitilassa

3.
- 4 PERUS TOIMINTA- ALUETTA
- ESIMERKKI TOIMINTA-ALUEISTA
- TYÖTILOJEN TOIMINTA-ALUEIDEN PERIAATTEITA
- TILOJEN JA ALUEIDEN MERKITSEMINEN



4  Perus  toiminta-aluetta
Toiminta-alueet voidaan toteuttaa neljän perusalueen avulla:

A 1

A 2

A 3

A 4

AKTIIVINEN ALUE 
- paljon vuorovaikutusta ja liikennettä --> eristetty akustisesti työtiloista 
- työkahvila / keidasalue
- kohtaaminen
- keskustelut, info-tilaisuudet, rentoutuminen; esim. pelit ja taukoliikunta
- neuvottelutilojen aula

TUKITILA-ALUE
- jonkin verran liikennettä
- keskitetty kauemmaksi työtiloista
- vaatesäilytys + lokerot, wc:t, tulostus + käsikirjasto

TYÖPISTEALUE
- kommunikoiva, vähän liikennettä
- eri työpistetyypit tiimityölle ja yksilötyölle
- normaali keskustelu ja lyhyet puhelut sallittu
- pitkät puhelut ja palaverit neuvottelu /  vetäytymistiloihin
- nimettyjä ja yhteiskäyttöisiä työpisteitä kaikissa eri työpistetyypeissä

HILJAINEN ALUE
- hyvin vähän liikennettä
- täydellistä keskittymistä vaativa pitempijaksoinen työskentely
- puhelimet äännettömällä 
- viestii kommunikaation välttämisestä



Esimerkki   toiminta-alueista
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AKTIIVINEN ALUE TYÖPISTEALUE NEUVOTTELU- JA 
VETÄYTYMISHUONEET

HILJAINEN ALUETUKITILA-ALUE



Työtilojen  toiminta-alueiden  
periaatteita

- Aktiiviset alueet 
liikeneteellisissä 
solmukohdissa 
--> sovitut ja yllättävät 
kohtaamiset

- Työtiloissa 
läpikulkuliikenne 
minimoitu 

- Työtilat jaettu n. 12 
hengen soluihin

- Toiminta-alueiden 
rajat joustavia

- Kaikissa 
työpistetyyppiryhmissä 
sekä nimettyjä että 
yhteiskäyttöisiä 
paikkoja

- Kotipesä -ajattelu
--> liikkuja löytää 
oman tiimin 
työntekijöitä 

- Työpistealueilla 
selkeät pelisäännöt

- Selkeä ja 
johdonmukainen 
liikkuminen talossa. 
Helppo orientoitavuus 
--> tilat ohjaavat 
käyttäjää

Tilojen  ja  alueiden merkitseminen
Toiminta-alueet, tukitilat ja työpisteet merkitään jokaisessa kerroksessa 
esim. hissiaulaan sijoitettavaan kerroskarttaan.

TILAT JA TYÖPISTEET:

- Tukitilat ja neuvotteluhuoneet varustetaan joko varausnäytöillä 
(varausjärjestelmässä olevat tilat) tai lasiseinillä (tilan tyyppi ja varausaste 
helposti havaittavissa).

- Yhteiskäyttöiset työpisteet merkitään tarvittaessa ja alueelle tulee 
ohjeistus miten ko. työpisteitä tulee käyttää. 

- Nimetyt työpisteet merkitään ensisijaiseti tietyn henkilön käyttöön.

- Eri työpistetyypit (pistäytymistyöpisteet) voivat poiketa ulkonäöltään 
tai kooltaan perustyöpisteistä. Myös sermien käyttö voi vaihdella eri 
toiminta-alueiden mukaan. 

Hiljainen alue (A4) merkitään mahdollisimman selkeästi tilassa 
esim. kylteillä.



TEKNISET VIRASTOT- HANKESUUNNITELMA

Tilakomponentit
4. - TYÖPISTEET AVOTILASSA

- KALUSTEET JA VARUSTEET 
   TYÖPISTEESSÄ
- VETÄYTYMISTILAT
- PIKAPALAVERIPISTEET
- KOHTAAMISTILAT

- PIENET NEUVOTTELUTILAT
- NEUVOTTELUTILAT
- MONITOIMITILAT
- TUKITILAT
- TILAKOMPONENTTIEN KÄYTTÖTAVAT 1.
- TILAKOMPONENTTIEN KÄYTTÖTAVAT 2.



Työpisteet avotilassa
Valtaosa työpisteistä on avotilassa. Työpisteet ovat 
joko nimettyjä tai yhteiskäyttöisiä. Pöytiä on kahta eri 
pituutta. Sermi- ja sivutasoratkaisuja sekä sijoittelua 
muuttelemalla ne palvelevat erityyppistä työskentelyä, 
kuten yksin tai yhdessä tekemistä. Työpisteiden lisäksi 
tiimitiloissa on yhteiskäyttöisiä levittelypöytiä isojen 
piirustusten ja karttojen käsittelyä varten.

ERILAISTEN  TYÖPISTEJÄRJESTELYJEN  PERIAATE

KÄYTTÖTAPA

NIMETTY TYÖPISTE kaapit työpisteessä

PISTÄYTYMIS-/ 
YHTEISKÄYTTÖINEN

TYÖPISTE 

KAAPPIEN SIJOITTELU

kaapit keskitetysti 
käytävällä / integroituina 
rakenteisiin, työpisteiden 

läheisyydessä

TYÖSKENTELYMUOTO

TIIMITYÖSKENTELY:
INTENSIIVINEN

VUOROVAIKUTUS

YKSILÖTYÖSKENTELY:
VÄHÄINEN 

VUOROVAIKUTUSTARVE

PISTÄYTYMISTYÖPISTE
(pienempi pöytäkoko)

SERMIT

ei

vastakkain ja 
vierekkäin istuvien 
välissä, kulmittain

1 apupöytä / 10 työpistettä.
Tiimitilojen teknisen suunnittelun tulee mahdollistaa 
työpisteiden uudelleen asettelun ja muunneltavuuden.

Työpisteistä muodostetaan n. 12-20 pöydän kokoisia 
tiimialueita, jotka erotetaan toisistaan akustisesti ja 
visuaalisesti korkeammilla kalusteilla tai muilla 
tilanjakajilla.



TYÖPISTE ISO
Kalusteet  ja  varusteet  työpisteessä:

Sähköt lattiarasiasta, kourun kautta pöytään.

SÄHKÖSÄÄTÖINEN 1800X800mm +
korkeussäätö 600-1300mm

VARUSTEINA:
Sähkökouru alla sekä sähköluukku kannessa. 

ICT laitteita varten: Min 3  osainen sähkörasia
Muita sähkölaiteita varten: 2 osainen sähkörasia

PÖYTÄVALAISIN JA VARUSTEPAKKI

TYÖPÖYTÄ ISO, 
50-65% kaikista työpöydistä

KIINTEÄ, 
ulosvedettävällä 
lisäpöydällä. 
600x800mm. 
Viherkasvi mahdollinen.

SIVUTASO

SÄILYTYSTILAA, joka 
toimii myös papereiden 
levittelytasona.
kork. 720mm

Nimetyillä: hyllytilaa 3,6m.
Liikkujilla: tarpeen mukaan 
1,2-3,6m.

KAAPPI

YHTEISKÄYTTÖINEN: 1/10 
työpistettä. 1000x3000mm.
Suuremmat kokonaisuudet 
hallittavissa. 

Tilaa esim.
pienoismallien katseluun ja 
suurten piirustusten levittelyyn

LEVITTELYPÖYTÄ

KALUSTEMATERIAALIT 
JA VÄRIT:
Apupöytä: luonnonvärinen 
massiivipuurunko- ja kansi.
Pöytä, sivukaappi ja säilyttimet 
laminaattipintainen vaneri, väri 
valkoinen.

YHTEINEN 
NÄYTTÖPÄÄTE
55”

KAKSI ISOA 27” NÄYTTÖPÄÄTETTÄ
Telakka, näppis ja hiiri.
Molemmille näytöille pöytään kiinnitettävä teline 
ja kumpikin näyttö itsenäisesti säädettävä sekä 
vertikaalisesti että horisontaalisesti.
HUOM. RakVV isot näytöt.

ERGONOMINEN, 
automaattisesti säätyvä 
työtuoli, jonka lisäksi:

TYÖTUOLI

ERILAISIA VAIHTOEHTOJA 
ESIM. pillerituoli, jumppapallo, 
seisomamatto



Pistäytyjät ja kenttätyöntekijät
TYÖPISTE PISTÄYTYMINEN 

Sähköt lattiarasiasta, kourun kautta pöytään.

SÄHKÖSÄÄTÖINEN 1400X800mm +
korkeussäätö 600-1300mm

VARUSTEINA: Sähkökouru alla sekä sähköluukku kannessa.
ICT laitteita varten: Min 3  osainen sähkörasia
Muita sähkölaiteita varten: 2 osainen sähkörasia

PÖYTÄVALAISIN JA VARUSTEPAKKI

TYÖPÖYTÄ, 35-50% kaikista työpöydistä
ERGONOMINEN, 
automaattisesti säätyvä 
työtuoli, jonka lisäksi:

TYÖTUOLI

ERILAISIA VAIHTOEHTOJA 
ESIM. pillerituoli, jumppapallo, 
seisomamatto

KALUSTEMATERIAALIT JA VÄRIT:
Pöytä laminaattipintainen vaneri, väri 
valkoinen. Sermi molemmin puolin 
akustoitu ja verhoiltu, villakangas esim. 
tyyppiä Kvadrat Remix

Korkeus 1650-1800mm, 
muut mitat työpisteen 
mukaan.

LATTIASERMI KAAPPI
Työprofilin mukaan.

“työmaatyypeillä” 
pukukaapit

SERMIKIINNITTEINEN
PÖYTÄVALAISIN JA
VARUSTEPAKKI

Telakka, näppis ja hiiri. Pöydällä 
tilaa myös kannettavalle 
tietokoneelle.

1 NÄYTTÖPÄÄTE 27”



Vetäytymistilat
Nämä tilat on suunniteltu mm. seuraavaa 
käyttöä varten: yksityiset puhelut, 
kaiutinpuhelut, kahdenkeskiset keskustelut, 
pienneuvottelut, syvää keskittymistä tai 
erityistä luottamuksellisuutta vaativa työ.
Vetäytymistiloja käytetään pääsääntöisesti 
ilman varausta, mutta osa tiloista voi 
olla varattavissa tiettyihin työtilanteisiin 
käyttäjien harkinnan mukaan. 
Vetäytymistilojen tulee olla muutaman 
askeleen päässä työpisteistä, jotta sinne 
voi siirtyä tarvittaessa nopeasti puhelua tai 
verkkoneuvottelua varten.

Ohjeellinen pinta-ala: 5,5 - 7 m²
Tilamitoitus (mitoittava henkilömäärä per 
tila): pientila: 1 / 15 hlö ja isompi tila: 1 / 20 hlö 

Kalustus ja tekninen varustus: 
Pientila 1-2 hlöä: työpöytä, 1 työtuoli + 1 pillerituoli 
(vieras / puoli-istuva työskentely) + pöytävalaisin
Normaali työpöytävarustus: Telakka, näyttö, 
näppis, hiiri, kiinteä verkkokaapeli ja latauspiste.
Isompi tila 2-4 hlöä: Kalustevaihtoehdot ja 
variaatiot; 
- seisomakorkuinen pöytä + tuolit
- normaalikorkuinen pöytä + tuolit 
- läppäripöytä + nojatuolit + jalkavalaisin

2 eri kokoa, 1-2 hlöä ja 2-4 hlöä.VAIHTOEHTOINA PYSTY-, TYÖPISTE-, RENTO- TAI NORMITILA.

Sähköt ja langaton kuvansiirto ja verkkoyhteys 
tietokoneen käyttöä varten. Kaikissa versioissa 
näyttö seinällä (55”), asennuskorkeus kalustuksen 
mukaan. Tilassa latausmahdollisuus kannettavalle 
tietokoneelle. 
Näyttöseinälle voidaan varata kirjoitus-/
kiinnityspintaa lisäksi. ICT laitteita varten: Min 3 
osainen sähkörasia ja
muita sähkölaiteita varten: 2 osainen sähkörasia.

Yleistä: Näköyhteys tilaan, jotta on helppo 
havaita, onko tila varattu tai vapaa.



Pikapalaveripisteet
Avoimet pikapalaveripisteet ovat tärkeitä 
tiedonjakamisen ja epämuodollisen 
kanssakäymisen kannalta. Ne tukevat 
erityisesti kahden, kolmen hengen 
satunnaisia kohtaamisia. Palaveripaikat 
toimivat myös tilapäisinä työpisteinä 
vierailijoille sekä henkilöille, jotka 
haluavat välillä siirtyä pois työpisteeltään. 
Pikapalaveripisteet voivat olla 
eriluonteisia: avoimia ja helposti 
lähestyttäviä tai intiimejä ja ympäristöä 
poissulkevia. Niitä on kaikilla korttelin 
kulunvalvonnallisilla vyöhykkeillä.

Ohjeellinen pinta-ala: 4 m²
Tilamitoitus (mitoittava henkilömäärä per tila):  
Työskentelytiloissa 1 / 30 hlöä

Kalustus ja tekninen varustus: Mukavat 
korkeaselkäiset sohvat, läppäripöydät.
Sähkö ja langaton verkkoyhteys tietokone-
työskentelyä varten.

Sijoittelu ja yhteydet: Sijoitellaan kulkuväylien 
tuntumaan risteyskohtiin sekä rytmittämään 
avotila-alueita. Käyttö ilman varausta. Korttelin 
julkisilla kulunvalvontavyöhykkeillä ne palvelevat 
myös vierailijoiden tilapäisinä palaveri- ja 
työpisteinä.

Yleistä: Eristettävä työpisteistä äänihaittojen 
vähentämiseksi sijoittamalla hiukan erilleen 
työpisteistä tai käyttämällä  ääntä vaimentavia 
ratkaisuja. 



Kohtaamistilat
Kohtaamistila on tilan sosiaalinen keskus, 
joka edistää tiedon jakamista, yhteisöllisyyttä 
ja rentoutumista. Kohtaamistilan on tarkoitus 
houkutella ihmisiä eri puolilta kerrosta. Sen 
pitää olla myös monikäyttöinen, sillä se toimii 
myös vaihtoehtoisena paikkana työskennellä, 
ns. ”työskentely-loungena”. Kohtaamistilassa 
voidaan myös järjestää info-tilaisuuksia 
isommille henkilöryhmille.

Tila varustetaan kahviautomaateilla, 
astianpesukoneella ja jääkaapeilla 
henkilökunnan eväiden säilytystä varten. 
Eväiden lämmitystä varten on mikrot 
henkilökunnan keittiöissä ja ravintoloiden 
yhteydessä.

Ohjeellinen pinta-ala: 80 m²
Tilamitoitus (mitoittava henkilömäärä per tila): 1 kpl / 
150 hlöä

Kalustus ja tekninen varustus: Monipuolinen 
kalustus tukemaan erilaisia tapoja kokoontua, esim. 
neuvottelupöytiä, nojatuoleja, sohvia, liikuteltavia 
valkotauluja/ kiinnityspintaa, pelejä jne. Tauko-/
kahvitilan perusvarustus (vesipiste, kahvikone, astian-
pesukone, jääkaappi, kahvikupit). Paikka kirjoille ja 
lehdille. AV-tekniikka isoja ryhmäkokoontumisia varten 
(mm. infonäyttö). Lattiassa tai kalusteissa sähkörasioita 
työskentelyä ja neuvotteluja varten. Tilassa on langaton 
verkko.

Sijoittelu ja yhteydet: Keskeinen sijainti, 
helppo pääsy. Mielellään ikkunoiden ääressä 
(luonnonvalo, näkymät). Lähellä suuria 
neuvottelutiloja, jotka vetävät ihmisiä tilan 
ääreen.

Yleistä: Tavoitteena on epämuodollinen ja 
kutsuva ilmapiiri, joka voi poiketa selvästi 
kerroksen muista tiloista. Tilassa syntyvä ääni 
pitää hallita niin, että se ei kantaudu toimiston 
hiljaisiin osiin. Luontaisten kohtaamisten 
tukemiseksi tilan ei pidä olla myöskään kokonaan 
suljettu.



Pienet  neuvottelutilat

Pienet neuvottelutilat 4-8 hengelle 
mahdollistavat nopeat pienryhmä-
kokoontumiset lyhyellä varoitusajalla. Ne 
tarjoavat paikan palavereiden lisäksi myös 
muiden työskentelyä häiritseville äänekkäille 
keskusteluille. Niissä on valmiudet 
verkkoneuvotteluihin.

Ohjeellinen pinta-ala ja tilamitoitus 
(mitoittava henkilömäärä per tila):
4-6 hlö, 12m2 = 1kpl/33hlö 
6-8 hlö, 16m2 = 1kpl/100hlö

Kalustus ja tekninen varustus: Neuvottelupöytä 
ja 4-8 tuolia. 
Sähköt ja langaton kuvansiirto ja verkkoyhteys 
tietokoneen käyttöä varten. Kaikissa versioissa 
näyttö seinällä (pienet huoneet 55” ja isot 
huoneet 65-70”), asennuskorkeus kalustuksen 
mukaan. Tilassa latausmahdollisuus kannettavalle 
tietokoneelle. Tilat kuuluvat sähköiseen 
varausjärjestelmään (ovenpielinäyttö).

VAIHTOEHTOINA PYSTY-, NORMI- TAI RENTONEUKKARI.

Näyttöseinälle voidaan varata kirjoitus-/
kiinnityspintaa lisäksi.
Tilassa oltava hyvä ilmanvaihto ja akustiikka. Kahteen 
vierekkäiseen seinään lisätään akustista vaimennusta 
ja esim. lasiseinällä akustoiva verho.

Sijoittelu ja yhteydet: Toimiston yhteiskäyttöisellä 
ja tukitila-alueella. Voidaan käyttää myös ilman 
varausta.

Yleistä: Hyvä äänen eristys.



Neuvottelutilat
VAIHTOEHTOINA PYSTY-, NORMI- TAI RENTONEUKKARI.

Neuvottelutilat sopivat pieniin 
tiimipalavereihin ja ne voivat toimia 
tarvittaessa pienille projekteille kausi-
luontoisesti varattuina kokoontumistiloina. 
Kaikissa on asianmukaiset AV-välineet ja 
valmiudet virtuaali-neuvotteluihin.

Ohjeellinen pinta-ala: 25 m², 10-15 hlöä
Tilamitoitus (mitoittava henkilömäärä per tila):  
1/200hlöä

Kalustus ja tekninen varustus: Neuvottelupöytiä ja 
10-15 tuolia.
Sähköt ja langaton kuvansiirto ja verkkoyhteys 
tietokoneen käyttöä varten. Kaikissa versioissa 
näyttöjä seinällä (75”), asennuskorkeus 
kalustuksen mukaan. Tilassa latausmahdollisuus 
kannettaville tietokoneille. Tilat kuuluvat sähköiseen 
varausjärjestelmään (ovenpielinäyttö).
Näyttöseinälle voidaan varata kirjoitus-/
kiinnityspintaa lisäksi.

Tilassa oltava hyvä ilmanvaihto ja akustiikka. Kahteen 
vierekkäiseen seinään lisätään akustista vaimennusta 
ja esim. lasiseinällä akustoiva verho.

Sijoittelu ja yhteydet: Lähellä toimiston 
kohtaamistilaa ja muita yhteiskäyttöisiä alueita. 

Yleistä: Hyvä äänen eristys. 



Monitoimitilat
MUUNNELTAVA KOKONAISUUS

Monitoimitilat ovat isoimpia 
neuvottelutiloja. Ne toimivat keskikokoisten 
tavoin tiimipalavereiden pitopaikkoina ja 
tarvittaessa projekteille kausiluontoisesti 
varattuina kokoontumistiloina.  
Erikoistapauksissa niitä voidaan käyttää 
myös projektien työtiloina. Kaikissa on 
asianmukaiset AV-välineet ja valmiudet 
verkkoneuvotteluihin. Osa varustetaan 
videoneuvotteluvälinein.

Ohjeellinen pinta-ala: 40m² (n.2m2/ hlö)

Tilamitoitus (mitoittava henkilömäärä per 
tila): 1kpl/100hlöä

Kalustus ja tekninen varustus: 
Muunneltava neuvottelukalustus. Sähköt, 
langaton kuvansiirto ja verkkoyhteys 
tietokoneen käyttöä varten. Kaikissa 
versioissa 1-2 näyttöä seinällä (min. 70”), 
asennuskorkeus kalustuksen mukaan. 
Tilassa latausmahdollisuus kannettaville 
tietokoneille. 

Tilat kuuluvat sähköiseen 
varausjärjestelmään (ovenpielinäyttö). 
Neuvottelu- tai kaiutinpuhelin sekä muu 
AV-tekniikka vakiona. Näyttöseinälle 
voidaan varata kirjoitus-/kiinnityspintaa 
lisäksi.

Sijoittelu ja yhteydet: Lähellä toimiston 
kohtaamistilaa ja muita yhteiskäyttöisiä 
alueita. 

Yleistä: Hyvä äänen eristys.



Tukitilat
Henkilökohtainen kulkukortilla 
sähköisesti lukittava lokero kaikille 
liikkujille.
Lokeron koko: l.400 x s.550 x k. 
700mm, 1 hylly. 
Lokerossa latauspiste kannettavalle 
tietokoneelle (ilmankierto 
varmistettava).

Sijoittelu ja yhteydet: Keskeinen 
sijainti, helppo pääsy. 
Lähellä suuria neuvottelutiloja, josta 
mutkaton yhteys tiloihin.

VAATETANKO 1600MM KORKEUS, KOKONAISKORKEUS 2100MM. HATTUHYLLY 1700MM.

Vaatesäilytys: 
avonaulakko 20cm/ hlö

Lähivarasto: 10m2, 1kpl/250hlöä

Tulostus ja kopiotilat: n. 14m2, 1kpl/120hlöä
- Turvatulostus
- Kierrätysastiat

Wc-tilat: 
1 eriö/ 15 hlöä
Inva wc / 150 hlöä

Postilokerot



Tilakomponenttien  käyttötavat 1.

Ilta

VIRKISTÄYTYMINEN

TYÖPROFIILI : PAIKALLINEN / NIMETTY TYÖPISTE - ESIMERKKITAPAUS

Aamu

PUHELIN SOI

NORMAALIT 
TYÖTEHTÄVÄT

PAIKKA: 

OMA TYÖPISTE

LYHYT PUHELU
- Voidaan hoitaa 
omalla työpisteellä

PITKÄ 
NEUVOTTELU- 
PUHELU

- Siirrytään 
pikapalaveripisteeseen 
tai vetäytymistilaan. 

- Läppärin voi ottaa 
mukaan. Läppärillä 
telakoidutaan 
vetäytymistilan 
koneelle. Ohjelmat 
ja tiedostot heti 
käytössä.

Iltapäivä

PUHELIN SOI

HILJAISUUS

KESKITTYMISTÄ 
VAATIVAT TEHTÄVÄT

PAIKKA: 

HILJAINEN TYÖTILA

PUHELIN OLTAVA 
ÄÄNETTÖMÄLLÄ

- Siirrytään 
lähimpään 
vetäytymistilaan

- puhelu hoidetaan 
myöhemmin siihen 
tarkoitetussa tilassa.

- Hiljaisessa tilassa 
puhuminen on 
kielletty, siellä 
on sekä tavallisia 
työpöytiä että 
nojatuoleja, joista 
valita.

Lounas

EVÄIDEN SYÖMINEN

SINULLA ON OMAT 
EVÄÄT

PAIKKA: 

KOHTAAMISTILA/
5. KRS TAUKOKEITTIÖ

- Eväitä säilytetään  
2.- 6. kerrosten 
kohtaamistilojen 
jääkaapeissa. Kylmiä 
eväitä voit syödä 
kohtaamistiloissa.

- Mikäli haluat lämmittää 
evääsi mikrossa, menet 
1. krs ravintolaan tai 
5. krs henkilökunnan 
keittiöön. 

- Voit syödä evääsi 
joko 1. krs ravintolassa,  
terassilla, 5. krs 
henkilökunnan keittiössä 
tai 2.- 6. kerrosten 
kohtaamistiloissa.

JOOGA

PAIKKA: 

7. KRS 
RYHMÄLIIKUNTATILA 

- 7. krs 
hyvinvointikeskuksessa 
voidaan järjestää 
erilaisia aktivitetteja 
talon työntekijöille. 

- Hyvinvointi-
keskuksessa on 
kuntosali, ryhmäliikunta- 
ja harrastetila sekä 
ulkoterassit.

- Varausjärjestelmästä 
voit katsoa viikon 
aikataulut eri urheilu-
lajeille.

- Tunnille voi 
ilmoittautua 
varausjärjestelmästä.

Aamupäivä

TILAN VARAAMINEN

KOKOUS

PAIKKA: 

2. KRS 
KOKOUSKESKUS

- Mikäli haluat varata 
tilan etukäteen, 
avaat digitaaliseen 
varausjärjestelmän 
koneellasi tai menet 
aulan vastaanottoon.

- Kaikki varattavat 
neuvottelutilat ovat 
varausjärjestelmässä. 

- Valitset järjestelmästä 
käyttötarkoitukseen 
sopivan tilan: 
rentoneukkari, 
pystyneukkari, 
muunneltava neukkari...

MITÄ SEURAAVAKSI?

- vaatteiden vaihto 
pukutiloissa, pyörävaatteet 
kuivaushuoneeseen, illan 
joogavaatteet pukukaappiin

- siirtyiminen 2.- 6. 
Kerroksiin omalle 
kotipesäalueelle

- aamukahvi oman 
 kerroksen kohtaamistilassa, 
seurustelua päivän 
tehtävistä työkavereiden 
kanssa.

- Henkilökohtaiset tavarat 
omalle työpisteelle

Työmatka
PYÖRÄLLÄ TÖIHIN

PAIKKA: 

PYÖRÄ PARKKIIN 
KELLARIIN



Tilakomponenttien  käyttötavat 2.
TYÖPROFIILI : LIIKKUJA / YHTEISKÄYTTÖINEN TYÖPISTE - ESIMERKKITAPAUS

Aamupäivä

KAHVIKONEELLE

KAHVIA & TÖITÄ

PAIKKA: 

KOHTAAMISTILA

- Kahvin juonnin ja 
työnteon lomassa on 
välillä mukava seurustella 
muidenkin kanssa.

- Jokaisessa kerroksessa 
on 1-2 kohtaamistilaa 
riippuen työntekijöiden 
määrästä.

- Kun mielesi tekee 
kahvia voit hyvin ottaa 
läppärin mukaan, 
kohtaamistiloissa on 
myös pistorasiat ja wif.

Aamu

MITÄ TEET?

NORMAALIT 
TYÖTEHTÄVÄT

PAIKKA: 

VAPAANA OLEVA 
TYÖPISTE

- Monitila-alueella 
on useita vapaita, 
nimeämättömiä 
työpisteitä eri 
käyttötarkoituksiin.

- Kun tiedät millaisia 
työtehtäviä aiot 
tehdä, voit valita niistä 
parhaiten itsellesi 
sopivan.
Esim. Hiljainen 
työ, projektityö, 
puhelinpalvelu tai 
liikkujalle tarkoitettu 
työpiste.

Lounas

RUOKAILU

SINULLA EI OLE 
EVÄITÄ

PAIKKA: 

1. KRS RAVINTOLA / 
KAHVILA

- Ruokalistat näet 
netistä ja näin ollen 
voit etukäteen 
katsoa minne haluat 
mennä syömään.

- Halutessasi 
voit myös varata 
lounaan etukaäteen 
tarjoiltavaksi 
kokoustiloihin, 
jolloin 
kokoustaminen 
onnistuu samalla.

Iltapäivä

TAPAAMINEN

TYÖMAAKÄYNTI

PAIKKA: 

ULKOPUOLINEN

- Kun lähdet 
pidemmäksi aikaa 
työpisteeltäsi 
muualle, viet kaikki 
henkilökohtaiset 
tavarasi omaan kaappiin 
säilöön, jotta työpiste 
on taas vapaana muille 
käyttäjille.
Katsot että työpiste 
on siivottu ja samassa 
kunnossa kuin ennenkin.

- Mikäli tarvitset 
työmaavarusteet, 
saat ne 0. kerroksen 
kaapista. Myös muut 
ladattavat laitteet 
sijaitsevat siellä.

Ilta

TAPAAMINEN

KÄVELYKOKOUS

PAIKKA: 

TERASSIT

- Terassit ovat kaikkien 
käyttöön tarkoitettuja 
virkistäytymis- ja 
oleskelualueita. 

- Niitä ei tarvitse varata, 
vaan esimekriksi hyvän 
sään aikana voi vapaasti 
mennä pitämään 
neuvottelua vaikka 
kävelylle. 

- Ilmoita muille 
kokoukseen osallistuville 
sähköpostilla paikaksi 
haluamasi terassin ja 
siellä kohtaamispaikan.

MITÄ SEURAAVAKSI?

Työmatka
METROLLA TÖIHIN

PAIKKA: 

KALASATAMAN 
METROASEMALTA 
KÄVELY TYÖPAIKALLE

- Hissillä tai portaita pitkin 
siirtyiminen 2.- 6. kerroksiin 
omalle kotipesäaluelle

- aamukahvi oman 
 kerroksen kohtaamistilassa, 
seurustelua päivän 
tehtävistä työkavereiden 
kanssa.

- Vaatteet oman kerroksen 
naulakkoon, sisäkenkien 
vaihto halutessa.

- Henk koht. tavaroiden 
nouto lokerosta päivän 
tehtävän mukaiselle 
työpisteelle.



TEKNISET VIRASTOT- HANKESUUNNITELMA

Erilaiset  työpistetyypit
5.

- 6 ERILAISTA TYÖPISTETYYPPIÄ
 - TYÖPISTE ISO
 - TYÖPISTE PERUS
 - TYÖPISTE HILJAINEN
 - TYÖPISTE PISTÄYTYMINEN
 - TYÖPISTE PUHELINPALVELU
  - PUHELINPALVELUTYÖN ESITTELY & TAVOITTEET
  - PUHELINPALVELUKONSEPTIN OLENNAISET KOMPONENTIT
  - TYÖPISTE PUHELINPALVELU
 - TYÖPISTE PROJEKTIT
 - KORKEA SÄILYTYSKAAPISTO



6  erilaista työpistetyyppiä

KORKEAT 
SÄILYTYS-
KAAPISTOT
JAKAVAT TILAA 
PIENEMPIIN 
TYÖSKENTELY-
ALUEISIIN

TYÖPISTE ISO (sivutaso ja apupöytä)
 - NIMETTY
 - LIIKKUJA

TYÖPISTE PERUS (voi olla kuka tahansa) + sermi
 - NIMETTY
 - LIIKKUJA

1.

2.
3.

4.

5.

6.

TYÖPISTE HILJAINEN (erityistä keskittymistä vaativa työ)
 - NIMETTY (muualla nimetty pöytä)
 - LIIKKUJA

TYÖPISTE PISTÄYTYMINEN (esim. pysäköinnintarkastaja) + sermi
 -PISTÄYTYJÄ

TYÖPISTE PUHELINPALVELU + sermi
 -LIIKKUJA

TYÖPISTE PROJEKTIT (liikuteltava kirjoituspinta / sermi)  



1. Työpiste  Iso NIMETTY APUPÖYTÄLIIKKUJA
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SUUNNITTELIJA YKSILÖTYÖ

Havainnekuva suunnittelutyöpisteestä.
Työpöytien välissä sivutaso, jossa ulosvedettävä lisäpöytä ja tilaa esim. 
tietokoneen keskusyksiköille. Ei sermejä.
Erityistapauksia varten: Ulosvedettäville lisäpöydille vaihtoehtona 1200mm leveä, 
2000mm pitkä kiinteä pöytä.

Lisäksi vaatesäilytys avonaulakoissa.

Nimetty: työpöydän takana
2,4 -3,6 hyllymetriä mappisäilytystä, 
ja kaappi (koko 600 x 420 x 720mm)
henk.koht tarvikkeille.

Liikkuja: yhteistilassa
2,4 hyllymetriä mappisäilytys + lukittava lokero, 
koko l.400 x s.550 x k.700mm, sis 1 hylly, henk.koht 
tarvikkeille



2. Työpiste Perus NIMETTYLIIKKUJA
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SUUNNITTELIJA YKSILÖTYÖ

Havainnekuva yksilötyöpisteestä.
Sermin korkeus 1650mm. Ikkunavyöhykkeellä työpiste ilman sermejä.

Nimetty: työpöydän 
takana 2,4 hyllymetriä 
mappisäilytystä, 
ja kaappi (koko 600 x 
420 x 720mm)
henk.koht tarvikkeille.

Liikkuja: yhteistilassa
2,4 hyllymetriä 
mappisäilytys + 
lukittava lokero, 
koko l.400 x s.550 x 
k.700mm, sis 1 hylly, 
henk.koht tarvikkeille

Lisäksi vaatesäilytys avonaulakoissa.



3. Työpiste Hiljainen NIMETTY - Toisaalla oma nimetty pöytäLIIKKUJA
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HILJAINEN PUHELINPALVELU

Havainnekuva hiljaisesta työpisteestä.
Ei sermejä. Työpöytien välissä sivutaso.



PISTÄYTYJÄ / LIIKKUJA
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KENTTÄTYÖNTEKIJÄ

ERIKSEEN:

LISÄKSI:

AUTOPAIKKA

SUIHKU +
PUKUHUONE

VARASTO
tarvittaessa 

esim laitteille

TYÖMAA-
VARUSTEKAAPPI
300x550x1700mm
(tarvittaessa 2 
kaappia)

HENKILÖKOHTAINEN LOKERO
PÄÄLLYSVAATESÄILYTYS AVONAULAKOSSA

2,4 HYLLYMETRIÄ MAPPISÄILYTYKSEEN

Sermin korkeus 1650mm

4. Työpiste pistäytyminen
KENTTÄTYÖNTEKIJÄT 
ESIM. PYSÄKÖINNINTARKASTAJA / TYÖMAAVALVOJA



LISÄKSI:

- PÄÄLLYSVAATESÄILYTYS AVONAULAKOSSA
- TYÖMAAVARUSTEKAAPPI KELLARISSA
- VARASTO MAHDOLLISESTI TARVITTAVILLE LAITTEILLE
- HENKILÖKOHTAINEN LOKERO
- MAHDOLLINEN AUTOPAIKKA
- SUIHKU + PUKUHUONE

Havainnekuva työpisteestä.
Sermin korkeus 1650mm.

Kenttätyöpiste ei ole henkilökohtainen, vaan pistäytymiseen 
tarkoitettu jaettu työskentelypiste.

KENTTÄTYÖNTEKIJÄT 
ESIM. PYSÄKÖINNINTARKASTAJA / 
TYÖMAAVALVOJA

4. Työpiste pistäytyminen



Työpiste Puhelinpalvelu
-PUHELINPALVELUTYÖN ESITTELY & TAVOITTEET
-PUHELINPALVELUKONSEPTIN OLENNAISET KOMPONENTIT
-TYÖPISTE PUHELINPALVELU



Puhelinpalvelukonseptin 
tavoitteet
Konseptilla halutaan tukea puhelintyön tuottavuutta 
tukemalla työpisteessä tehtävää työtä, työssä 
oppimista sekä työstä palautumista. 

Puhelinpalvelutyön
Esittely 

PUHELUIDEN HOITAMINEN 
TYÖPISTEESSÄ

Akustisesti eriytetyt työpisteet

Normaalia hieman väljempi 
työpisteiden sijoittelu.

Puheenpeittojärjestelmä.
Yhteiset tiiminäytöt ja ilmoitustaulut.

TYÖSSÄ OPPIMISEN 
TUKEMINEN

Tiimin jäsenet lähekkäin ja keskenään 
helposti saavutettavissa.

Tilat erilaisiin koulutuksiin ja 
valmennuksiin.

TYÖSTÄ PALAUTUMISEN 
TUKEMINEN

Vetäytymistiloja käytetään 
”palautumishuoneina”.

Taukotilavarustus ja kalustus 
tukemaan työstä irrottautumista.

Puhelintyölle ominaista on puhelimen käytön sitoutuminen 
tiettyyn aikaan ja paikkaan. Tekvissä puhelinpalvelu sijoittuu 
pääasiassa 1. kerroksen asiakaspalvelun taustatoimistoon.

Henkilökohtaisen säilytystilan tarve melko pieni, mutta 
yhteistä säilytystilaa saatetaan tarvita runsaasti.

Tärkeää puhelintyössä on äänen hallinta niin, että asiakas 
ei pääse kuulemaan toisen asiakkaan kanssa käytävää 
keskustelua. Myös työntekijän viihtyvyyden kannalta on 
tärkeää, että työpisteessä on akustista yksityisyyttä.



Puhelintyökonsepti perustuu tilarakenteeltaan monitilakonseptiin. Tukitilojen 
jakauma ja määrä on sama, mutta käyttötarkoitus poikkeaa jonkin verran monitilasta.

Puhelinpalvelukonseptin  olennaiset 
komponentit

Puhelintyöpiste

Vaimentavat sermit 
myös rinnakkaisten työpisteiden 

välissä, suosituskorkeus 1800mm. 

Puheenpeittojärjestelmä 
akustisen yksityisyyden ja 
työrauhan parantamiseksi.

Valmennustilat
Eri kokoisia tukitiloja 
valmennuskäyttöön. 

Valmennustilat eivät ole yleisessä 
varausjärjestelmässä. Tauko- ja palautumistilat

Puhelintyöpisteessä on olennaista tavallista parempi akustinen yksityisyys. Yleensä työpiste on nimetty, 
mutta esim. Help center -tyyppisessä vuorotyössä myös yhteiskäyttöisyys on mahdollista. Siinä tapauksessa 
henkilökohtaisille sankaluureille ja muille mahdollisille varusteille pitää olla erilliset henkilökohtaiset 
säilytystilat.



5. Työpiste Puhelinpalvelu
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HILJAINEN PUHELINPALVELU

6,5 m2

6,5 m2

800

1 
40

0
60

0
1 

40
0

1 
50

0

2 000

5,4 m2

1 
20

0

25 1 400 1 200

1 
40

0

2 
07

5

80
0

0,5 m2

1 200

450

HILJAINEN PUHELINPALVELU

LISÄKSI MUUALLA:

Havainnekuva puhelinpalvelutyöpisteestä.

Sermin korkeus 1800mm. Hyvä akustiikka ja äänenvaimennusjärjestelmä.
Lisäksi vaatesäilytys avonaulakoissa.

Yhteistilassa 2,4 
hyllymetriä mappisäilytys 
+ lukittava lokero, koko 
l.400 x s.550 x k.700mm, 
sis 1 hylly, henk.koht 
tarvikkeille.

LIIKKUJA



Työpiste Projektit



6. Työpiste Projektit PROJEKTITYÖPISTEEN KÄYTTÄJÄ

Havainnekuva projektityöpisteIstä.
Pyörillä liikuteltava sermi, jossa sekä kirjoitus- että tartuntapintaa. 
Sermin korkeus 1800mm. Sermillä tilaa on helppo jakaa nopeasti 
eri kokoisiin aluesiin ja erilaisiin tarpesiin, riippuen projektin 
luonteesta.

Työpöytä voidaan tarvittaessa varustaa myös sivupöydällä.
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Korkea  säilytyskaapisto



Korkea säilytyskaapisto
jakaa työtilaa n. 12 työpisteen kokonaisuuksiin.

Kaapin korkeus n. 3000mm, syvyys 2 x 420mm, leveys vaihtelee tilasta riippuen. 
Mappisäilytystilaa liikkujille sekä esittelyvitriinejä pienoismalleille sekä paikka 
näyttöruudulle (koko 55”). Toimii tilanjakajana.
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KAAPISTO



6. 
Asiakaspalvelualue

- VYÖHYKEJAKO
- ASIAKASPALVELUALUEJAKO
- ASIAKASPALVELUALUEET 
- ASIAKASPALVELUPISTEEN OLENNAISET KOMPONENTIT
 - ”Kodit”
 - ”Talot”
 - ”Kaupunki”
 - Kaikille yhteiset
- ASIAKASPALVELUPISTE
- ASIAKASPALVELUTYÖN TAUSTAA & JATKOTYÖSTÖÄ

TEKNISET VIRASTOT- HANKESUUNNITELMA



INFOPISTE, 2 hlöä / 
KIRJAAMO

MYYNTI/KASSAPISTE

TELLINKI
LAITURI: näyttelyalue

(PIENOISMALLINÄYTTELY)

VAHTIMESTARIPISTE, 
turvallisuus

kabinetit
RAVINTOLA / KAHVILA

LEHTISALI

KAIKKI: Arkiston asiakaspalvelu
RAKVV: 2hlöä

KAIKKI: itsepalvelupisteet
4+8+1 -->10 kpl?

HKR, KSV: 
vuorovaikutus-
tilaisuudet, 
yli 200 hlön 
tilaisuudet?

KAIKKI: 
päätearkisto

ATT:
materiaalinäyttely

Myynti
ATT: 4hlöä

BACK OFFICE

KAIKKI:
arkisto

KAIKKI:
Kirjasto, 1 hlö?

KAIKKI:
esite- ym. varastot

KSV: pienoismallivarasto

KSV: 2 hlöä, HKR: 12 hlöä
RAKVV: 1 hlö, ASO: 6+ hlöä
KMO : 2+ hlöä, Tila:4+ hlöä

KSV: 
neuvonta 1-2 hlöä

RAKVV: 
neuvonta 1+1 hlöä

ATT: 
neuvonta 1-2 hlöä

Max 20 kpl

KV / KMO:
kartta- ja johtotietopalvelut 
max 2+ hlöä

KV / ASO / TILA: 
asuntojen vuokrausasiat 5 + hlöä

HKR: 
asiakaspalvelu (luvat, 
vikailmoitukset, valitukset) 4 hlöä

HKR:
Katu- ja puistosuunnitelmien esittely 
yksitt. asiakkaille. nh á 2--hlöä

KSV:
työpajatila 30 hlöä, LAITURI

ATT:
asuntomyynti 2 nh 

HKR:
asiakastapaamiset 8 kpl (osa 
neukkareita ja osa kalusteryhmiä)

HKR:
kioskien vuokraus, nht á 3 -- hlöä

KAIKKI:
- sähköiset palvelut
- puhelinneuvonta

NAULAKOT
LOKERIKOT 
WC:T

skannerit, tulostimet 
(A3, A0), 
mikroflmilaitteet

HKR, KSV: vuorovaikutus-
tilaisuudet, seminaarit

RAKVV: Asiakasinfot:  
150-200 hlöä

AUDITORIO

Taukotila

Näyttelyverstas ja -varasto

PALVELUTISKIT

YHTEYS

YHTEYS

     Y
H

T
EYS

PUOLIJULKINEN VYÖHYKE
ajanvarauksella tai muuten ennalta 
sovitusti

SULJETTU 
VYÖHYKE

MUU JULKINEN VYÖHYKE
ajanvarauksella tai ilman

+ ASO 1nh

RAKVV: 
Lupaneuvonta, erityissuunnitelmat
12nh á 4 hlöä, +20, ajanvarausväkeä 

KAIKKI: ulkopuoliset kokousvieraat, ammattiasiakaat, 
varausjärjestelmä, 6-30 hlöä, X kpl

Sisältää mm:

KOKOUSKESKUS

KV / KMO:
Kiinteistöjenmuodostus nht á 3--hlöä

asiakastapaamiset 4 hlöä
- tarve pikkuneukkareille

Tarjoilukeittiö

YHTEYS

KV / TILAKESKUS
KV / TONTTIOSASTO

YHTEYS



VAHTIMESTARI

1. KODIT

2. TALOT / RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

3. KAUPUNKI

4. PIKAPALVELU / “KASSA”

5. MUUT

ASUNTO-ASIAT 
MYYNTI JA VUOKRAUS

TARPEETOSA-ALUEASIAKASPALVELUPISTEEN NIMI

+ MATERIAALINÄYTTELY
(rajattu tila, toimii myös neuvottelutilana)

- Tiski
- Neukkarit

LUPANEUVONTA 
(KIERTÄVÄT ARRKITEHDIT)
TOIMITILAT & TONTIT

TELLINKI 
(esim. odotusalueella tai Laiturin yhteydessä)

- tiski, yhteys Tellinkiin
- yhteys arkistoon - mikroflmit
- aineistojen käyttö

- (Rakennusvalvonnan ammattiasiakaspalvelu  
    erikseen)

MAAPERÄ
KARTAT JA KAAVAT
KADUT
LIIKENNE
PUISTOT
JOHTOKARTAT

KATU- JA PYSÄKÖINTILUVAT & MAKSUT

SUPERTIETÄJÄ

RAKVV

KAIKKI (HKR)

KSV, KMO, HKR

ATT, 
STADIN ASUNNOT,
KV

AINEISTO & SUUNNITELMAT

- yhteys arkistoon
- tiski
- tulosteita
- paljon tilaa vaativaa
- neukkarit

- tiski, kassatoimintaa

- oma kiinteä piste / tiski

- ständi
- vapaasti liikkuva



Asiakaspalvelualueet

TAUKOTILA
NÄYTTÖ

2.KERROS1.KERROS

Saareketiskit &
Lukupöydät

Tarjoilukeittiö

RakVV- 
Neuvottelut

AMMATTIASIAKKAAT

KOKOUSKESKUS

ARKISTO

2. KERROS

TAUKOTILA
NÄYTTÖ

2.KERROS1.KERROS

Myyntitiski &
Kassapiste

Saareketiskit &
Lukupöydät

Materiaalinäyttely

Näyttelyalue:
Laituri
Tellinki

Supertietäjä

Työpaja

Vahtimestaripiste

Tulostus & Karttavarasto

Ravintola &
kahvila

Lehtisali

Naulakot
Wc:t

Naulakot
Lokerikot 
Wc:t

Neuvottelutilat

Neuvottelutilat

Näyttöseinä

Auditorio

Kahvila Tellinki

Näyttelyverstas 
ja -varasto

ASIAKASPALVELU
BACK OFFICE

KAUPUNKI

TALOT

KODITASIAKASPALVELU
FRONT OFFICE

1. KERROS



Yhden  luukun  palvelupolku
Tällä hetkellä asiakas on se joka kulkee osoitteesta toiseen etsien oikeaa osoitetta, henkilöä ja tilaa vaikka asian pitäisi olla juuri toisin päin. 
Tavoitteena onkin häivyttää virastojen jakoa asiakkaan kannalta, jolloin tiedon löytyminen on asiakaspalvelijan harteilla eikä asiakkaan. 
Asiakkaan ”avainsana” ratkaisee miltä osastolta häntä tullaan neuvomaan. Yhden luukun periaate voi parhaimmillaan luoda laajemman 
asiakkuuden. Prosessin kulkua ei ole tarkoitus piilotella sillä prosessin läpinäkyvyys asiakkaan suuntaan luo luottamusta.

Jotta edellä mainitut asiat toteutuvat tarvitsee kaikkien suunnitelmien olla yhtenäisiä grafikasta ja opasteista lähtien. 

VERKOSSA

FYYSINEN 
TILA

ASIOINTI TAPAHTUU:

YKSINKERTAISIN KAAVIO:

TIEDONKERUU

TIEDONKERUU

YHTEYDENOTTO

YHTEYDENOTTO ASIAKASPALVELU

HAKEMUS

HAKEMUS

VIRASTON 
TARJOAMAT 
LISÄPALVELUT

PUOLTAVA TAI 
KIELTEINEN PÄÄTÖS

PUOLTAVA TAI 
KIELTEINEN PÄÄTÖS

MAHDOLLINEN 
PALAUTE 
ASIAKKAALTA



Asiakaspalvelupisteen  olennaiset  komponentit
“Kodit”

Neukkarit

Pikapalveripisteet Lasten leikkipaikka

10m2

10m2

8m2

30m2

ATT, Materiaalinäyttely

STADIN ASUNNOT
VUOKRA-ASUNNOT

BACK OFFICE + POISTUMISTIE

2hlöä

Keskialueen tiskit
+ Asiakkaille pöytätilaa

ATT 2 / KV / ASO / TILA 3
ATT

ATT

ASO



Asiakaspalvelupisteen  olennaiset  komponentit
“Talot”

ARKISTO, 2. kerros

TELLINKI

8m2

8m2

8m2

8m2

AMMATTIASIAKKAAT, 
LUPASIHTEERIT JA 

NEUVOTTELUT

Tulostin Tulostin

RakVV 2 --> 
YHTEINEN TISKI ”KAUPUNGIN” KANSSA

Neuvonta - sähköinen arkisto

Asiakkaiden lukupiste + asiakastulostin -->
YHTEINEN ”KAUPUNGIN” KANSSA

5 kpl mikroflmilukulaitetta, 2krs.
+ Mikroflmitulostin
+ Asiakastulostin

2-3 Asiakastietokonetta

Pikapalveripisteet

Arkistomateriaali 
lukupisteelle

Asiakkaalle YHTEYS TULOSTUKSEENNEUKKARIT

2. Krs



Asiakaspalvelupisteen  olennaiset  komponentit
“Kaupunki”

KSV 1

KV / KMO 2
Kartta- ja johtotietopalvelut

Pysäköintituotteet
Vikailmoitukset
Valitukset
”Pikakassa”

LAITURI

YHTEYS ARKISTOON

KARTTAVARASTO

TYÖPAJATILA

YHTEYS 
TULOSTUKSEEN

40m2

50m2

BACK OFFICE + POISTUMISTIE

Pikapalveripisteet

4hlöä

8m2

8m2

8m2

8m2

NEUKKARIT

”Soitto” kartta-
varastoon

Materiaali tuodaan 
lukupisteelle

Asiakkaalle

RAKVV 1

Asiakkaiden 
lukupiste + 
asiakastulostin



LAITURI KOKOUSKESKUS 2. KRS

NÄYTTÖSEINÄSUPERTIETÄJÄ

BACK OFFICE

TULOSTUS

i

10 kpl itsepalveluautomaatteja

Kaikille yhteiset
Asiakaspalvelupisteen  olennaiset  komponentit



ERILAISIA VAIHTOEHTOJA RIIPPUEN TARPEESTA
- KIOSKEJA tai SOIKELOITA
- PERINTEINEN TISKI
- PIENNEUKKARIT 2-4 HLÖÄ
- PIKAPALAVERIPISTEITÄ

Asiakaspalvelupiste

Kuva Kiasman myyntitiskistä



Asiakaspalvelutyön  taustaa  ja  jatkotyöstöä

Kuva: Bes Kuva: Strategiatoimisto 6Aika

Konseptissa esitetty asiakaspalveluympäristö pohjautuu 
vuonna 2014 Suvi Nenosen ja Reetta Cagnanin laatimaan 
asikaspalvelumanuaaliin (Bes).

Jatkossa 6Aika- tiimi kehittää koko kaupungin 
asiakaspalvelumallia osana EU-rahoitteista 6Aika-strategiaa 
yhdessä kaupungin Teknisten Virastojen kanssa.



TEKNISET VIRASTOT- HANKESUUNNITELMA

Jatkotoimenpiteet
7.

- JATKOTOIMENPITEET & SUOSITUKSET
- TYÖYMPÄRISTÖMUUTOKSEN VASTUUTAHOT
- ALUSTAVA TYÖYMPÄRISTÖMUUTOKSET ROADMAP



Tavoitteena oli luoda Tekville 
työympäristökonsepti joka tukee työn tekemistä 
ja luo työhyvinvointia tukevan ympäristön.  
Samalla haluttiin parantaa tilatehokkuutta 
osana uudisrakennuksen hankesuunnitelmaa. 
Monitilaympäristöön siirtyminen edellyttää 
huomattavia muutoksia työnteon tavoissa sekä 
johtamiskulttuurissa. Tämä liittyy erityisesti 
digitalisoitumiseen ja paperittomuuteen. 
Henkilökuntaa haluttiin sitouttaa tulevaan 
muutokseen. 

Muutosjohtamisen näkökulmasta ajatustyö on 
lähtenyt pikkuhiljaa käyntiin mutta matka on vielä 
pitkä ennen uusien työnteon tapojen jalkautumista 
työympäristöön. Kehitystyötä on tärkeää jatkaa 
yhdessä henkilökunnan kanssa. Virastot ovat 
lähteneet innokkaasti mukaan testaamaan 
uusia työnteon tapoja mm. pilottitilojen 
kautta. Olisi tärkeää ohjata pilottikokeiluja 
työympäristöstrategian mukaisesti ja kerätä tietoa 
onnistumisista ja epäonnistumisista tulevaa Tekviä 
varten. On erittäin tärkeää keskustella yksiköissä 
tunnelmista, ajatuksista ja tilanteesta jatkuvasti, 
jotta muutostyö etenee eikä unohdu työkiireiden 
alle. 

Jatkosuositukset

• Muutosjohtamisen näkökulmasta suosittelemme suunnittelemaan askeleet kohti 
Tekviä tekemällä ns. ”RoadMap”, jossa voidaan käsitellä esim. seuraavia teemoja: 
digitalisointi, monitilatoimiston teknologiaratkaisut, tiedottaminen, sisäympäristön 
suunnittelu, asiakaspalvelutilojen ja -kokemusten kehittäminen, etä- ja joustotyön 
periaatteet, muutto ja käyttöönotto, pilottitilat eri virastoissa. On tärkeää löytää 
vastuuhenkilöt ja muutosagentit. Suosittelemme yhden työympäristötiimin 
kokoamista, joka pitää huolta työympäristöstä kokonaisuutena (sosiaalinen, 
virtuaalinen ja fyysinen ulottuvuus).

• Uusien työnteon tapojen osalta suosittelemme niiden jatkokehittämistä yhdessä 
henkilökunnan kanssa erilaisin keinoin. Keväällä 2016 pidettyjen Tekvi Pop 
up -tilaisuuksien toistaminen suunnittelun edetessä voisi olla yksi keino jakaa 
tietoa suunnittelijoilta käyttäjille. Tiedon karttuessa päästään lähemmäs yhteistä 
tavoitetta. Rakentavat keskustelut esimerkiksi tiimien/yksiköiden palavereissa on 
hyvä keino purkaa huhuja ja huolia matkan varrella.

• Suosittelemme osallistavaa sisustussuunnittelua.  Kalustevalintojen yhteydessä 
voidaan pitää esim. Pop up -tilaisuus, jossa pääsee kokeilemaan uusia työpisteitä 
ja työtuoliratkaisuja sekä voi vaikuttaa sisustusratkaisuihin.

• Jatkossa on syytä panostaa työntekijän liikkuvuutta tukeviin teknologisiin 
ratkaisuihin. Mobiilityö edellyttää teknologiaratkaisuilta paljon, joten niin 
järjestelmät, ohjelmat, työvälineet, varusteet kuin ICT-tuki ovat avainasemassa 
toimivan monitilatoimiston rakentumisessa.

• Tekvin tavoitemielikuva ja visuaalinen ilme on hyvä tarkentaa suunnittelun 
alkuvaiheessa: Millaiselta Tekvin työtilat näyttävät entä miltä näyttää 
asiakaspalvelutilat? Mitä ne viestivät ulospäin?

Jatkotoimenpiteet & suositukset

Pohjana käytetty KVA Arkkitehtien tekemää työympäristöanalyysiä.



Työympäristömuutoksen  vastuutahot

TekVi- projektin 
johtoryhmä

Henkilöstön seurantaryhmä

Työympäristötiimi

ICT-palvelut 
-työryhmä

Asiakaspalvelut 
-työryhmä

- Puheenjohtajat 
vastaavat 

työryhmätyöskentelyn 
etenemisestä 

työympäristötiimille, 
joka vastaa etenemisestä 

johtoryhmälle.

- Kaikissa ryhmissä 
on jäsenet jokaisesta 

virastosta.

SuunnitteluryhmäTukipalvelut 
-työryhmä

Työhyvinvointi 
-työryhmä



Alustava  työympäristömuutoksen  Roadmap
2015 2017-2018

VALMISTAUTUMINEN
2019 -->2016

Johdon valmennus Keskijohdon valmennus Henkilöstön valmennus

KHS päätös tilojen 
suunnittelusta

MUUTTO 
JA TILOJEN 
KÄYTTÖÖN-
OTTO

Tietohallinnon tilannekuva ja kehityshankkeet

PILOTTITILAT JA HUBIT ERI VIRASTOISSA

ETÄ-  / JOUSTOTYÖN KEHITTÄMINEN

ASIAKASPALVELUTILOJEN JA -KOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN

MONITILATOIMISTON TEKNOLOGIARATKAISUJEN PÄÄTÖKSET JA HANKINNAT

ETENEMISESTÄ TIEDOTTAMINEN (tiedotteet, linkkejä, pohdittavaa yms.)

BENCHMARK: 
Tutustumiset monitilatoimistoihin

DIGITALISOINNIN JA ARKISTOINNIN 
SUUNNITTELU

POP UP
(työympäristökonseptin periaatteet ja 
luonnokset talosta)

POP UP (testitilat ja 
käyttäjäkokemukset)

MONITILATOIMISTON TEKNOLOGIAPROFIILIT

DIGITALISOINNIN TOTEUTTAMINEN

POP UP (sisustus- ja 
kalusteratkaisut)

OSASTO / TIIMI WORKSHOPIT
Pelisäännöt

PAPERITTOMUUDEN 
JUHLISTAMINEN

SISÄYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU

PILOTTIKOKEILUT 
TEKNOLOGIASSA, ETÄTYÖSSÄ

POP UP 

JOHDON 
LINJAUKSET
(hankesuunnitelma)

Hankkeen 
organisaation 
perustaminen

PELI-
SÄÄNNÖT

2

JÄLKI-
ARVIOINTI

Hankkeen 
infotilaisuudet 
henkilökunnalle (alustavat 

pelisäännöt)



TEKNISET VIRASTOT- HANKESUUNNITELMA

Liitteet
8.

- KYSELYN TULOKSET (KVA)
- MITTAUKSEN TULOKSET (RAPAL)
- TILAKIERROT (KVA, JKMM)
- TILAOHJELMA (JKMM)
- KALUSTEPOHJAT (JKMM)



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Tekvi - Työympäristön kehittäminen
Työympäristökyselyn analyysi

2.5.2016

2.5.2016 1

Liite 10a



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Nykytilanteen analyysi, mitä on tehty

Tilakierrot ja havainnointi

Työympäristön kehittäminen tukee hankesuunnittelua 

Työympäristökonseptin lähtökohdat 

Työympäristökysely Tilankäyttöastemittaukset 



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Kyselyn yhteenveto

• Kyselyyn vastasi 839/1319 hlö, eli 
64 %

• Vastausprosentti virastoittain:
• HKR: 52 % (n=242/463)
• KSV: 77 % (n=210/274)
• KV: 66 % (n=266/401)
• RAKVV: 74 % (n=85/115)
• ATT: 55 % (n=36/66)

• Kysely oli auki 21.10. – 2.11. 
• Kysely jakautui kysymyksiin 

nykytilanteesta ja tulevaisuudesta:

NYKYTILANTEEN SELVITTÄMISEKSI:
0. TAUSTAMUUTTUJAT
1. HENKILÖKOHTAINEN TAPA TEHDÄ TYÖTÄ
2. YHTEISEN TYÖN TEKEMISEN TAVAT JA 
KESKINÄISET YHTEISTYÖTARPEET

TULEVAISUUDEN TARPEIDEN KARTOITTAMISEKSI:
3. SÄILYTYSTILAT JA TARPEET
4. TYÖHYVINVOINTI

2.5.2016

Vastaajia (n) per virasto

Luvut ovat vastanneiden määrä (n) 



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Taustamuuttujat

2.5.2016 4



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Nykytilanne: Ikä ja työkokemus (n=839)

2.5.2016 5

• 49% kaikista vastaajista on iältään 50+ 

• 71% kaikista vastaajista on yli 5 vuotta työkokemusta Helsingin kaupungin teknisissä 
virastoissa

Ikäni… Työkokemukseni pituus Helsingin kaupungin 
teknisissä virastoissa (n=839)



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Vastaajat osastoittain (n=839)

2.5.2016 6

Luvut ovat vastanneiden määrä (n) 



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Henkilökohtainen tapa tehdä työtä
- Työprofiilien määrittäminen 

2.5.2016 7



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Työprofiilien määräytymiskriteerit ja ulottuvuudet

Keskimääräinen työpäivä (aika)

100 %

Omassa virastossa 

60 %

Muualla

40 %

Työpisteellä

40 %

Muissa tiloissa

60 %

Ulkoinen liikkuvuus

Sisäinen liikkuvuus

Tekvin työprofiilit 
rakennetaan 

ulkoisesta ja sisäisestä 
liikkuvuudesta



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Nykytilanne: Liikkuvuus toimiston 
ulkopuolella, kokonaiskuva (n=839)

• Nykyisin ”Muissa teknisen alan 
virastoissa” tai ”matkalla niihin” on 
ulkoista liikkuvuutta 

• Jatkossa kaikki teknisen alan 
virastot ovat saman katon alla, eli 
liikkuvuus lisääntyy sisäisesti 

• Tulevaisuudessa lisääntyvä etä- ja 
joustotyö lisää ulkoista liikkuvuutta

• Vain 22% ajasta ollaan 
toimistorakennuksen ulkopuolella, 
josta n. 6 % ajasta ollaan muissa 
teknisen alan virastojen kanssa tai 
matkalla niihin

• Muihin virastoihin verrattuna suurin 
liikkuvuus on HKR:llä (33%) ja 
pienin KSV:llä

Arvio käytetystä ajasta toimiston ulkopuolella

22%
33%

N=36 N=242 N=266 N=85N=210



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Nykytilanne: Liikkuvuus toimiston sisällä
(n=839)

• Kyselyn perusteella 
keskimäärin työpisteellä 
ollaan 72%

N=36 N=242 N=266 N=85N=210

Arvio käytetystä ajasta toimiston sisäpuolella



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Nykytilanne: Mitä tehdään omalla 
työpisteellä? (n=839)

• Keskittymistä vaativaa työtä omalla työpisteellä on keskimäärin 72% päivästä
• Vuorovaikutusta on keskimäärin 28% päivästä, josta yhteistyötä kasvokkain on 

keskimäärin 14%

Käytetty aika erilaisissa työtehtävissä omalla työpisteellä

Ei vuorovaikutteista/ 
hiljaista työtä

Vuorovaikutteista/
äänekästä työtä

N=36 N=242 N=266 N=85N=210



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Nykytilanne: Työprofiilit (n=839/1319)

Ulkoinen liikkuvuus SuuriPieni
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Pieni

Suuri

Ulkoisesti liikkuva
+ Kiinteästi työpisteellä

Jaettuja työpisteitä
(TJS=1:1,2-1:1,4)

14% 
(N=116)

Keräilijä

43% 
(N=358)

Kiinteästi työpisteellä

Nimettyjä työpisteitä
(TJS=1:1)

Ankkuri

25% 
(N=211)

Ulkoisesti liikkuva 
+ Sisäisesti liikkuva

Jaettuja työpisteitä
(TJS=1:1,4-1:2)

Navigoija

18% 
(N=154)

Sisäisesti liikkuva

Nimettyjä tai jaettuja 
työpisteitä

(TJS=1:1,2-1:1,4) 

Yhdistelijä

Kiinteästi työpisteellä: > 75% omalla työpisteellä kun on omassa virastossa
Sisäisesti liikkuva: > 25% pois omalta työpisteeltä kun on omassa virastossa  ja <25 % Tekvin ulkopuolella
Ulkoisesti liikkuva: > 25% ajasta Teknisten virastojen ulkopuolella



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Nykytilanne: työprofiilit virastoittain (n=839)

2.5.2016 14

Kiinteästi työpisteellä 

Ulkoisesti liikkuva + 

sisäisesti liikkuva

Sisäisesti liikkuva

Ulkoisesti liikkuva + 

kiinteästi työpisteellä



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Nykytilanne: Työpöytä ja sen tarpeet

2.5.2016 15

Arvioi, kuinka usein käsittelet työpisteelläsi materiaalia niin 
paljon, että tarvitset/tarvitsisit lisäpöytää 

perustyöpisteen (koko 160x80 cm) lisäksi? (n=839)
Mihin käytät pöytää päivittäin?

• 44% (n=368/839) tarvitsee lisäpöytää päivittäin

• 21% (n=172/839) vastaajista tarvitsee lisäpöytää viikoittain

• Eniten pöytää käytetään piirustusten, asiakirjojen, suunnitelmien, karttojen 
käsittelyyn ja tarkasteluun



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Arvioi, kuinka paljon arkisto- ja säilytystilaa 
tulet tarvitsemaan tulevaisuudessa

• 43%lle (n=360/839) 
vastaajista riittää yksi 80cm 
kaappi, jonka korkeus on 
130cm 

• 33%lle (n=275/839) 
vastaajista riittää kaksi 80cm 
kaappia (nimetyn työpisteen 
vakiokaappikoko)

• 20%lle (n=172/839) 
vastaajista tarvitsee 
enemmän kuin kaksi 80cm 
kaappia

2.5.2016 16

Arvioi, kuinka paljon arkisto- ja säilytystilaa tulet 
tarvitsemaan tulevaisuudessa.

Henkilökohtaista säilytystilaa työpisteellä (n=839)



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Arvioi, kuinka paljon arkisto- ja säilytystilaa 
tulet tarvitsemaan tulevaisuudessa

2.5.2016 17

Yhteistä säilytystilaa työpisteen lähellä, 
samassa kerroksessa (n=839)

• 75% vastaajista (n=626/839) 
kokee tarvitsevansa jonkin verran 
säilytystilaa työpisteen läheltä

• 44 % vastaajista (n=365/839) 
kokee tarvitsevansa jonkin verran 
säilytystilaa muualta rakennuksesta

Yhteistä säilytystilaa
muualla rakennuksessa (n=839)



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Nykytilanne: Säilytystilat ja tarpeet, 
Työvarusteiden säilytys

• 78% vastaajista (n=657/839) 
tarvitsee pukukaappia 
työvarusteilleen

• Kaikissa virastoissa on tarvetta 
pukukaapille

• Pukukaappitarpeet virastoittain 

• ATT: 97 % (n=35/36) 

• HKR: 83 % (n=202/242) 

• HKR:lla on selkeästi suurin 
tarve isommille kaapeille 
kuin 45 cm, jopa 120 cm

• KSV: 74 % (n=156/210) 

• KV: 73 % (n=195/266)

• RAKVV: 81 % (n=69/85) 
vastaajista tarvitsee 
jonkinlaisen kaapin

2.5.2016 18

Minkä levyisen pukukaapin tarvitset 
työvarusteillesi (virkapuku, suojakengät tms. 
varusteita)? (muualla rakennuksessa) (n=839)

Muu: 60+ cm vaatekaappi, lukollinen kaappi, 2*30 kaapit… 



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Yhteiset työn tekemisen tavat

2.5.2016 19



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Ryhmät ja kokoustilatarpeet, yhteenveto

2.5.2016 20

Arvioi, kuinka usein tapaat eri kokoisia ryhmiä 
oman virastosi tiloissa.

Kaikki ryhmät yhdistetty

• Kaikilla virastoilla on yhteistyötä 
keskenään, kansalaisasiakkaiden sekä 
yhteistyökumppaneiden ja 
sidosryhmien kanssa

 Eniten tarvitaan pieniä 
vetäytymistiloja (2-8 hlö) työtilojen 
välittömään läheisyyteen 
päivittäiseen käyttöön 

 Suuremmat kokoustilat voivat olla 
kauempana (käyttö viikoittaista/ 
kuukausittaista), tarvitaan 
enimmäkseen 9-15 hlö tiloja.

 Kansalaisasiakkaita varten tarvitaan 
eniten pieniä 2-4 hengen tiloja



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Mitä tehdään kokoustiloissa?

2.5.2016 24



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Työhyvinvointi kysymykset 
tulevaisuudesta

2.5.2016 27



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Tulevaisuus: Työhyvinvointi

Jos toimipisteeni sijaitsisi Kalasatamassa, kulkisin 
työmatkani pääasiallisesti (n=839)

2.5.2016 28

Jos käytettävissä olisi 
tilavammat pukuhuoneet, tulisin 
pyörällä/ juoksisin/ jne. töihin 

useammin (n=839)

En osaa sanoa n=7



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Tulevaisuus: Työhyvinvointi

2.5.2016 29

Muuta, mitä? Uima-allas (n=26), lepohuone (n=10), 
(katto)terassi/-puutarha (n=10)  

Jos toimipisteessäni olisi käytettävissä 
seuraavia virkistystiloja, käyttäisin 

niistä säännöllisesti (n=839)

Arvioi, missä ja kuinka usein ruokailisit 
mieluiten uudessa toimistorakennuksessa 

Kalasataman alueella (n=839) 

28%

53%

19%

En yleensä ruokaile työpäivän aikana (n=9) 
En osaa sanoa (n=8) 



Luottamuksellinen, vain Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Kiitos 
KVA Arkkitehdit Oy:n työympäristönkehitys

Ritva Kokkola
Projektipäällikkö, arkkitehti, 

työympäristökehitys

Julianna Nevari
Sisustusarkkitehti, 

työympäristökonsultti

Anna-Kaisa Laitinen
Sisustusarkkitehti, 

työympäristöassistentti

Yhteistyössä



Helsigin kaupungin teknisten alojen 

virastojen tilankäytön mittaus 

Loppuraportti 

Liite 10b



Sisältö 

Projektin tausta ja metodi 

Termit 

Yhteenveto 

Keskeiset havainnot 

Tulokset 

   Kiinteistövirasto 

   Rakennusvalvontavirasto 

   Kaupunkisuunnitteluvirasto 

   Asuntotuotantotoimisto 

   Rakennusvirasto 

   Autopaikat 

Mittausten määrittelyt 



Projektin tausta ja metodi 
Miksi mittaus tehtiin ja miten mittaus suoritettiin 



Projektin tausta ja metodi 

Metodi 
Tilankäytön mittaukset suoritettiin kahtena ajankohtana. 
Kiinteistöviraston, Asuntotuotantotoimiston, 
Rakennusvalvontaviraston ja Kaupunisuunnitteluviraston tiloissa 
2.11.2015 – 13.11.2015. Rakennusviraston tiloissa mitattiin 
2.12.2015 – 15.12.2015. Lisäksi Asuntotuotantotoimiston tiloissa 
tehtiin uusi mittaus 7.12.2015 – 16.12.2015 sillä ensimmäisen 
mittauksen tulosta ei pidetty luotettavana.  Kaikissa mittauksissa 
hyödynnettiin Rapalin mittaustyökalua. 

 

Työpisteiden, kokoustilojen, ja asiakastilojen käyttöä havainnointiin 
kaksi kertaa päivässä. Havainnointi ajankohdat olivat 
todennäköisimpinä työpisteiden huippukäyttöaikoina aamulla noin 
kello 10 sekä iltapäivällä noin kello 13. 

 

Mittauksessa havainnoitiin todellista tilankäyttöä, joka antaa tietoa 
tilankäytön tehokkuudesta sekä eri organisaatioiden ja tilatyyppien 
tilankäytöstä. 

 

Työympäristön kehittämisessa tietoa tulee käyttää yhdessä muun 
kerätyn tiedon kanssa. Näin voidaan luoda kokonaisvaltainen kuva 
työntekijöiden nykyisistä sekä toivotuista työtavoista 
suunniteltaessa heitä parhaiten tukevaa työympäristöä. 

Tausta 

Helsingin kaupungin teknisen alan virastot ovat keskittymässä 

yhteen sijaintiin nykyisestä seitsemästä eri sijainnista. 

Hajaantuneen sijoittumisen on todettu haittaavaan virastojen välistä 

yhteistyötä sekä asiakaspalvelun kehittämistä. 

 

JKMM Arkkitehdit suunnittelevat virastoille yhteistä 

toimitilarakennusta ja KVA Arkkitehdit vastaavat uuden kohteen 

työympäristön kehittämisestä. Tilankäytön mittauksessa kerättyä 

tietoa hyödynnetään KVA:n toimesta työympäristön kehittämisessä 

sekä JKMM toimesta tulevan työpiste- ja tilatarpeen 

määrittämisessä. 



Termit 
Raportissa käytettyjen termien selitykset 



Termit 

Työpiste 

Työpöytä ja istuin, jotka täyttävät toimistotyön 
ergonomiset vaatimukset. Sijaitsee työskentelyyn 
soveltuvassa tilassa. 
 
Työpiste voi olla nimetty tietylle henkilölle tai se voi olla 
jaettu henkilöiden tai ryhmän kesken. Työpisteet, jotka 
ovat mittauksen aikana tyhjiä tai rikkinäisiä ovat merkitty 
”Ei käytössä” 

Mittauksessa tehtävät havainnot: käytössä, varattu, tyhjä 

Mittauksessa tehdään havaintoja onko mitattavat kohde käytössä, varattu, vai tyhjä. 
 
Työpiste/kokoustila on käytössä silloin kuin työpisteellä/kokoustilassa on henkilö 
havaintohetkellä. Kokoustiloissa lasketaan osallistujien määrä. Varattu kokoustila 
tarkoittaa, että kokous on kesken mutta henkilöt eivät ole paikalla. Varattu työpiste 
tarkoittaa, että siinä ei ole ketään työskentelemässä, mutta siinä on lähiaikoina 
työskennelty esim. pisteella on takki tai kahvikuppi yms. Tyhjä työpiste tai kokoustila 
tarkoittaa, että ei ole merkkejä läsnäolosta 
 
Asiakastila on käytössä silloin kun siinä on asiakas ja tyhjä kun asiakasta ei ole. Varattu 
kun asiakas on poistunut hetkeksi. 
 
 
 

Kokoustila 

Tila tai paikka missä 
voidaan pitää kokouksia 
pöydän äärellä. Näitä 
voivat olla esim. 
kokoushuoneet tai 
kokouspöydät 
toimistohuoneissa 

Asiakastila 

Asiakkaiden 
palvelemiseen varattu 
istuin tai piste. 

Eri käyttöasteet ja laskentatavat 

Huippukäyttöasteella tarkoitetaan mittausjakson suurinta yksittäistä havainnointia 
esim. milloin oli suurin yhteenlaskettu määrä työpisteitä käytössä ja varattuna. 
 
Keskimääräinen käyttöaste on keskiarvo kaikista havainnointikierrokista. 
 
Tuloksissa on laskettu varatut arvolla 1.0 eli ne vastaavat käytössä olevaa. Projekteissa 
missä työpisteet ovat nimettyjä ja mittauksen tietoa hyödynnetään mitoitettaessa 
monitilatoimistoa missä työpisteitä jaetaan suosittelemme käyttämään arvoa 0.5 
varatuille työpisteille. 



Yhteenveto 
Yleiskuva projektista sekä tunnusluvuista ja tärkeimmät havainnot 



Helsingin kaupungin tekniset virastot 

Pinta-ala 34 316m2 

Työpisteet 

Käytössä (mitatut työpisteet) 1305 kpl 

Ei käytössä 92 kpl 

Kokoustilat (työhuoneiden kokouspöydät mukana) 

 

241 kpl 

Mitatut autopaikat 297 kpl 

Henkilöstömäärä mittauksen aikana 1330 hlö 

m2/työpiste 24,7 m2/tp 

m2/hlö 25,8 m2/hlö 

Perustiedot 

2 

3 



Havainnot 

51% 
44% 50% 

58% 

40% 

22% 25% 23% 
16% 

19% 
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Kiinteistövirasto Rakennusvalvonta KSV ATT Rakennusvirasto

Käytössä Varattu Tyhjä Keskimääräinenkäyttöaste 57% 

Työpisteiden käyttö 

Keskimäärin teknisissä virastoissa työskennellään työpisteellä 51% 

ajasta. Virastojen ja osastojen välillä on isoja eroja. Eniten työpisteellä 

työskentelevät ATT (58%) ja KV:n Kaupunkimittausosasto (63%). Toinen 

ääripää on Rakennusvirasto (40%) ja KV:n Tilakeskus (42%). Tyhjien 

työpisteiden keskimääräinen osuus on 32% sekä varattujen osuus 21%. 

Luvuista voidaan päätellä, että työ tapahtuu suurimmaksi osaksi 

toimistolla, mutta ei aina omalla työpisteellä. Suunniteltaessa ja 

mitoitettaessa uusia tiloja työpisteiden käytön erot tulee huomioida 

yhdessä muun työympäristön kehittämisprojektissa kerättävän 

materiaalin kanssa. Selvää kuitenkin on, että työpisteiden jakaminen ja 

tätä kautta tilamäärän vähentäminen on mahdollista mikäli työympäristön 

kehittämisessä halutaan joustavampia työtapoja ja työntekijöille 

valinnanvapautta.   

Asiakkaat 
Mittauksessa havainnointiin onko työhuoneissa asiakkaita tai 
vieraita käymässä. Työhuoneissa oli ulkopuolinen henkilö 
keskimäärin 3,8% haivainnointi kierroksista. Ainoastaan 
Rakennusvalvontavirastossa (ka. 11%) ja Kaupunkimittauksessa 
(ka. 5%) oli merkittävät määrät vierailijoita, mikä tulisi huomioida 
tulevassa suunnittelussa. 

 

Lisäksi havainnointiin asiakastiloja. Nämä olivat käytössä 
keskimäärin 31% ajasta (asiakas palvelupisteellä). 

 

Työpisteiden havaittu keskimääräinen tila: käytössä, 

varattu tai tyhjä 

Kokoustilojen käyttö 
Kokoustiloja teknisissä virastoissa on käyttöön nähden erittäin paljon. 
Kokoustilat ovat keskimäärin vain 19% ajasta käytössä. Kokoustiloihin on 
laskettu mukaan kokoushuoneiden lisäksi myös työhuoneissa olevat 
kokouspöydät. Yhteensä kokouksia havaittiin 820 kpl mittausten aikana. 

 

Kokoukset olivat lähes aina alle 10 hlö kokouksia (90%). Pieniä 
kokouksia, neljä hlö tai alle oli 57% ajasta. Kokoustilojen merkittävä 
alikäyttö sekä pienien kokousten yleisyys tulisi huomioida tiloja 
suunniteltaessa esim.pienet vetäytymistilat (2hlö) voivat toimia myös 
kokoustiloina. 

 

Figures Peak Average Daily Peak Avg 

0.5 63.60 % 57.10 % 58.08 % 

1 75.50 % 67.59 % 68.57 % 



Tulokset 
Kiinteistövirasto 



Tonttiosasto, Hallinto-osasto, KKY, Kaupunkimittausosasto, Geotekninenosasto, Tilakeskus, Asunto-osasto 

Pinta-ala 9 987,1 m2 (151,5 m2 arkistoa eikä 385 m2 kellaria 

mukana) 

Työpisteet 

Käytössä 385 kpl 

Ei käytössä 30 kpl 

Kokoustilat 73 kpl 

Henkilöstömäärä mittauksen aikana 382 hlö 

m2/työpiste 24,1 m2/tp 

m2/hlö 32,7 m2/hlö 

Kohteen perustiedot 
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Käytössä Varattu Tyhjä

Tilankäytön mittaus: Työpisteiden käyttöaste 

Huippukäyttöaste 80% Keskimääräinenkäyttöaste 76% 

51 % 

22 % 

27 % 

Info: 
Vasen kuvaaja visualisoi kävelykierrosten havaintoja. Yksi pylväs 

kuvastaa yhtä kierrosta. Kuvaajasta puuttuu yks kierros koska 

yhdessä kohteessa ei tehty keskiviikko ammuna kieerrosta. 

 

Oikea kuvaaja kertoo kuinka paljon työpisteet olivat mittausjakson 

aikana keskimäärin tyhjinä, varattuina sekä käytössä. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 385 työpistettä. 

Havainnot:     
Puolet ajasta (51%) työpisteillä työskentelee henkilö ja keskimäärin 

27% ajasta työ tapahtuu toimiston ulkopuolella. Olettaen, että tyhjä 

työpiste tarkoittaa tätä.Tyhjiä työpisteitä oli vähintään 20% joka 

kierroksella, mikä tarkoittaa 40 työpistettä. 

 

Yleistäen voidaan tulkita, että 22% ajasta ollaan sisäisissä 

sovituissa tai satunnaisissa kokouksissa ja kohtaamisissa.  
 

Figures Peak Average Daily Peak Avg 

0.5 68.05 % 62.43 % 64.03 % 

1 80.26 % 73.59 % 74.99 % 
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Käytössä Varattu Tyhjä

Tilankäytön mittaus:Työhuoneessa asiakas 

Huippukäyttöaste 4,7% Keskimääräinenkäyttöaste 0,0,7% 

Info: 
Kuvaaja visualisoi kuinka monessa työhuoneessa oli henkilöstön 

ulkopuolinen henkilö esim. asiakas tai konsultti. Yksi pylväs 

kuvastaa yhtä kierrosta. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 191 työhuonetta, missä ylimääräinen 

istuin esim. asiakkaalle. 
 

Havainnot:     
Työhuoneissa on hyvin harvoin talon ulkopuolinen henkilö 

käymässä. Asiakkaiden vastaanottaominen kannattaa suunnitella 

muihin kuin toimistotiloihin. 

 

 

 
 

Figures Peak Average 
Daily Peak 
Avg 

0.5 4.71 % 0.63 % 0.76 % 

1 4.71 % 0.69 % 0.84 % 
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Käytössä Varattu Tyhjä

Tilankäytön mittaus:Asiakastilat 

Huippukäyttöaste 33% Keskimääräinenkäyttöaste 15% 

Info: 
Kuvaaja visualisoi kuinka usein asiakas havaittiin määritellyissä 

asiakastiloissa. Yksi pylväs kuvastaa yhtä kierrosta. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 21 asiakastilaa 

 

 
 

Figures Peak Average 
Daily Peak 
Avg 

0.5 33.33 % 14.54 % 20.48 % 

1 33.33 % 14.54 % 20.48 % 

Havainnot:     
Kiinteistöviraston kaikki 21 asiakastilaa ovat maltillisesti käytössä. 

Uudessa toimitilassa tulisi harkita kaiken asiakaspalvelun 

keskittämistä jolloin voitaisiin luopua osasta asiakaspalvelutiloista. 
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Tilankäytön mittaus: Kokoustilojen käyttöaste 

Huippukäyttöaste 25% 

Keskimääräinenkäyttöaste 18% 

Info: 
Vasen kuvaaja visualisoi kävelykierrosten havaintoja. Yksi pylväs 

kuvastaa yhtä kierrosta. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 76 kokoustilaa. 

 

 
 

32% 

30% 

29% 

 9% 

1-2 hlö 

3-4 hlö 

10+  hlö 

5-9 hlö 

Havainnot:     
Kokoustilojen käyttöaste on suhteellisen alhainen vaikka ovatkin 

suhteessa teknisten virastojen keskiarvoon nähden hyvällä käytöllä. 

 

Kokousten koot ovat kaikkien kohteiden keskiarvon mukaiset sekä 

hyvin tyypillinen tulos tilankäytön mittauksissa. 
 

 

Figures Peak Average 
Daily Peak 
Avg 

0.5 23.68 % 17.14 % 19.74 % 

1 25.00 % 18.28 % 20.92 % 



Tulokset 
Rakennusvalvontavirasto 



Siltasaarenkatu 13, 1, 5 - 7 kerrokset 

Pinta-ala 3 129 m2 

Työpisteet 

Käytössä 124 kpl (joista 2 arkiston piirrustuspöytää 

ja 5 asiakkaille) 

Ei käytössä 3 kpl 

Kokoustilat 7 kpl (joista yksi ei käytössä) 

Asiakaspalvelupisteet (aula) 10 kpl (joista 5  työpöytää itsenäiseen 

piirrustusten katselemiseen) 

Henkilöstömäärä mittauksen aikana 117 hlö 

m2/työpiste 24,6 m2/tp 

m2/hlö 26,7 m2/hlö 

Kohteen perustiedot 
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Käytössä Varattu Tyhjä

Tilankäytön mittaus: Työpisteiden käyttöaste 

Huippukäyttöaste 73% Keskimääräinenkäyttöaste 69% 

44 % 

25 % 

31 % 

Info: 
Vasen kuvaaja visualisoi kävelykierrosten havaintoja. Yksi pylväs 

kuvastaa yhtä kierrosta. 

 

Oikea kuvaaja kertoo kuinka paljon työpisteet olivat mittausjakson 

aikana keskimäärin tyhjinä, varattuina sekä käytössä. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 124 työpistettä. 
 

Figures Peak Average Daily Peak Avg 

0.5 65.32 % 56.61 % 58.99 % 

1 79.84 % 69.35 % 72.90 % 
Havainnot:     
Alle puolet ajasta (44%) työpisteillä työskentelee henkilö ja 

keskimäärin 31% ajasta työ tapahtuu toimiston ulkopuolella. 

Olettaen, että tyhjä työpiste tarkoittaa tätä. Tyhjiä työpisteitä oli 

vähintään 20% joka kierroksella, mikä tarkoittaa 25 työpistettä. 

 

Varattu työpiste indikoi, että henkilö on toimistolla, mutta ei 

työpisteellä. Yleistäen voidaan tulkita, että 25% ajasta ollaan 

sisäisissä sovituissa tai satunnaisissa kokouksissa ja kohtaamisissa. 
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Käytössä Varattu Tyhjä

Tilankäytön mittaus:Työhuoneessa asiakas 

Huippukäyttöaste 26% Keskimääräinenkäyttöaste 11% 

Info: 
Kuvaaja visualisoi kuinka monessa työhuoneessa oli henkilöstön 

ulkopuolinen henkilö esim. asiakas tai konsultti. Yksi pylväs 

kuvastaa yhtä kierrosta. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 72 työhuonetta, missä oli asiakkaille 

varattu istuimia. 
 

Havainnot:     
Työhuoneissa vierailee asiakas suhteellisen harvoin, mutta määrä 

on silti merkittävä mikä tule ottaa huomioon suunniteltaessa tiloja 

Rakennusvalvontavirastolle. 
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Käytössä Varattu Tyhjä

Tilankäytön mittaus:Asiakastilat 

Huippukäyttöaste 100% Keskimääräinenkäyttöaste 91% 

Info: 
Kuvaaja visualisoi kuinka usein asiakas havaittiin määritellyissä 

asiakastiloissa. Yksi pylväs kuvastaa yhtä kierrosta. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 5 asiakastilaa, missä asiakasta palvellaan 
 
 
 

Havainnot:     
Viisi asiakastilaa ovat lähes aina käytössä. Mitatuista kohteista 

Rakennusvalvontavirasto näyttäisi tämän tuloksen perusteella sekä 

työhuoneissa vierailevien asiakkaiden määrän perusteella olevan 

eniten asiakkaita kasvotusten palveleva virasto. 
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Tilankäytön mittaus: Kokoustilojen käyttöaste 

Huippukäyttöaste 46% 

Keskimääräinenkäyttöaste 26% 

Info: 
Vasen kuvaaja visualisoi kävelykierrosten havaintoja. Yksi pylväs 

kuvastaa yhtä kierrosta. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 13 kokoustilaa. 

 

 
 

Havainnot:     
Kokoustilojen käyttö on kohtuullisella tasolla. Tarkoittaen, että ei 

aivan korkeimpien joukossa mutta ei myöskään aivan alhaisempien 

joukossa. Kokouspöytiä oli työhuoneissa 5 kpl eli alle puolet 

mitatuista kokoustiloista.  

 

Kokousten koot ovat kaikkien kohteiden keskiarvon mukaiset sekä 

hyvin tyypillinen tulos tilankäytön mittauksissa. 

Figures Peak Average 
Daily Peak 
Avg 

0.5 42.31 % 24.62 % 30.38 % 

1 46.15 % 25.77 % 31.54 % 

18% 

44% 

23% 

 15% 

1-2 hlö 

3-4 hlö 

10+  hlö 

5-9 hlö 



Tulokset 
Kaupunkisuunnitteluvirasto 



Kansakoulunkatu 1 ja 3, 1 - 8 kerrokset ja Laituri sekä Narinkka 

Pinta-ala 10 148 m2 (lisätty Narinkka) 

Työpisteet 

Käytössä 289 kpl 

Ei käytössä 23 kpl 

Kokoustilat 92 kpl 

Asiakaspalvelupisteet 2 kpl (Narinkka laskettu yhdeksi) 

Henkilöstömäärä mittauksen aikana 289 hlö (ainakin, ei tietoa jaetuiden tp 

käyttäjistä) 

m2/työpiste 31,9 m2/tp (Näyttelytila ei mukana) 

m2/hlö 34,8 m2/hlö (Näyttelytila ei mukana) 

Kohteen perustiedot 
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Käytössä Varattu Tyhjä

Tilankäytön mittaus: Työpisteiden käyttöaste 

Huippukäyttöaste 80% Keskimääräinenkäyttöaste 73% 

50 % 

23 % 

27 % 

Info: 
Vasen kuvaaja visualisoi kävelykierrosten havaintoja. Yksi pylväs 

kuvastaa yhtä kierrosta. 

 

Oikea kuvaaja kertoo kuinka paljon työpisteet olivat mittausjakson 

aikana keskimäärin tyhjinä, varattuina sekä käytössä. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 289 työpistettä. 
 

Havainnot:     
Keskimäärin puolet ajasta työpisteillä työskentelee henkilö ja 

keskimäärin 27% ajasta työ tapahtuu toimiston ulkopuolella. 

Olettaen, että tyhjä työpiste tarkoittaa tätä. Tyhjiä työpisteitä oli 

vähintään 20% joka kierroksella, mikä tarkoittaa 59 työpistettä. 

 

Varattu työpiste indikoi, että henkilö on toimistolla, mutta ei 

työpisteellä. Yleistäen voidaan tulkita, että 23% ajasta ollaan 

sisäisissä sovituissa tai satunnaisissa kokouksissa ja kohtaamisissa. 

Figures Peak Average Daily Peak Avg 

0.5 67.99 % 61.43 % 63.51 % 

1 79.58 % 73.11 % 74.84 % 
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Käytössä Varattu Tyhjä

Tilankäytön mittaus:Työhuoneessa asiakas 

Huippukäyttöaste 5,2% Keskimääräinenkäyttöaste 2,6% 

Info: 
Kuvaaja visualisoi kuinka monessa työhuoneessa oli henkilöstön 

ulkopuolinen henkilö, mutta ei kokouksessa, esim. asiakas tai 

konsultti huoneessa olevalla tuolilla. Yksi pylväs kuvastaa yhtä 

kierrosta. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 154 työhuonetta, missä oli asiakkaille 

varattu istuimia. 

Havainnot:     
Työhuoneissa on hyvin harvoin talon ulkopuolinen henkilö 

käymässä. 
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Tilankäytön mittaus: Kokoustilojen käyttöaste 

Huippukäyttöaste 19% 

Keskimääräinenkäyttöaste 12% 

Info: 
Vasen kuvaaja visualisoi kävelykierrosten havaintoja. Yksi pylväs 

kuvastaa yhtä kierrosta. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 91 kokoustilaa. 

 

HUOM! Yksi tittaaja on laskenut kokouksista vain talon ulkopuoliset 

henkilöt 

Havainnot:     
Kokoustilojen käyttö on vähäistä, mutta ei alhaisin mitatuista 

kohteista. Huomioitavaa on, että suhteellisen monessa 

työhuoneessa oli KSV:ssa oma kokouspöytä. 

 

Kokousten koot ovat kaikkien kohteiden keskiarvon mukaiset sekä 

hyvin tyypillinen tulos tilankäytön mittauksissa. 
 

Figures Peak Average 
Daily Peak 
Avg 

0.5 17.03 % 10.74 % 13.63 % 

1 18.68 % 11.98 % 15.05 % 
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Tulokset 
Asuntotuotantotoimisto 



Junailijankuja 3, Kellari ja kerrokset 1 - 3  

Pinta-ala 1 640 m2  

Työpisteet 

Käytössä 62 kpl 

Ei käytössä 6 kpl 

Kokoustilat 13 kpl 

Asiakaspalvelupisteet 2 kpl  

Henkilöstömäärä mittauksen aikana 61 hlö 

m2/työpiste 24,1 m2/tp 

m2/hlö 26,9 m2/hlö 

Kohteen perustiedot 
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Käytössä Varattu Tyhjä

Tilankäytön mittaus: Työpisteiden käyttöaste 

Huippukäyttöaste 74% Keskimääräinenkäyttöaste 66% 

58 % 
16 % 

26 % 

Info: 
Vasen kuvaaja visualisoi kävelykierrosten havaintoja. Yksi pylväs 

kuvastaa yhtä kierrosta. 

 

Oikea kuvaaja kertoo kuinka paljon työpisteet olivat mittausjakson 

aikana keskimäärin tyhjinä, varattuina sekä käytössä. 

. 

Mittauksessa oli yhteensä 62 työpistettä. 

Havainnot:     
Työpisteiden käyttö on kaikista korkein mitattuista kohteista. 

Mittauksen perusteella ATT:n työntekijöiden työ tapahtuu lähes 

suurimmaksi osalta omalla työpisteellä, keskimäärin 58% ajasta. 

 

26% ajasta työ tapahtuu toimiston ulkopuolella. 
 

Figures Peak Average Daily Peak Avg 

0.5 74.19 % 66.48 % 68.95 % 

1 85.48 % 74.50 % 77.22 % 
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Käytössä Varattu Tyhjä

Tilankäytön mittaus:Asiakapalvelupisteet 

Huippukäyttöaste 100% Keskimääräinenkäyttöaste 24% 

Info: 
Kuvaaja visualisoi kuinka usein asiakas havaittiin määritellyissä 

asiakastiloissa. Yksi pylväs kuvastaa yhtä kierrosta. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 2 asiakaspalvelupistettä 

 

 
 

Havainnot:     
Kahdella ensimmäisella mittaus viikolla lähes aina toinen kahdesta 

asiakastilasta oli käytössä.  Kun mittaus uusittiin joulukuun alussa 

kaksi asiakaspistettä olivat vain kerran käytössä. Selvästi tarve 

asiakapalvelupisteille vaihtelee. 

 

Aiakastiloille on tarve mikäli asiointia ei voida siirtää verkkoon 

tulevaisuudessa. 

Figures Peak Average 
Daily Peak 
Avg 

0.5 100.00 % 22.73 % 29.17 % 

1 100.00 % 24.24 % 50.00 % 
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Tilankäytön mittaus: Kokoustilojen käyttöaste 

Huippukäyttöaste 46% 

Keskimääräinenkäyttöaste 21% 

Info: 
Vasen kuvaaja visualisoi kävelykierrosten havaintoja. Yksi pylväs 

kuvastaa yhtä kierrosta. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 13 kokoustilaa. 

 

 
 

Havainnot:     
Kokoushuoneet ovat keskimärin alhaisella käytöllä, mutta niiden 

käyttö vaihtelee viikon aikana. 

 

Suurin osa (67%) kokouksista ovat 1-4 henkilön kokouksia. 
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Figures Peak Average 

Daily Peak 
Avg 

0.5 46.15 % 20.19 % 25.00 % 

1 46.15 % 21.15 % 25.96 % 



Tulokset 
Rakennusvirasto 



Elimäenkatu 5, kerrokset 1-6 sekä autopaikat 

Pinta-ala 9 412 m2 

Työpisteet 

Käytössä 445 kpl (sisältää vetäytymistilojen 

työpisteet) 

Ei käytössä 30 kpl 

Kokoustilat 56 kpl (sisältää lähineuvottelutilat) 

Henkilöstömäärä mittauksen aikana 481 hlö 

m2/työpiste 19,8 m2/tp 

m2/hlö 19,6 m2/hlö 

Henkilöä/työpiste 1,01  hlö/tp 

Kohteen perustiedot 
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Käytössä Varattu Tyhjä

Tilankäytön mittaus:Nimettyjen työpisteiden käyttöaste 

Huippukäyttöaste 74% Keskimääräinenkäyttöaste 59% 

40 % 

19 % 

41 % 

Info: 
Vasen kuvaaja visualisoi kävelykierrosten havaintoja. Oikea kuvaaja kertoo 

kuinka paljon työpisteet olivat mittausjakson aikana keskimäärin tyhjinä, 

varattuina sekä käytössä. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 401 nimettyä työpistettä. Vahtimestareiden ja 

pysäkäinnoinvalvojien työpisteet eivät ole mukana. Mukana ei ole 

myöskään työpisteitä vetäytymistiloissa tai muut erikoistyöpisteet jotka ovat 

jaettuja 
 

Havainnot:     
Alle puolet ajasta (40%) työpisteillä työskentelee henkilö ja keskimäärin 

41% ajasta työ tapahtuu toimiston ulkopuolella. Olettaen, että tyhjä nimetty 

työpiste tarkoittaa tätä.Tyhjiä nimettyjä työpisteitä oli vähintään 26% joka 

kierroksella, mikä tarkoittaa 106 työpistettä. 

 

Yleistäen voidaan tulkita, että 19% ajasta ollaan sisäisissä sovituissa tai 

satunnaisissa kokouksissa ja kohtaamisissa tai työskennellään esim. 

vetäytymistilassa.  
 

Figures Peak Average Daily Peak Avg 

0.5 61.85 % 49.15 % 51.38 % 

1 73.57 % 58.54 % 61.10 % 
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Käytössä Varattu Tyhjä

Tilankäytön mittaus:Pysäköinnin valvojien työpisteiden käyttöaste 

Huippukäyttöaste 64% Keskimääräinenkäyttöaste 16% 

16 % 

84 % 

Info: 
Vasen kuvaaja visualisoi kävelykierrosten havaintoja. Oikea kuvaaja kertoo kuinka 

paljon työpisteet olivat mittausjakson aikana keskimäärin tyhjinä, varattuina sekä 

käytössä. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 14 jaettu työpistettä pysäköinninvalvojille. 

 
 
 
 
 

Havainnot:     
Pysäköinninvalvojat viettävät hyvin suuren osan ajasta (84%) toimiston 

ulkopuolella. 

 

Tuloksia tarkastellessa tulee huomioida, että havaintojen ajat eivät välttämättä ole 

ne ajat joilloin pysäköinninvalvojat ovat toimistolla. Ruuhkaisinta voi olla työvuoron 

alussa ja lopussa.  

 

Pysäköinninvalvojien tarpeita toimistolla tulisi tutkia tarkemmin, mitä varten he 

tarvitsevät työpisteitä ja voisivatko he tehdä etänä osan työpistettä vaativista 

tehtävistä jolloin tarve tulla toimistolle vähenisi. 

Figures Peak Average Daily Peak Avg 

0.5 64.29 % 15.71 % 27.14 % 

1 64.29 % 15.71 % 27.14 % 



Tilankäytön mittaus:Jaetut erityistyöpisteet 

Huippukäyttöaste 100% 

Keskimääräinenkäyttöaste 40% 

Info: 
Yksi pylväs kuvastaa yhtä kierrosta.  

 

Mittauksessa oli yhteensä 3 jaettu työpistettä, jotka olivat varattu 

tiettyyn erikoistarpeeseen. 
 

 

 

 
 

Havainnot:     
Luottamusmiesten työpistettä ei käytetty kertaakaan haivaintojen 

aikana. Luottamusmiesten työhuoneessa oleva neuvottelupöytä oli 

kerran käytössä. Muissa kahdessa oli satunnaista käyttöä. 

 
 

 

 

 

 

Huippukäyttöaste 0% 

Keskimääräinenkäyttöaste 0% 

Huippukäyttöaste 100% 

Keskimääräinenkäyttöaste 15% 

Erikoistyöpiste toisessa 

kerroksessa 

 
 

Luottamusmiehille varattu 

työhuone kolmannessa 

kerroksessa 

Työpiste monikäyttöisessä 

huoneessa viidennessä 

kerroksessa 
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Käytössä Varattu Tyhjä

Tilankäytön mittaus:Vetäytymistilojen työpisteiden käyttöaste 

Huippukäyttöaste 19% Keskimääräinenkäyttöaste 8% 

8 % 
0 % 

92 % 

Info: 
Vasen kuvaaja visualisoi kävelykierrosten havaintoja. Oikea kuvaaja 

kertoo kuinka paljon työpisteet olivat mittausjakson aikana 

keskimäärin tyhjinä, varattuina sekä käytössä. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 21 työpistettä vetäytymistiloissa. 
 

 

 
 

Havainnot:     
Vetätytymistiloja käytetään, mutta harvakseltaan. Tähän voi 

vaikuttaa rauhallinen työskentely ilmapiiri toimistotiloissa tai, että 

huoneita ei ole vielä opittu käyttämään. 

 
 

 

 

 

 

Figures Peak Average Daily Peak Avg 

0.5 19.05 % 7.98 % 12.38 % 

1 19.05 % 8.10 % 12.38 % 
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Käytössä Varattu Tyhjä

Tilankäytön mittaus:Asiakaspisteet (1. kerros) 

Huippukäyttöaste 75% Keskimääräinenkäyttöaste 25% 

Info: 
Kuvaaja visualisoi kuinka usein asiakas havaittiin määritellyissä 

asiakastiloissa. Yksi pylväs kuvastaa yhtä kierrosta. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 4 asiakaspistettä alakerran 

asiakaspalvelutilassa. Tilassa oli lisäksi varattu asiakkailla työpiste, 

mutta se ei ollut kertaakaan käytössä. 
 

Havainnot:     
Asiakaspisteet olivat tasaisesti käytössä mittauksen aikana. Tuloksia 

tarkastella tulee huomioida, että havaintojen ajankohdat eivät 

todennäköisesti olleet huippuaikoja asiakaspalveluille. 

 

 

 
 

Figures Peak Average Daily Peak Avg 

0.5 75.00 % 25.00 % 42.50 % 

1 75.00 % 25.00 % 42.50 % 
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Tilankäytön mittaus: Kokoustilojen käyttöaste 

Huippukäyttöaste 36% 

Keskimääräinenkäyttöaste 27% 

Info: 
Vasen kuvaaja visualisoi kävelykierrosten havaintoja. Yksi pylväs 

kuvastaa yhtä kierrosta. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 53 kokoustilaa. 
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Havainnot:     
Kokoustilat olivat tasaisesti käytössä koko kahden viikon jakson 

aikana. Kokoishuoneita on suhteessa kokousten määrään nähden 

runsaasti. 

 

Suurin osa (55%) kokouksista olivat 1-4 henkilön kokouksia. 

 

 

Figures Peak Average 
Daily Peak 
Avg 

0.5 35.85 % 26.70 % 28.87 % 

1 35.85 % 27.08 % 29.25 % 



Tulokset 
Autopaikat: ATT, KV Tilakeskus, KV Kaupunkimittaus, KV Geo, 
Rakennusvalvontavirasto, Kaupunkisuunnitteluvirasto Kansakoulunkatu 
ja Rakennusvirasto 
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Käytössä Varattu Tyhjä

Tilankäytön mittaus: Autopaikat (Rakennusvirasto ei mukana) 

Huippukäyttöaste 81% Keskimääräinenkäyttöaste  73% 

73 % 

27 % 

Info: 
Vasen kuvaaja visualisoi kävelykierrosten havaintoja. Yksi pylväs 

kuvastaa yhtä kierrosta. Oikea kuvaaja kertoo kuinka paljon 

parkkipaikat olivat mittausjakson aikana keskimäärin tyhjinä sekä 

käytössä. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 149 autopaikkaa.Mukana ei ollut 

kadunvarsipaikkoja. 

Havainnot: 
Puuttuvat kierrokset johtuvat siitä, että kierroksia ei tehty joka kerta 

muutamissa kohteissa. 

 

Autopaikkat ovat suhteellisen korkealla käytöllä, mutta mikäli 

uudessa kohteessa autopaikat ovat kaikkien teknisten virastojen 

käytössä voitaisiin määrää vähentää. 

 

Figures Peak Average Daily Peak Avg 

0.5 80.54 % 73.47 % 68.39 % 

1 80.54 % 73.47 % 68.39 % 
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Käytössä Varattu Tyhjä

Tilankäytön mittaus: Autopaikat (Rakennusvirasto) 

Huippukäyttöaste 78% Keskimääräinenkäyttöaste  65% 

65 % 

35 % 

Info: 
Vasen kuvaaja visualisoi kävelykierrosten havaintoja. Yksi pylväs 

kuvastaa yhtä kierrosta. Oikea kuvaaja kertoo kuinka paljon 

parkkipaikat olivat mittausjakson aikana keskimäärin tyhjinä sekä 

käytössä. 

 

Mittauksessa oli yhteensä 148 autopaikkaa. Mukana ei ollut 

kadunvarsipaikkoja. 

Havainnot: 
Autopaikkat ovat suhteellisen korkealla käytöllä, mutta mikäli 

uudessa kohteessa autopaikat ovat kaikkien teknisten virastojen 

käytössä voitaisiin määrää vähentää. 

 

Joka havainnointikierroksella oli vähintään 33 autopaikkaa vapaana. 

 

 

Figures Peak Average Daily Peak Avg 

0.5 77.70 % 64.66 % 68.65 % 

1 77.70 % 64.66 % 68.65 % 



Mittauksen määrittelyt 
Mitattujen kapasiteettien sijainnit ja tyypit pohjakuvissa 
  



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KV Fabianinkatu 31 D 6 krs. 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KV Fabianinkatu 31 D 4 krs. 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KV Tilakeskus: Sörnäistenkatu 1, 3 krs. 

Asiakaspiste 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KV Tilakeskus: Sörnäistenkatu 1,  1 krs. 

Asiakaspiste 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KV Mittaus: Viipurinkatu 2,  1 krs. 

Asiakaspiste 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KV Mittaus: Viipurinkatu 2,  3 krs. 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KV Mittaus: Viipurinkatu 2,  4 krs. 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KV Mittaus: Viipurinkatu 2,  6 krs. 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KV Mittaus: Viipurinkatu 2,  7 krs. 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KV Mittaus: Viipurinkatu 2,  8 krs. 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KV Geo: Malmin asematie 3 A,  4 krs. 

Asiakaspiste 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KV Geo: Malmin asematie 3 A,  4 krs. 

Asiakaspiste 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KV Asunto-osasto: Hämeentie 3,  4 krs. 

Asiakaspiste 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KV Asunto-osasto: Itämerenkatu 3,  3 krs. 

Asiakaspiste 

Asiakaspalvelupisteet, 
keskimmäinen poissa käytöstä 

Asiakkaiden odotustila 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

RKVV: Siltasaarenkatu 13,  1 krs. 

Asiakaspiste 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

RKVV: Siltasaarenkatu 13,  5 krs. 

Asiakaspiste 

Arkiston piirrustuspöytä 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

RKVV: Siltasaarenkatu 13,  6 krs. 

Asiakaspiste 

Skanneri 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

RKVV: Siltasaarenkatu 13,  7 krs. 

Asiakaspiste 

Arkiston piirrustuspöytä 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KSV: Laituri 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KSV: Narinkka 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KSV: Kansakoulunkatu,  1 krs. 

Asiakaspiste 

Mittauksen jälkeen tullut 
korjaustieto 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KSV: Kansakoulunkatu,  2 krs. 

Asiakaspiste 

Työpiste joka on rikki 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KSV: Kansakoulunkatu,  3 krs. 

Asiakaspiste 

Työpiste joka on rikki 

Mittauksen jälkeen tullut 
korjaustieto 

Tilassa 4 tp 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KSV: Kansakoulunkatu,  4 krs. 

Asiakaspiste 

Työpiste joka on rikki 

Mittauksen jälkeen tullut 
korjaustieto 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KSV: Kansakoulunkatu,  5 krs. 

Asiakaspiste 

Työpiste joka on rikki 

Tilassa vain neuvottelutpöytä 

Tilassa 3 tp 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KSV: Kansakoulunkatu,  6 krs. 

Asiakaspiste 

Työpiste joka on rikki 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KSV: Kansakoulunkatu,  7 krs. 

Asiakaspiste 

Työpiste joka on rikki 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

KSV: Kansakoulunkatu,  kellari 

Asiakaspiste 

Työpiste joka on rikki 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

ATT: Junailijankuja 3, 1 krs. 
Asiakaspalvelupiste 

Kokoushuoneet sopimusten 
allekirjoittamiseen 

Huone missä materiaaleja 
asiakkaille katseltavaksi. 
Käytetään kokoushuoneena 
myös 

Henkilöllä 2 työpistettä, 
”virallinen” toisessa kerroksessa 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

ATT: Junailijankuja 3, 2 krs. 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

ATT: Junailijankuja 3, 3 krs. 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

3 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste ja sen 
kapasiteetti 

ATT: Junailijankuja 3, kellari 

Asiakaspiste 

Työpiste joka on rikki 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

4 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste /ryhmätila 
tai epämuodollinen kokoustila ja 
sen kapasiteetti 

Elimäenkatu 5 1. kerros 

Asiakaspalvelu työpisteet sekä 
asiakasvastaanotto piste 

Puhelinkoppi 

Työpiste asiakkaille 

Aula henkilöiden työpisteet 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

4 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste /ryhmätila 
tai epämuodollinen kokoustila ja 
sen kapasiteetti 

Elimäenkatu 5 2. kerros 
Pysäköinnin valvojien alue 

Erikoisvarusteltu tp 

Vetäytymistila 

Puhelinkoppi 

4 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

4 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste /ryhmätila 
tai epämuodollinen kokoustila ja 
sen kapasiteetti 

Elimäenkatu 5 3. kerros 

Luottamushenkilöille 
varattu huone 

Erikois tp, myös 
asikkaille (mikrofilmi) 

Taso piirrustusten 
tarkasteluun 

Puhelinkoppi 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

4 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste /ryhmätila 
tai epämuodollinen kokoustila ja 
sen kapasiteetti 

Elimäenkatu 5 4. kerros 

Puhelinkoppi 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

4 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste /ryhmätila 
tai epämuodollinen kokoustila ja 
sen kapasiteetti 

Elimäenkatu 5 5. kerros 

Puhelinkoppi 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

2 

4 

Työpiste joka on nimetty 

Työpiste joka on jaettu 

Työpiste joka ei ole käytössä 

Kokouspiste ja sen kapasiteetti 

Hetkellinen työpiste /ryhmätila 
tai epämuodollinen kokoustila ja 
sen kapasiteetti 

Elimäenkatu 5 6. kerros 

Puhelinkoppi 

Tulossa 2tp sekä 
neuvottelupöytä, 
mutta ei 
mittauksessa 



Tilankäytön mittaus: Mittauksen määrittelyt 

Elimäenkatu 5 YK ja AK 
Autopaikka 



Rapal Oy | Panorama Tower | Hevosenkenkä 3 | 02600 Espoo 



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Tekvi - Työympäristön kehittäminen 
Tilakiertojen analyysi

2.5.2016

2.5.2016 1

Liite 10c



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Nykytilanteen analyysi, mitä on tehty

Tilakierrot ja havainnointi

Työympäristön kehittäminen tukee hankesuunnittelua 

Työympäristökonseptin lähtökohdat 

Työympäristökysely Tilankäyttöastemittaukset 



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Asuntotuotantotoimisto

• Rakennusvirasto

• Kaupunkisuunnitteluvirasto

• Rakennusvalvontavirasto

• Kiinteistövirasto

• Tilakeskus

• Tontti-, hallinto-osasto ja KKY

• Asunto-osasto

• Kaupunkimittausosasto

• Geotekninen osasto

2.5.2016 3

Sisältö



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Tilakierrot ovat osa analyysivaiheen kokonaisuutta ja täydentävät kyselystä 
ja tilankäyttöastemittauksesta saatuja tietoja. Tilakiertojen aikana olemme 
pyrkineet havainnoimaan virastojen erityispiirteitä ja nimenomaan työnteon 
tapoja. Näissä yhteenvedoissa ei ole kaikkea tietoa, olemme usein jättäneet 
esim. hallinnon työpisteet huomioimatta, sillä niitä on kaikissa virastoissa.  

• Tilakierroilla havainnoidaan tiloja ja toimintaa. Tämä yhteenveto on 
havainnoitsijan silmin nähtyä ja kommentoitua.

2.5.2016 4

Tilakiertojen yhteenvedosta



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Asuntotuotantotoimisto

2.5.2016 5



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

2.5.2016 6

Huomioita

• Asiakaspalvelu tekee HITAS-kohteiden asuntomyyntiä
• Asiakkaalle tärkeää saada mahdollisimman selkeä kuva myytävästä 

kohteesta: myyntikuvat, materiaalit
• Erillinen kohteen esittely- ja materiaalitila
• Myyntineuvotteluissa luottamuksellisia keskusteluja, neuvotteluissa 

katsotaan myös materiaaleja
• Asiakkaina voi olla perheitä, joilla lapset mukana
• Uusien ja tulevien kohteiden esittely aulatilassa, tarvitaan seinäpintaa

• Hankkeiden urakkasopimuksista vastaavien projektipäälliköiden/ 
projekti-insinöörien huoneissa urakkasopimuskuvasarjat paperisina > 
tällä hetkellä ei ole nähtävissä, että tämä toiminta digitalisoituisi 
• Takuuasioissa on tärkeää pystyä palaamaan oikeaan revisioon 

suunnitelmasta

• Urakkasopimusarkistot ja holvit, joissa esim. avaimia
• Työmaavalvojat paljon poissa toimistolta (jaettuja huoneita), 

tarvitsevat autoa työmaakäynteihin
• Kaikilla työmaavarusteita (voivat sijaita pukutiloissa)



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

2.5.2016 7

Asiakaspalvelu sekä asiakkaiden ja 
sidosryhmien liikkuminen tiloissa

Asiakaspalvelupiste
• kaikki vieraat tulevat tähän ensin
• avoinna 9.00-16.00, 4800 as./v.

Asuntojen myyntitilat
• esitteet ja planssit esillä
• neuvottelutilat
• pintamateriaalien esittelytila

• Rakennuttaja-asiamiesten työhuoneet 
sijaitsevat julkisella vyöhykkeellä

Omat työhuoneet 
› Sidosryhmien vastaanotto 

työpisteillä (sovittuun aikaan)

Kokoustilat
› Isommat kokoukset, sisäiset 

palaverit

Sidosryhmät liikkuvat 
puolijulkisissa tiloissa

Julkinen Puolijulkinen

Kansalaisasiakkaat liikkuvat 
julkisissa tiloissa



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

2.5.2016 8

Asiakaspalvelu

Uusien ja tulevien kohteiden esittely

Myyntineuvottelussa katsotaan materiaalejaPintamateriaalien 
esittely

Asiakaspalvelupiste



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

2.5.2016 9

Toimenkuvatyypit
Projekti-insinööri

• Urakoiden kilpailutus
• Yhden urakkasopimuksen 

viemä tila on suuri
• Urakkasopimukset 

säilytettävä paperimuodossa 
5v. > arkistointi > sitten 
luovutetaan alueyhtiöille

• Työmaavarusteita säilytetään 
huoneessa

Yhden 
urakka-
sopimuksen 
asiakirjat



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

2.5.2016 10

Toimenkuvatyyppejä

Hankesuunnittelija
• 10-15 projektia 

samanaikaisesti
• paljon puhelimessa
• pieniä palavereja huoneessa

Työmaavalvojat
• Liikkuvat paljon
• Osa jakaa jo huoneen
• Käyttävät autoa työpäivän aikana > 

yhteiskäyttöiset autot?
• Työmaavarusteet autossa tai huoneissa 

Talouspäällikkö
• Lähiarkiston läheisyys
• Keskittymisrauha
• Tiedonkulun tärkeys > sijoittuminen 

projektipäälliköiden läheisyyteen



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

2.5.2016 11

Erityistilat/toiminnot
Holvit

• Asunto-osakekirjoja 
> 10v. säilytys

• Asuntojen avaimet



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Rakennusvirasto

2.5.2016 12



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

2.5.2016 13

Huomioita

• Tiloihin muutettu muutamia viikkoja sitten > tilajärjestelyt vielä osittain kesken

• Neuvottelutilat sijaitsevat hajallaan rakennuksen ulkokehällä > Aiheuttaa 
liikehdintää työtiloissa > Työtilat olivat rauhattomia

• Työpisteratkaisut erilaisia eri kerroksissa, kalusteissa sekä uutta ja vanhaa 
Kulkuväylät osittain liian kapeat, koska pöytäalat ovat käyttäjien toiveesta 
maksimoitu > Yleisilme on sekava

• Toisissa kerroksissa väljää, toisissa liian tiivistä > Onko osastot tarpeellista rajata 
kerroksittain? 

• Pysäköinninvalvojilla omat pienet työpisteet, mutta paikalla nähtiin vain yksi 
henkilö

• Kaikilla on nimetyt työpisteet, vaikka 150 henkilöllä on etätyösopimus > kierron 
aikana useita paikkoja oli tyhjänä

• Pop up –tila luo mahdollisuuden virastojen väliseen sekä sisäiseen yhteistyöhön 



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Asiakaspalvelu sekä asiakkaiden ja 
sidosryhmien liikkuminen tiloissa

Sisääntuloaula > Vahtimestari
• Katusuunnitelmat esillä 

Asiakaspalvelu
• Ma 8.15–17 (puhelinpalvelu klo 16 asti), 

ti–to 8.15–16, pe 9–15
• Asukas- ja yrityspysäköintitunnukset, 

pysäköintivirhemaksut
• 20000 as./v. 

Asiakasneuvotteluhuoneet/kokouskeskus
Auditorio/Yleisten töiden lautakunta
Kahvio/ruokala

Työtilat
Arkisto
Vetäytymistilat
Kokoustilat

Digitaalinen palvelu

Julkinen Puolijulkinen

Sidosryhmät liikkuvat puolijulkisissa tiloissaKansalaisasiakkaat liikkuvat julkisissa tiloissa



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

2.5.2016 15

Laajat palvelut kansalaisille
Ote nettisivuilta 

A-standit
Aluevuokraus
Asukas- ja yrityspysäköinti
Asukaspysäköintitunnus
Auto pois auran tai pesuauton tieltä
Autohotelli
Haltialan kotieläintila
Kaivuilmoitus
Katujen kunnossapito
Katutyöluvat
Ketterät kioskit, lippakioskit ja kioskipaikat
Kiinteistön alueelle hylätty ajoneuvo
Kiinteät mainoslaitteet
Koirankoulutuskentät, koirapuistot
Liukastumisvaroitus
Lupa yleisen alueen käyttöön
Mattolaiturit 
Meriläjitys
Muu maanvuokraus
Myyntitila liikkeen edustalle
Mökit ja viljelyspalstat

Promootiot
Pysäköinninvalvonta
Pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimus
Rakennusviraston arkisto
Romuautosta eroon
Sesonkimyyntipaikka
Sijoituslupa tai -suostumus
Siltamainospaikat
Skeittipaikat
Talvipuutarha
Terassilupa
Tilapäiset liikennejärjestelyt
Tonttikorkeusilmoitus
Ulkoilmatapahtumat
Ulkovalaistuksen vikailmoitus
Urheilukentät
Vahingonkorvaukset
Yleisö-WC:t
Yrityspysäköintitunnut



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

2.5.2016 16

Työpisteet

• Moni tarvitsee 
työssään 
kahta ruutua

• Erityisesti 
suunnittelu-
työtä tekevillä 
oli lisäpöydät 
tavallisen 
työpöydän 
lisäksi

• Pysäköinnin-
valvojille oli omat 
pienet työpisteet, 
paikalla nähtiin 
vain yksi henkilö 
> ajoittain 
kuitenkin monta 
paikalla

• Lyhyitä sisäisiä 
tapaamisia 
työpisteen 
vieressä  



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Työpisteet
Yleisilme

• Toisissa kerroksissa liian tiivistä, toisissa väljää



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Asukas- ja 
yrityspysäköintitunnukset, 
pysäköintivirhemaksut, 
vastalauseet > turvallisuus 
tärkeää: Vahtimestarit 
läheisyydessä, tiskin muotoilu

• Asiakaspalvelussa asiakkaille 
työpiste

• Asiakaspalvelun takatilassa 
toimii puhelinpalvelu

• palautetta katu- ja viheralueista 
• pysäköinninvalvontapyynnöt
• yleisneuvonta rakennusviraston 

toiminnasta

• Asiakkaita käy myös arkistossa 
(3. krs)

2.5.2016 18

Asiakaspalvelu



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Lautakunnan ja 
viranhaltijoiden pöytäkirjoja

• Kaupungin rakennuttamien 
julkisten rakennusten 
piirustuksia

• Helsingin katu-, silta- ja 
puistopiirustukset, kattava 
kokonaisuus mikrofilmillä

• Piirustusten skannaus 
mikrokorteilta PDF-tiedostoiksi 
tai digikuvata aineistoa. 

• A4/A3 -kokoisia 
paperikopioita, isokokoisten 
piirustusten kopiointi 
kopiolaitoksessa

2.5.2016 19

Erityistilat/toiminnot
Arkisto



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Pop up –tila luo 
mahdollisuuden virastojen 
väliseen sekä sisäiseen 
yhteistyöhön 

• Tilat kierron aikana 
keskeneräiset

2.5.2016 20

Erityistilat/toiminnot
Pop up



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Arkkitehtien ja 
sisustusarkkitehtien 
materiaalikirjasto

2.5.2016 21

Erityistilat/toiminnot
Materiaalikirjasto



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

2.5.2016 22

Erityistilat/toiminnot
Taukotilat/kirjasto

• Lasiseinin äänieristetty eväiden 
syömiseen tarkoitettu taukotila ei 
ole kodikas eikä houkuttele 
taukojen viettoon. Tilassa on mikro, 
varsinainen keittiö on toisessa 
tilassa. 

• Kodikkaampi ja hiljaisiin taukoihin 
tarkoitettu taukotila houkuttelee 
taukoihin, joissa yleensä 
vuorovaikutetaan kollegoiden 
kanssa. Koska tilaa ei ole 
äänieristetty, häiritsee taukojen 
pito vieressä työpisteellään istuvia. 



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Kaupunkisuunnitteluvirasto

2.5.2016 23



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Asiakaspalvelu siirretty Laiturille - tämä on vaikuttanut tiloissa käyvien 
huomattavasti asiakkaiden määrään, silti suunnittelijoille tulee paljon 
puheluita

• Viestintä tärkeä osaa kaavoitusprosessia, aulan ilmoitustauluilla on kaavoja 
esillä, ensisijainen tiedotuskanava on kuitenkin Laituri

• Kaavaprosessiin liittyy paljon kirjeiden lähettelyä asianomaisille

• KSV:n kirjastolla tärkeä rooli: oman talon suunnittelijat, tutkijat ja opiskelijat 
> uuden talon kirjasto voisi hyvinkin palvella kaikkia virastoja

• Laajat kokonaisuudet tarvitsevat projektitiloja 

• Suunnittelijat tarvitsevat usein laajojen alueiden katseluun tulostetun 
dokumentin, miten työnteon tapoja saadaan kehitettyä paperittomaan 
suuntaan

• KSV:llä paljon yhteistyötä Rakennusvalvonnan kanssa

15.1.2016 24

Huomioita



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Aula > kirjautuminen 

(kävijämäärät)
avoinna ma–pe klo 8.15–16.00
• Ilmoitustaulut: Kaavojen 

esittely

Kaava-arkisto

Kirjasto 

Laituri (sijaitsee eri kohteessa)

Työtilat 
• sidosryhmien vastaanotto 

työhuoneissa

Projektityötilat

Kokoushuoneet, auditorio

Lautakunnansali

Asiakkaat ja sidosryhmät liikkuvat koko talossa.

Julkinen Puolijulkinen

Asiakaspalvelu sekä asiakkaiden ja 
sidosryhmien liikkuminen tiloissa
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Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Kaupunkisuunnitteluviraston virallinen asiakaspalvelu

• avoinna ma–pe 10–19, la 12–16

• 50 000 as./v., 400 tilaisuutta (seminaarit, asukastilat, keskustelutilaisuudet), 40-60 
koululaisryhmää, 50 muuta ryhmää

• 10 vaihtuvaa näyttelyä vuodessa

• viestintäyksikkö ylläpitää

• Neuvontaa kaavoitukseen ja liikennesuunnitteluun liittyvissä 
asioissa 

• Mahdollisuus tutustua Helsingin suunnitteluun ja 
rakentamiseen liittyviin näyttelyihin. 

• A3-kokoisia kopioita asemakaavoista ja liikennesuunnitelmista
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Asiakaspalvelu
Laituri



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Avoinna ma-pe 08:15-16:00

• Sisäinen asiakaspalvelu: toimistotarvikkeet, bussiliput 
jne.

• Täysikokoiset kopiot asema- ja yleiskaavoista

• Kaavoitusprosessiin liittyvät postitukset,  yli 4000 
kirjettä/v.

• Kaavojen käsittely

• Puhelinkeskus

15.1.2016 27

Asiakaspalvelu 
Kaava-arkisto



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• )

• Kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin ja 
maisemasuunnittelun kirjallisuutta

• Viraston omat julkaisut

• Ensisijaisesti omien suunnittelijoiden käyttöön, myös 
ulkopuolisia asiakkaita (tutkijat, opiskelijat)

15.1.2016 28

Asiakaspalvelu 
Kirjasto ja tietopalvelu



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Huomattava määrä pienoismaleja > 
Mitkä säilytetään? Varastoissa myös 
Laiturin tavaroita, kilpailuplansseja.

• Julkaisuvarasto: Tällä hetkellä 
75m², riittää 1/3 nykyisestä tilasta. 

• Kirjaston varasto: 75m²

15.1.2016 29

Varastot



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan sali, 20 hlöä, 
lautakunnan käytössä 1 krt/vko, 
muuten päivisin KSV:n käytössä 
> yksi käytetyimmistä

• Audiotorio, 120 hlöä, sisäisiin 
koulutuksiin ja tilaisuuksiin, 
ulosvuokrataan

15.1.2016 30

Erityistilat



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Tiloissa pidetään 
projektipalavereita 4 hlö - 15 
hlölle

• Tiloissa näyttö, kiinnityspintaa, 
mahdollisuus kokouksiin ja 
levittelypintaa.

• Käyttäjät tyytyväisiä 
ratkaisuun.

• Pienennetty työhuoneita, jotta 
saatu tilaa 
projektityöhuoneelle. 

15.1.2016 31

Projektityöhuoneet  



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Laajojen alueiden katseluun tarvitaan usein tulostettu 
dokumentti > levittelytilan tarve korostui

• Piirtäjät paikalla aina, arkkitehdit liikkuvat 

• Puheluihin vastataan pitkin päivää

12.11.2015 32

Tyyppityöpiste 
Suunnittelijat



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Östersundom-projekti 
+ Lähiöprojekti

• 10 hengen tiivis 
suunnittelutiimi > 
projektityötilan pilotti?

• Lähiöprojektin 
työntekijät nyt 
hajallaan ympäri 
kaupunkia > kaikki 
samaan? 
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Pilottitila 
Kansakoulunkatu 1, B4



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Rakennusvalvontavirasto

2.5.2016 34



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

2.5.2016 35

Huomioita

• Rakennusvalvonnan tehtävänä on osaltaan varmistaa, että Helsingissä noudatetaan 
hyvää rakennustapaa ja että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja 
kestävä.

• Digitalisointi on viety pitkälle > käynnissä arkistojen ja lupakäsittelyn sähköistäminen > 
mahdollistaa tulevaisuudessa paikkariippumattomuuden (paperien osalta)

• Arska-palvelun käyttöönotto  on jo vähentänyt arkiston asiakaspalvelun määrää
• Miten isojen dokumenttien katselu järjestetään? Sähköisesti, mutta myös paperi on sallittava 

tulevaisuudessa.

• Virastojen välinen yhteistyö: KSV keskeisin sidosryhmä
• Fyysinen läheisyys toivottavaa, yhteinen osallistuminen mittavien kokonaisuuksien 

kehittämiseen

• Asiakaspalveluprosessi vaatii lähempää tarkastelua ja/tai toiminnan muutosta, kun 
siirrytään monitilaympäristöön > asiakaskohtaamisten tarve ja niiden vaatima 
tilatarve säilyy

• Sijoittuminen alueittain ja/tai tiimeittäin

• Tellingillä ja KSV:n kirjastolla synergiaetuja 



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Asiakaspalvelu sekä asiakkaiden ja 
sidosryhmien liikkuminen tiloissa

Sisääntuloaula > Vahtimestari:
• 8.15–9 ja 14–16 sovittuihin tapaamisiin
• Ilman ajanvarausta klo 9-14 
• Asiantuntijoille edellytetään aina ajanvarausta

Julkipanot näkyvillä aulassa
› Viranhaltijain päätökset
› Rakennuslautakunnan päätökset

Tellinki
Info 10-14
› Tietotori
Arkisto 9-14
› Mikrofilmit

Omat työhuoneet (lukittavia)

› Asiakkaiden ja sidosryhmien 
vastaanotto työpisteillä (sovittuun 
aikaan)

Kokoustilat (lukossa)

› Isommat kokoukset, sisäiset 
palaverit

Lautakunnan sali
Tekninen neuvottelukunta
Kaupunkikuvaneuvottelukunta 

Digitaalinen palvelu (nettisivut, sähköinen lupakäsittely, Arska-palvelu)

Asiakkaat ja sidosryhmät liikkuvat koko talossa 

Julkinen Puolijulkinen



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Toimenkuvatyypit
Lupasihteeri/lupa-assistentti

Ajankäyttö
• Puhelinaika kello 9–12
• Tavattavissa kello 9–14

Oleellinen osa lupakäsittelyprosessia
• asiakkaiden neuvonta ja ohjaus
• ottaa vastaan, kirjaa, neuvoo, tekee esikäsittelyä, kuulee 

naapureita
• Vähiten liikkuva toimenkuva
• Erikoisasintuntemusta tiimin tukena > tulisi sijoittua 

tiimeihin, lähelle lupakäsittelijöitä > vaatimus työn 
sujumiselle



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Toimenkuvatyypit
Arkkitehti, lupa-arkkitehti ja rakennusmestari

Haasteita: 
• Aamupäivisin otetaan vastaan asiakkaita omassa työhuoneessa (sovitut 

tapaamiset) sekä vastataan puheluihin puhelinaikana, iltapäivisin tehdään 
keskittymistä vaativaa työtä ja lupakäsittelijät tapaavat sidosryhmiä 
projektien merkeissä. Otetaan myös vastaan asiakkaita, valmistellaan lupia, 
selvitellään asioita. Satunnaisesti myös liikkuvaa työtä, työmaavarustus. 

› Jos halutaan, että lupakäsittelijät sijoittuvat monitilaympäristöön, on 
prosessin muututtava tai tilojen tulee mahdollistaa sujuva toiminta, muutoin 
kaikki asiakastilat ovat aamupäivisin täynnä, mutta iltapäivisin tyhjiä. 

Toiveita:
• Sijoittuminen tiimeittäin.
• Läheinen yhteistyön KSV:n kanssa

• toivotaan fyysistä läheisyyttä prosessien sujuvoittamiseksi  

Ajankäyttö
• 50% asiakkaiden kanssa 
• 50% keskittymistä, tiimipalaverit  

(insinöörit, juristit)
• Puhelinajat aamupäivisin



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Toimenkuvatyypit
Tarkastusinsinööri, rakennusmestari

Ajankäyttö
• noin ½ ajasta työmailla.
• Päivittäisiä asiakastapaamisia > 

lupakäsittelyä ja 
ennakkoneuvotteluja, 
erityissuunnitelmien 
vastaanottoa 

• Puhelinaika 3krt/vk

• Työ on vaativaa asiantuntijatyötä. Työhön tarvitaan hyvin varusteltu 
työpiste isoilla näytöillä, tilaa työmaavarustuksen säilytykseen, liikkuvat 
sähköiset työvälineet maastossa ja työmailla tehtävää työtä varten

• Joustava liikkuminen omalla autolla (ja autolle) on oleellinen osa 
työnkuvaa – toiminta-alueena on koko Helsinki ja sen sisällä henkilöillä on 
omat laajat vastuualueet.

• Tällä hetkellä jokaisella on oma työhuone, joka toimii myös asiakkaiden 
vastaanottotilana > otettava huomioon suunnitteluratkaisussa



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Palvelee ilman ajanvarausta klo 10-14, avoin 
kaikille

Neuvonta
• luvanvaraisuus 
• neuvojat erityisosaajia (lupakäsittelijöitä, 

tarkastusinsinöörejä ja rakennusmestareita)

Tietotori
• Rakennussäätiön tuotteita
• KSV:n rakentamistapajulkaisuja
• Tilaa käytetään myös luentotilaisuuksiin

Arkiston palvelupiste ja arkisto 
• Mikrofilmit - arkistoidut 

rakennuslupamateriaalit
> Digitalisoidaan

2.5.2016 40

Erityistilat/toiminnot
Tellinki ja arkisto



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Erityistilat/toiminnot 
Digitaalinen palvelu

Arska-palvelu
• Lähes kaikki Helsingissä sijaitsevien 

rakennusten piirustukset 
• Haku ja osto netissä

Sähköinen lupakäsittely
• Korjaus- ja muutostöihin tarvittavat 

luvat voi hakea sähköisesti Lupapiste-
palvelussa

• Laajenee tulevaisuudessa



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Erityistilat/toiminnot
Lautakunta ja neuvottelukunnat

Rakennuslautakunnan sali: 
Käytetään viikoittain. Käytetään 
myös muuten, mutta heikoimmin 
käytetty tila – sijainti eri 
kerroksessa kuin muut tilat. 
Tilan muoto ei ole toimiva, joten 
tilassa on erillinen näyttö, jotta 
kaikki näkevät käsiteltävät asiat.

Tekninen neuvottelukunta, 
kaupunkikuva- neuvottelukunta: 
10 hlöä, 1 krt viikossa. 
Käytetään myös muulloin. 



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Erityistilat/toiminnot
Taukotilat/kirjasto

• Ammattilehtiä ja kirjallisuutta
• Ei kirjastonhoitajaa
• Julkisuus? 
• Synergiaetu kaavoituksen kanssa



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Kiinteistövirasto
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Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Kiinteistövirasto – Tilakeskus



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Painottuu rakentamisen ohjaukseen, ei suunnittelutyötä

• Paljon yhteistyötä Fabianinkadulla sijaitsevien KV:n osastojen  
kanssa

• Kustannussuunnittelu keskeisessä osassa läpi koko prosessin

• Paljon sisäistä yhteistyötä, hoituu hyvin ad hoc –tyyppisesti  
kaikkien yhteisessä kahvilassa 3. kerroksessa > 
työympäristöratkaisun tulisi tukea sisäistä vuorovaikutusta, 
jolloin kokoustarve vähenee

• 4. krs tyhjä ja tarvitaan lisää työtilaa > olisi hyvä suunnitella 
Tekvi-hanketta tukeva pilottitila

• Asuntovuokrausyksikkö (vähän kävijöitä, pääasiallisesti 
kaupungin työntekijät) hieman erillinen toiminto > voiko 
yhdistää KV:n asunto-osastoon?

2.5.2016 46

Huomioita



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Asiakaspalvelu sekä asiakkaiden ja 
sidosryhmien liikkuminen tiloissa

Sisääntuloaula > Kiinteistön vahtimestari

Neuvotteluhuoneet, koko kiinteistön

Asuntojen vuokraus

Asiakaspalvelu 3. krs

Omat työhuoneet 
› Asiakkaiden ja sidosryhmien 

vastaanotto työpisteillä (sovittuun 
aikaan)

Kokoustilat

Asiakkaat ja sidosryhmät liikkuvat koko talossa 

Julkinen Puolijulkinen



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Työpistetyypit

• Asiakkaita otetaan vastaan työpisteellä

• Työpisteillä pidetään myös neuvotteluita



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Käytetään 
koulutuksiin

• Toivottiin 
monikäyttöisempää 
tilaa

2.5.2016 49

Erityistilat/toiminnot
ATK-luokka



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Asuntojen vuokraus

• Avoinna ma-pe 09-12 

• Kaupungin työsuhdeasuntojen vuokraus

• 2-10 asiakasta päivässä



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Erityistilat/toiminnot
Taukotilat

• Yksi yhteinen 
taukotila

• Tilaa käytetään 
myös sisäisiin 
palavereihin



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Kiinteistövirasto – Tonttiosasto, hallinto-
osasto, kiinteistöjen kehittämisyksikkö



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Kiinteistöjen kehittämisyksikkö, brainstorm-tila luovaan 
kehitystyöhön, tilassa myös vierailupiste 
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Huomioita



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Asiakaspalvelu sekä asiakkaiden ja 
sidosryhmien liikkuminen tiloissa

Neuvonta 8.15-16.00

Työtilat
› Asiakkaiden ja sidosryhmien 

vastaanotto työpisteillä

Vetäytymistilat

Kokoustilat

Lautakunnan sali

Puolijulkinen

Asiakkaat ja sidosryhmät liikkuvat puolijulkisissa tiloissa



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Tonttiosastolla on 
neuvontapiste, hallinto-
osastolle saavutaan 
suoraan työtiloihin

• Suurin osa vieraista omasta 
virastosta tai sidos-
ryhmäläisiä, vain muutamia 
kansalais-asiakkaita

• Asiakkaat odottavat 
aulatiloissa, joita käytetään 
myös henkilönkunnan 
kahvitaukoihin > riski, että 
asiakkaat taikka kilpailijat 
kuulevat salaisia asioita

• Hallinto-osastolla 
asiakaspalvelu toimii 
ajanvarauksella 
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Asiakaspalvelu



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Työpistetyyypit

• Asiakkaita otetaan 
vastaan työpisteellä

• Työpisteillä pidetään 
myös neuvotteluita

• Tonttiosastolla 50% 
työajasta 
asiakastapaamisia, 50% 
keskittymistä vaativaa 
kirjoitustyötä

• Osa liikkuvia: 
Maaperätarkastajat, HR



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Osaa arkiston materiaalista 
ei voida sähköistä 
(vuokrauskortisto)

• Osalla pitää huoneissaan 
omaa arkistointia, osa hoitaa 
sähköisesti > Tonttiosastolla 
sähköiseen työntekoon 
siirtymissuunnitelma

• Hallinto-osastolla säilytetään 
sopimuspapereita > 
Tulevaisuudessa sähköinen 
allekirjoitus korvaa 
paperisen?

• Helsingin kaupungilla lupa 
sähköiseen arkistointiin 
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Erityistilat/toiminnot
Arkistointi



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Erityistilat/toiminnot
Taukotilat

• Taukotiloja käytetään 
myös pieniin 
palavereihin

• Asiakkaat saattavat 
odottaa vuoroaan 
samoissa tiloissa > 
mahdollisuus kuulla 
sisäiseksi tarkoitettuja 
keskusteluita

• Lounge-huone saanut 
positiivista palautetta 
henkilökunnalta



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

2.5.2016 59

Kiinteistövirasto – Asunto-osasto

• Kierrossa mukana Hämeentie 3 ja Itämerenkatu 3



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Asunto-osastolla paljon yhteistyötä ATT:n kanssa 

• Tilakeskuksella kaupungin työntekijöiden asuntojen 
vuokrausta

 olisiko tarpeen yhdistää toimintoja?

• Stadin asunnoilla selkeä ja hyvin toimiva brändi

• Sähköisen asioinnin myötä yhteydenotot vähenevät, 
mutta hankalat asiakkaat jäävät > he tarvitsevat 
tulevaisuudessakin kasvokkain tapahtuvaa 
asiakaspalvelua

• Miten SOTE tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa 
organisaatioon?
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Huomioita



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Asiakaspalvelu sekä asiakkaiden ja 
sidosryhmien liikkuminen tiloissa

Asiakaspalvelu ”Stadin asunnot”
• ma ja ke klo 9-17
• ti ja pe klo 9-15
• to klo 9-13
Puhelinpalvelu 
• ma-ke ja pe klo 9-15
• to klo 9-13 

lähes 60 000 arava-vuokra-asunto hakemusta 
vuodessa, myös vapaarahoitteisten ja 
työsuhdeasuntojen hakemuksia

Digitaalinen palvelu

Puolijulkinen

Sidosryhmät liikkuvat puolijulkisissa tiloissa

Työtilat

Vetäytymistila

Kokoustilat

Lautakunnan sali (Fabianinkatu)

Julkinen

Kansalaisasiakkaat liikkuvat 
julkisissa tiloissa



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Asiakaspalvelu
Stadin asunnot

• Työntekijät kiertävät vuorotellen asiakaspalvelupisteellä ja puhelin-
palvelussa

• n. 45 asiakaskäyntiä/pv, tilassa on myös itsepalvelutiski
• Turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota: paikalla on aina vartija, 

tiskin näkee takatiloista turvakameralla ja tiskin korkeus antaa suojaa



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Työpistetyyypit

• Asiakkaita ei juurikaan 
oteta vastaan 
työpisteellä Hämeentiellä

• Itämerenkadulla tehdään 
paljon 
puhelinpalvelutyötä –
samassa tilassa 
työskennellään myös 
keskittymistä vaativassa 
työtehtävissä



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Kiinteistövirasto –
Kaupunkimittausosasto



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Lohkomiskokoukset, asianomaiset kutsutaan

• Serverihuone tärkeä tällä hetkellä

• 2kpl digitaalista stereotyöasemaa, piirtäminen 3D-lasien kanssa

• Tuotetaan isoja karttoja (3x 2m) virastoille: liimaus kapa-levylle tälle 
on oma paja, tämä toiminto tulee loppumaan

• Karttamyyntiosasto: Painettuja karttoja varten tarvitaan 
myyntivarasto. Painettuja karttoja käytetään yhä (digitalisaatio tulee 
vähentämään painomääriä).

• Kaikkea tietoa ei voida antaa sähköisesti, esim.   
johtotietotapahtumissa halutaan tavata asiakas ennen tietojen 
antamista

• Johtotietopalvelun asiakkaat tekevät maanrakennustöitä, saapuvat 
paikalle autolla, joskus jopa kaivinkoneella. 

• Virastolla on kaksi mittauspiiriä, joissa tehdään kenttätyötä (eivät 
siirry fyysisesti TEKVIin)
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Huomioita



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Kiinteistön muodostuksen eri vaiheita ovat: asemakaavan 
laadinta, tonttijako, jne.

• Rakennuslupa, sijainnin tarkistus

• Yhteistyötä Fabianinkadun kanssa, gryndaus. KSV, RAK 
VAL, RAKVIR

• Käytännössä kaikki tarvitsevat työaseman yhteydessä 
olevaa laskutilaa suurille kartoille: 
• Erityisesti suuria alueita koskevien paperisten asemakaavojen, 

tonttijakokarttojen, tontin lohkomisten ja yleisen alueen 
lohkomisten karttojen sekä niitä koskevien asiakirjojen 
käsittely vaatii työskentelytilaa.

• Myös arkistonhoitotehtäviin tarvitaan työskentelytilaa ja –
tason kaupunginarkistoon vietävien aineistojen käsittelyyn.
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Huomioita



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Asiakaspalvelu sekä asiakkaiden ja 
sidosryhmien liikkuminen tiloissa

Asiakaspalvelupiste 8.15-16.00
• Palvelut rakentajille, johtotietopalvelu, 

karttamyynti

Digitaalinen palvelu

Puolijulkinen

Asiakkaat ja sidosryhmät liikkuvat kaikissa tiloissa

Työtilat
› Osassa huoneista myös 

asiakaspalvelua (johtotietopalvelu, 
lohkomistoimitukset, jaospäällikkö)

› Asiakkaiden kanssa käydään nykyisin 
tonttijakoneuvotteluja työhuoneissa

Kirjasto
Vetäytymistilat
Kokoustilat

Julkinen



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Asiakaspalvelu

• Asiakaspalvelussa myydään painettuja karttoja

• Asiakaspalvelusta ohjataan tarvittaessa asioimaan kerroksiin.



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Työpistetyyypit

• Karttojen kanssa 
työskentely vaatii 
levittelytilaa sekä 
mahdollisuutta käyttää 
kahta näyttöä. 



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Työpistetyyypit

• Osastolla on myös kaksi 
erikoistyöpistettä, joissa 
tehdään digitaalista 
stereotyötä:

• Heillä tulee olla oma 
huone, jossa 
valaistus ei häiritse 
työskentelyä

• Työ vaatii 3D 
erikoislaseja ja 
erikoisvälineitä



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Karttojen 
myyntipalvelussa 
tarvitaan tilaa karttojen 
säilytykseen

• Pääarkistoa käytetään 
päivittäin

• Mikrofilmiarkisto tärkeä: 
toistaiseksi skannatun 
arkiston laatu ei ole 
täysin korvannut 
mikrofilmiä

2.5.2016 71

Erityistilat/toiminnot
Arkistointi ja säilytys



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Valopöytää tarvitaan karttojen 
tarkistamiseen: kaksi karttaa 
laitetaan päällekkäin ja 
tarkistetaan täsmäävätkö

• Karttojen säilytys vaatii 
karttalaatikostoja

• Osastolla tarvitaan 
suurkokotulostinta, 
karttapalvelu on ollut toimiva 
sijoituspaikka. 
Johtotietopalvelussa ollut oma 
suurkokotulostin.

• Työntekijät tarvitsevat myös 
suurkuvatulostinta työssään
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Erityistilat/toiminnot
Työvälineet 



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Erityistilat/toiminnot
Muut tilat

• Taukotilan yhteydessä on 
pieni kirjasto – tilataan 
ammattikirjallisuutta

• Liimamoa ei näillä 
näkymin tarvita 
TEKVI:ssä, vaan 
karttojen liimaus 
kapalevylle ulkoistetaan 
mahdollisesti

• Isoa neuvottelutilaa 
käytetään suuriin 
kokouksiin, jumppiin, 
henkilöstötapahtumiin

• KMO:ssa omia 
serverihuoneita



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Kiinteistövirasto – Geotekninen osasto



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Digitalisoituminen viety pitkälle:
• suurin osa datasta tietokannoissa, systemaattinen digitalisointi 

käynnissä

• jopa työmaalla > suunnittelijat tulevat jatkossa käyttämään 
tabletteja työmailla papereiden sijaan

• Työmailla ei kuitenkaan vielä olla valmiita käyttämään uusinta 
teknologiaa, mutta tulevaisuudessa toiminta muuttuu
• on mahdollista tallentaa esim. kaivauskoneelle tarvittavat 3D-

tiedostot, jotka ohjaavat konetta (kuljettaja enemmän 
tarkkailevassa roolissa)

• Käydään pohjarakennustyömailla, ”paskatunneleissa”, 
työmaavaatteet (kesä ja talvi) todella kuraiset/likaiset, 
pesumahdollisuus tarvitaan, talolla 2 varattavaa autoa 
työmaakäynteihin

• Yhteistyötä eniten ATT:n ja HKR:n kanssa sekä ulkopuolisten 
sidosryhmien, kuten HELEN, HSV.
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Huomioita



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Asiakaspalvelu sekä asiakkaiden ja 
sidosryhmien liikkuminen tiloissa

Digitaalinen palvelu

Puolijulkinen

Asiakkaat ja sidosryhmät liikkuvat puolijulkisissa tiloissa

Työtilat

Vetäytymistilat

Kokoustilat



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Asiakaspalvelu

• Asiakaspalvelu on auki 
ma-pe klo 9-15, mutta 
tiski on miehittämätön.

• Tiskillä ei palvella 
ketään, vaan asiakasta 
palvellaan työpisteellä.

• Kansalaisasiakkaille on 
digitaalinen 
katselupalvelu verkossa.

• Yritysasiakkaille on 
maksullinen palvelu 
verkossa 24/7.



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Työpistetyypit

• Monet tarvitsevat 
levittelypintaa.

• Kaikki paitsi it ja hallinto 
tulevat käyttämään kahta 
näyttöä työssään.

• Nykysuuntaus on siirtyä 
käyttämään kannettavaa, 
ja työpisteessä telakointi-
asemaa, jossa näytöt ovat 
kiinni.



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Kellaritilassa suuri 
piirustusarkisto > Osa 
arkistoista tulee siirtää 
mukaan muutossa.

• Osa arkistosta jo 
skannattu > 
Piirustusarkiston 
mikrokuvaaminen 
kesken, mutta sitä 
jatketaan. Kuvaamisen 
myötä piirustusarkistoa 
voidaan vähentää.
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Erityistilat/toiminnot
Arkistointi ja säilytys



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

• Paljon työmaakäyntejä
• 2kpl virka-autoja
• Työmaa/kenttävarusteita 

säilytetään nyt autohallissa 
> vaatteet likaantuvat ja 
haisevat ja kostuvat > ei 
voi säilyttää huoneessa, 
paitsi puhtaita. Erikseen 
kesä- ja talvivaatteet.

• Toisinaan työmailta 
tuodaan mukana näytteitä 
tutkittavaksi

• Suunnittelijat tarvitsevat 
työssään suurkuvatulostinta 
(A0) ja joskus myös 
mikrofilmienlukulaitetta. 
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Erityistilat/toiminnot
Työvälineet 



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön
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Erityistilat/toiminnot
Muut tilat

• Kirjasto tärkeä: tilataan 
ammatti-kirjallisuutta 
sekä säilytetään vanhoja 
normeja, joihin pitää 
työssä palata 

• Kuntosalia käytetään ja 
siellä järjestetään myös 
ryhmäliikuntatunteja 



Luottamuksellinen, vain 
Tekvi:n sisäiseen käyttöön

Kiitos 
KVA Arkkitehdit Oy:n työympäristönkehitys

Ritva Kokkola
Projektipäällikkö, arkkitehti, 

työympäristökehitys

Julianna Nevari
Sisustusarkkitehti, 

työympäristökonsultti

Anna-Kaisa Laitinen
Sisustusarkkitehti, 

työympäristöassistentti

Yhteistyössä
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