
Muuttolaatikot ja 
tavaroiden pakkaus
Muuttolaatikot ovat kestäviä, 
muuttoja varten suunniteltuja 
pakkauslaatikoita; niiden ansiosta 
muuttoauton lastaaminen käy 
nopeasti ja vaivattomasti, ja 
auton tilat saadaan hyödynnettyä 
huomattavasti tehokkaammin. 

Huom! Muuttolaatikoiden oikea 
pakkaustapa on tärkeä, jotta 
laatikoita voidaan pinota päällek-
käin. 3 cm vähintään laatikon 
yläreunasta tulee jättää tyhjäksi 
pakattaessa laatikoita.

Palauta tilat sellaisina kuin ne 
sait. Muista myös tyhjentää 
varastotilat. Suorita toimitilojen 
huolellinen tarkastus yhdessä 
kiinteistön omistajan kanssa 
välttääksenne vaatimuksia tilojen 
palauttamisesta tiettyyn kuntoon.
Huolehdi myös julkisivun 
mainoskilpien poistamisesta/asen-

Muuttosiivous ja muuttotarkistus

tamisesta, sisääntulon opasteista 
sekä mahdollisesta lipputangos-
ta.
Tarkasta uusi toimitilasi ja ilmoita 
mahdollisista ongelmakohdista 
vuokranantajalle tai isän-
nöitsijälle mahdollisimman pian. 
Muista tarkistaa myös kellari- ja 
varastotilat

Viherkasvit on hyvä 
suojata muovipussilla 
etenkin talvisin.

Kaikki irtaimisto 
muuttolaatikoihin. 

Laatikoiden merkintä 
helpottaa paikoilleen 
laittoa.

Taulut ja peilit 
pakataan ilmakupla-
muoviin ja päälle 
kirjoitetaan 
“särkyvää”.

Suojaa IT-laitteet 
ennen pakkaamista.

Tavaroiden pakkaaminen

Muuttosiivous vanhassa 

tilassa

Muuttotarkistus uudessa 

tilassa
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2020-luku  
toimitila-alalla
Vuosi 2020 on muokannut suhtautumistamme työn tekemiseen, toimitiloihin ja 
jopa yleiseen turvallisuuden tunteeseen. Hyvin moninaisesti eri toimialoja koetellut 
COVID-19-pandemia on laittanut meidät uusien työn tekemisen muotojen eteen, 
mutta toisaalta opettanut myös arvostamaan yhteisöllisyyttä uudella tavalla. 
Suhtaudumme ympäristöömme toisin kuin ennen: onko se turvallinen, vastaako se 
arvojani? Näiden kysymysten sekä yrityksen tulevaisuuden tavoitteiden kannalta 
on näin uuden vuoden alussa hyvä arvioida myös omien toimitilojen sopivuutta. 

Kokosimme yhteen vuoden 2020 havainnot ja vuoden 2021 ennustettavat trendit 
työn muutoksesta toimitila-alalla. Yhteenveto listaa myös vinkit nykyisten toimiti-
lojen toimivuuden kartoittamiseen sekä tarjoaa neuvoja yrityksen tarpeet ja toi-
veet täyttävien toimitilojen löytämiseksi. Tekstissä omia näkemyksiään ja havain-
tojaan alan tapahtumista meille avaa Karoliina Turppo. Kiinteistöalalla 15 vuotta 
toiminut Turppo työskentelee LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon vuokrauspäällik-
könä.
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Onko  
toimistonne 
teille juuri  
se oikea? 

Toimitiloilla on suora yhteys yrityksen kilpailukykyyn: 
niiden toimivuus heijastuu usealle sektorille aina mieli-
kuvasta kannattavuuteen. Tilat voivat olla ratkaiseva 
tekijä rekrytoinneissa tai kumppanin hakiessa uutta 
toimittajaa kilpaillulla alalla.

Arviolta noin puolet toimitilamuutoksista lähtee 
organisaation työn tekemiseen liittyvistä tarpeista, 
kun taas puolet muutoksista on kytköksissä yrityksen 
kasvuun, kutistumiseen, taloudellisiin tekijöihin tai 
yrityskauppaan. Muutoksella on aina takanaan jo-
kin liikkeelle sysäävä voima. Tarkista kuuden kohdan 
kartoituksella, onko nykyinen tilasi paras mahdollinen 
yrityksellesi!

1. Sopiiko tila kustannuksineen  
 yrityksellesi?

Toimitilojen tarkastukseen kuuluu luonnollisesti tilan, 
tunnelman ja toimivuuden arviointi, mutta ihan ensim-
mäiseksi on hyvä katsoa paperiasiat kuntoon. Käy tilat 
läpi huone huoneelta ja tarkista samalla vuokrasopi-
muksesta, mistä vuokrasumma koostuu ja hyödynne-
täänkö yrityksessä tilan tarjoamia palveluita ja etuja. 
Onko neliömäärä oikea suhteessa henkilöstön mää-
rään ja vuokrasumma linjassa liikevaihdon kanssa?

2. Tukeeko tila yrityksen  
 strategiaa?

Vuokrauspäällikkö Karoliina Turppo neuvoo yhdistä-
mään tilojen tarkastuksen aina kiinteäksi osaksi uuden 
strategiakauden vaihtumista. Näin liiketoiminnan 
tavoitteisiin pystytään vastaamaan parhaalla mahdol-
lisella tavalla myös toimitilojen ja työskentelymallien 
kautta. Mieti, edistääkö nykyinen toimintaympäristö 
haluttua muutosta, tai voisiko tiloilla jopa vauhdittaa 
muutosta?

Myös mahdolliset yrityskaupat tai fuusioituminen 
vaikuttavat tilojen toimivuuteen. Jos yrityksen vuosi 
on ollut menestyksekäs ja tulevaisuuden suunnitelmiin 
kuuluu uusien osaajien rekrytointi, aloita tilojen laa-
jennusmahdollisuuksien selvitys tai uuden tilan etsintä 
hyvissä ajoin.

3. Millaisen yrityskulttuurin 
 ja työntekijäkokemuksen  
 haluat mahdollistaa?

Vuonna 2020 työnteon mallia on muuttanut etätyön 
yleistyminen, laajalti tarjolla olevat yhteisölliset toimi-
tilat ja uudenlaiset toimistohotellit. Työn tekeminen on 
siirtynyt toimistolta yhä enemmän kotioloihin, kulku-
välineisiin sekä suoraan asiakkaan luokse jo vuoden 
alussa vallinneiden trendien, mutta viimeistäänkin 
koronavirustaudin kautta tulleiden etätyösuositusten 
myötä. Nämä muutokset ovat saattaneet herättää 
miettimään, tarvitaanko omaa toimitilaa ylipäätään.

Yrityskulttuuria ja toimintatapoja kehitettäessä on 
huomioitava niiden ajasta ja paikasta riippumattomat 
toteuttamisedellytykset. Millaiset toimintatavat ja ru-
tiinit edistävät toivottua kulttuuria niin toimistolla kuin 
etätöissäkin?

Myös työntekijäkokemuksesta puhutaan entistä 
enemmän. Kokemukseen vaikuttavat tekijät nousevat 
pitkälti työtiloista. “Entisessä maailmassa toimitus-
johtajat päättivät lähestulkoon yksin, miten vaikkapa 
uudet toimitilat rakentuvat, mutta nykyään päätös-
tentekijät tunnistavat henkilöstön tarpeet sekä niiden 
huomioimisesta koituvat edut. Henkilöstöstä kilpailu 
voi olla toimialasta riippuen myös kovaa, joten työn-
tekijöiden osallistamisella voi muutosprosessissa olla 
odottamattoman suuria vaikutuksia”, Karoliina Turppo 
muistuttaa.

Case Ruohonjuuri: työkulttuuri  
kehittyi tilamuutoksen kautta
Ruohonjuuren pääkonttori muutti keväällä 2016 
LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon tarjoamiin ti-
loihin Helsingin Autotaloon aivan Kampin kauppa-
keskuksen kupeeseen. Uudella toimistolla on ollut 
merkittävä vaikutus työkulttuuriin ja työskentely-
tapoihin: vuorovaikutus työntekijöiden välillä on 
lisääntynyt ja sisäisten sähköpostien lähettäminen 
on loppunut. Uudet tilat mahdollistavat myös eri 
tavalla esimerkiksi workshopien järjestämisen.  
Tavarantoimittajat ja muut sidosryhmät käyvät 
uudella toimistolla neuvotteluissa – enää tapaa-
miset eivät vaadi kahviloihin menoa. Kevään 2020 
aikana tilaan tuotiin lisärakenteena neuvottelu- 
koppi, joka mahdollistaa rauhalliset etäneuvottelut 
ja tärkeät puhelut.

“Työkulttuurin kehittäminen ja kirkastaminen ovat 
meillä vahvasti läsnä ihan jokapäiväisessä tekemis-
sä. Uusien tilojen myötä kulttuuri otti harppauksen 
eteenpäin erityisesti työrauhan osalta mutta myös 
arkea juhlistetaan ihan eri tavalla! Työntekijöiden 
omia saavutuksia – myös työn ulkopuolisia – kilis-
tellään matalalla kynnyksellä”, kertoo Ruohonjuu-
ren henkilöstökoordinaattori Reetta Mandelin.
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4. Puhuuko tila yrityksen  
 arvojen puolesta? 

Tilat ja niiden sijainti heijastelevat yrityksen hierarkiaa 
ja arvoja. Liikkuvat työpisteet ja kaikkien yhteisesti 
käytettävissä olevat neuvottelutilat ovat hyviä esi-
merkkejä matalahierarkisesta ja tasa-arvoisesta työ-
ympäristöstä. Liikuntaan kannustava yritys voi tarjota 
työntekijöilleen suihkutilat ja pukuhuoneet – tai jopa 
kuntosalin. Monen yrityksen toiminnassa ja tiloissa 
näkyy myös vastuullisuus.

5. Miten saavutettavuus 
 vaikuttaa työntekijöiden  
 ajankäyttöön?

Hyvä sijainti ei automaattisesti tarkoita lyhyttä väli-
matkaa kodin ja työpaikan välillä. Merkityksellisempää 
on kulkuyhteyksien toimivuus ja nopeus, eli kilometrien 
sijaan seurataan työmatkaan käytettyjä minuutteja. 
Joskus synergiaetu kumppaneiden kanssa voi ratkaista 
toimitilojen sijainnin. Työmatkojen pituutta voi tutkia 
henkilöstön osoitetietojen avulla. Mikäli tilanne vaatii 
korjausliikkeitä, on LähiTapiola Kiinteistövarainhoidolla 
mahdollisuus kartoittaa uuden toimiston optimaalista 
lokaatiota myös näiden tietojen pohjalta.

Tietotyöläisille tehdyistä kyselyistä nähdään, että 
etätöitä halutaan tehdä muutama päivä viikossa. 
Toimistolle halutaan tulla etenkin sellaisessa tilantees-
sa, jossa toimistolle saapuminen on ajankäytöllisesti 
kohtuullista. Lisäksi on tärkeää, että työkavereiden 
olinpaikka selviää kätevästi, jotta toimistolle ei saavu 
turhaan face-to-face-kontaktin toivossa.

6. Millainen sijainti toimii valtti- 
korttina sinun toimialallasi?

Toimitilat luovat tai vahvistavat aina yrityksen mieliku-
vaa – myös valitun sijainnin kautta. Sijaitseeko yri-
tyksesi alueella, joka kehittyy yrityksen liiketoiminnan 
kannalta toivottuun suuntaan? Tukeeko alue yrityksesi 
brändimielikuvaa? 

Toimitilojen sijoitteluun liittyy myös toimialakohtai-
sia trendejä, kuten IT-talojen keskittyminen tiettyihin 
kaupunginosiin tai arkkitehtitoimistojen sijainti raken-
nusvirastojen läheisyydessä. Esimerkiksi Helsingissä 
viimeisen 5–10 vuoden aikana monet IT-talot ovat 
muuttaneet keskustaan pärjätäkseen työnantajamieli-
kuvakilpailussa.

Ympäristövastuullisuus näkyy  
monen yrityksen arvoissa
Yksi selkeä kiinteistöjen ympäristövastuullisuuden 
mittari on ympäristösertifikaatti. Sertifikaatti 
todentaa, että kiinteistö toimii energiatehokkaasti 
ja toimintamallit huomioivat ympäristön. 

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito tukee osaltaan 
vuokralaisen vastuullisuustavoitteita sekä investoin-
nein että talon sisältä löytyvän asiantuntijuuden 
kautta. Yhtiön hartiat ovat leveät, joten se pystyy 
pitämään kiinni sovitusta ja toteuttamaan kiin-
teistönhoidossa vuokralaisen tavoitteita edistäviä 
toimenpiteitä.
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Heräsikö muuttokuume?  
Hyvä suunnittelu auttaa  
uuden toimiston löytämisessä

Mikäli aiemmin esitetty kuuden kohdan tarkistuslista 
sai tilantarpeen heräämään, on aika käydä läpi muut-
toon liittyvä prosessi. Kaikkein tärkeintä muuton suun-
nittelussa on varata tarpeeksi aikaa. Uuden toimitilan 
etsintään, sopimusneuvotteluun, mahdolliseen remont-
tiin ja itse muuttoon kuluva ajan tarve voi yllättää. 
Mitä suurempi yritys, sitä enemmän aikaa tarvitaan. 
“Esimerkiksi 20 hengen yrityksen uuden toimitilan han-
kintaprosessille on hyvä varata aikaa puolisen vuotta”, 
vuokrauspäällikkö Karoliina Turppo kertoo.

Vastuuhenkilön tai -tiimin nimeäminen on usein kan-
nattavaa – näin projekti pysyy helpommin hallinnassa 
niin aikataulun kuin budjetin suhteen. Myös nykyisen 
toimitilan irtisanomisajan pituus on hyvä tarkistaa, kun 
muuttoa aletaan suunnitella. 

Omiin tarpeisiin remontoitu  
tila paransi työhyvinvointia
Rinki Oy etsi uusia, nykyaikaisia toimitiloja läheltä 
Helsingin keskustaa, hyvien kulkuyhteyksien päästä 
järkihintaan. Muutaman kymmenen tilan tarkas-
telun jälkeen sopivat toimitilat löytyivät Kalasa-
tamasta, Troolista. Juuri omiin tarpeisiin sopivaksi 
remontoitu tila on ihastuttanut lämpöisellä tunnel-
mallaan sekä yrityksen työntekijät että toimistolla 
vierailleet henkilöt!

“Remontti hoitui sujuvasti ja pysyi täysin aikatau-
lussa. Remonttifirma ja suunnittelutoimistomme 
tekivät upeaa työtä poikkeusoloista huolimatta”, 
Rinki Oy:n talouspäällikkö Sari Hedayet kertoo.

Juuri omiin tarpeisiin remontoitu ja sisustettu tila 
helpottaa sekä yhdessä tekemistä että omaan 
työhön keskittymistä. “Henkilöstömme on viihtynyt 
hyvin avoimemmassa toimistotilassa: työergono-
mia on parantunut, ja rauhallisilla sävyillä, ääntä 
vaimentavilla tekstiileillä ja aidoilla viherkasveilla 
sisustettu tila on vaikuttanut positiivisesti työhy-
vinvointiin”, Hedayet iloitsee.

Paperiasiat kuntoon ja kättä päälle
Uusien tilojen kohdalla vuokrasopimuksen tekeminen 
voi viedä useamman viikon. Ensin sopimus on hiottava 
kuntoon yrityksen tarpeiden mukaan ja lopuksi alle-
kirjoitettava. Heti tämän jälkeen itse tilamuutoksia 
ja visioita sisustuksesta päästään suunnittelemaan 
tarkemmin.

Remonttivaihdetta silmään
Remontin suunnittelussa ja toteutuksessa auttaa 
prosessin alussa huolella tehty nykytilan arviointi sekä 
tarpeiden kartoitus. Varsinaisen remontin aikatauluun 
vaikuttavat merkittävästi mahdollisten materiaali- 
tilausten toimitusajat. LähiTapiola Kiinteistövarain- 
hoidon toimitilat ovat aina räätälöitävissä vastaa-
maan yrityksen tarpeita. 

Muuttolaatikoita kasaamaan
Toimitilamuutto on oiva tilaisuus pohtia, mitä todella 
tarvitaan, mikä on turhaa ja mitä uusia hankintoja on 
hyvä tehdä. Uusiin tiloihin muuttaminen mahdollistaa 
inventaarion ohella kalusteiden ja tekniikan päivittä-
misen. Hyvän työergonomian sekä riittävän työrauhan 
lisäksi tiloissa tulee ottaa huomioon myös toimivat 
yhteydet sekä digitaaliset työympäristöt. 

Uudessa kohteessa kannattaa varata riittävästi ai-
kaa tilojen käyttöönotolle, kuten kalustamiselle. Kun 
toimiston työpisteet, tekstiilit ja valaistus ovat pai-
koillaan, on työnteko uudessa pisteessä innostavaa 
aloittaa.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon  
asiantuntijat helpottavat muutto- 
prosessia
Mahdollisissa remontin yhteydessä eteen tulevissa yllä-
tystilanteissa LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon etuna 
toimii joustava muutosprosessi. Kun kiinteistöraken-
tamisen langat ovat omissa käsissä, pystytään kaikki 
päätökset tekemään todella nopeasti ilman välikäsiä. 
Tämä tekee organisaatiostamme ketterän toimijan, 
jonka kanssa projektit saadaan sujuvasti maaliin.

Ota talteen muuttajan muistilista »

http://dl.tiloja.fi/L%C3%A4hiTapiola/Muuttajan_muistilista_2019.pdf
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Onko toimitilan sijainnilla enää mitään merkitystä, kun 
etätöitä tehdään kasvavissa määrin – eikä pelkästään 
COVID-19-pandemiasta johtuen? Mikä rooli toimitiloil-
le jää? Halutaanko konttoreilta työrauhaa, yhteisölli-
syyttä vai näiden yhdistelmiä? Tehdäänkö töitä jatkos-
sa enemmän mökkikunnissa tai jopa hotelleista käsin?

Poikkeuksellinen vuosi on muuttanut suhtautumistam-
me moneen asiaan, ja koronapandemian vaikutukset 
näkyvät vielä uuden vuoden kynnyksellä. “Uusi normaa-
li” on vielä tuntematon, mutta me ennustamme, että 
yritykset luottavat entistä vahvemmin omaan arvo-
pohjaansa ja tavoitteidensa mukaiseen toimintaan. 
Keväällä 2020 vastaan tullut äkkipysähdys sai toimijat 
hetkeksi varpailleen, mutta aika toi mukanaan myös 
rohkeutta jatkaa eteenpäin ja löytää uusia keinoja 
tuottaa asiakkaille arvoa ja menestyä. Etätyöt ovat 
varmasti tulleet jäädäkseen, mutta sen myötä myös 
yhteisöllisyyden voima ja tarve kohtaamisille tulevat 
kasvattamaan roolejaan entisestään. Tässä kahdeksan 
toimitilojen trendiä vuodelle 2021. 

Työhyvinvointi
Toimitiloja suunnitellessa turvallisuuden ja terveellisyy-
den varmistaminen ovat prioriteettilistalla ylimpänä, 
jotta tilat muotoutuvat palvelemaan työntekijöitä 
mahdollisimman hyvin. Vuokrauspäällikkö Karoliina 
Turppo uskoo, että työhyvinvoinnin näkökulmasta läh-
tevät tilasuunnitteluprojektit ovat pysyvä malli – tren-
di, joka on tullut jäädäkseen. Koronaviruksen myötä 
huomio kiinnittyy työhyvinvointiin myös uudella tapaa, 
esimerkiksi turvavälien ja hygienian kautta.

Henkilöstön mielipiteillä on hyvinvoinnin arvioinnissa 
väliä. Työntekijät eivät ole vain työnantajaa varten, 
vaan työpaikkojen on myös välitettävä työntekijöis-
tään. Henkilöstö kannattaa ottaa rohkeasti mukaan 
tilojen arviointiin, mutta älä unohda asiantuntija-apua 
päätöksenteon tukena. 

Etätyöt
Vuoden kuuma peruna on ollut COVID-19, sen jo käyn-
nistämät sekä mahdolliset tulevat vaikutukset toimi-
tilabisnekseen. Se, mitä työn murros ja digitalisaatio 
on tehnyt toimitiloille, on entisestään vauhdittunut 
pandemian myötä.

Katsaus tulevaisuuteen  
toimitila-alalla – mihin  
kiinnittää huomiota nyt  
ja tulevaisuudessa? 

Etätyöskentelystä on tullut toistaiseksi pysyvä malli, 
joka edellyttää uusien rutiinien luomista. Muutos vai-
kuttaa myös fyysisiin tiloihin. Esimerkiksi työmatkailun 
arvioidaan myös epidemian jälkeen vähenevän mer-
kittävästi, jolloin toimitilan yhteydet ja näitä tukevat 
puitteet ovat palvelukokemuksen ja tiimityön kannalta 
kriittisiä. Turppo ennustaa, että väistämätön muutos 
tulee laajentamaan koko toimitilojen käsitystä enem-
män palvelulähtöiseen suuntaan.

Hyvät tietoliikenneyhteydet ja vaadittavat suojaukset 
ovat olleet jo pitkään jokaisen yrityksen arkipäivää, 
mutta näin etätyön yleistymisen myötä kriittisempiä 
kuin koskaan. “Moni on törmännyt kotona etätyön 
tuomiin haasteisiin, eli tulevaisuuden koditkin tullaan 
todennäköisesti suunnittelemaan niistä lähtökohdista, 
että tilaa jää myös työskentelylle”, Turppo kertoo. 

Huoleton tila -palvelu tarjoaa eri alan 
asiantuntijoita tilamuutoksen tueksi 
Me teemme uuden toimitilan löytymisestä niin help-
poa kuin mahdollista! LähiTapiola Kiinteistövarain-
hoidolta yritys saa käyttöönsä Huolettoman tilan – 
halutessasi hoidamme kaiken tilasuunnittelusta aina 
lamppujen vaihtoon. Henkilökohtainen vuokraus-
päällikkö on apunasi aina muuttoon saakka. Tämän 
jälkeen yhteyshenkilönäsi toimii kohdepäällikkö, 
joka huolehtii vuokralaisen tarpeista koko sopimus-
kauden ajan.

Me autamme myös asiakasyrityksiä osallistamaan 
henkilöstöä mukaan muutosprosessiin – monesti tii-
mi haluaakin olla mukana vähintään remontin suun-
nitteluvaiheessa. Kauttamme saat havainnekuvat, 
joiden avulla työyhteisö voidaan tutustuttaa tilaan 
jo ennakkoon. Haluamme auttaa hyvän yhteishen-
gen ylläpitämisessä myös muutoksen keskellä.
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Tila palveluna
Karoliina Turppo on tarkastellut tiloja palveluna 
tutkielmassaan “Palvelumuotoilun keinot ja mahdolli-
suudet kiinteistöliiketoiminnassa”. Perinteisen fyysisen 
rakenteen sijasta kiinteistöt voidaan ajatella palve-
luiden kokonaisuutena, johon voi kuulua esimerkiksi 
siivousta, viherkasvien hoitoa, tietoliikenneyhteyksien 
ylläpitoa, päivystävää asiakaspalvelijaa tai kahviko-
neiden huoltoa. Tilat toimivat kaksisuuntaisesti: ne 
ohjaavat toimintaamme ja toimintamme puolestaan 
muokkaa tilaa. Fyysisen tilan ympärille tulee raken-
tumaan tulevaisuudessa entistä enemmän palveluita, 
jotka helpottavat toimijan työtä.

Työn murroksen myötä fyysisen tilan ympärille käsite-
tään myös entistä vahvemmin esimerkiksi virtuaalisen 
tilan ja sosiaalisen tilan ulottuvuudet. Toimisto tai muu 
yrityksen fyysinen tila luo pohjan kulttuurille, jonka 
tavoitteena on ulottua myös kotitoimistolle.

Käyttöaste
Kun tila nähdään enemmän palveluna, on sen käyt-
töasteella entistä suurempi merkitys. Tilojen monikäyt-
töisyys kasvaa, kun yritykset ja vuokranantajat tähtää-
vät yhä korkeampaan käyttöasteeseen ydintoimintoja 
laajentaen. Käyttöasteen kasvattaminen on myös 
ekologinen teko.

Hyvänä esimerkkinä tilojen monikäyttöisyydestä toi-
mivat kirjastot, joissa voi lukea ja lainata, mutta myös 
ommella, tehdä 3D-mallinnuksia ja järjestää tapahtu-
mia. Usea toimisto on iltaisin ja öisin tyhjä – miten tila 
voisi palvella yrityksen liiketoimintaa vuorokauden eri 
aikoina? Erikoistilanteissa tilojen käyttöaikoja voidaan 
jakaa myös oman henkilöstön sisällä.

Monitilatoimistot
Työn murrosta tukeakseen yritysten on valittava tilan-
sa tarpeiden mukaan. Muutosta tukevat esimerkiksi 
monitilatoimistot, joissa yrityksen toimintaympäristö 
pitää sisällään erilaisia tiloja puhelinkopeista tapah-
tuma-aukioihin. Monitilatoimistojen käyttäjät voivat 
yrityksen henkilökunnan lisäksi olla yhteistyökumppa-
neita, yrityksen konsultteja tai asiakkaita – synergia-
edun nimissä.

Monitilatoimiston ideologia perustuu siihen, että 
työntekijä voi valita aina kyseisellä hetkellä omia 
työtehtäviään parhaiten tukevan työskentelypisteen. 
Monitilatoimistot ovat suljettuja tiloja modernimpi rat-
kaisu, edullisempia toteuttaa ja lisäksi muunneltavissa 
vallitsevia olosuhteita parhaiten palveleviksi.

Tilojen persoonallisuus
Yrityksen tilat ovat kuin avattu brändimanuaali. Tiloihin 
haetaan persoonallisuutta ja yritykselle sopivaa ilmet-
tä, värejä ja henkeä. Tehdasmiljööt ja käsittelemättö-
myys kiinnostavat yhä.

Murroksesta huolimatta toimitilat ovat yhä keskiös-
sä kulttuurin ja yhteenkuuluvuuden ylläpitämisessä. 
Kiinteistöt tarjoavat käyttäjilleen fyysisen toimintaym-
päristön, joka vaikuttaa palveluiden toimivuuteen sekä 
työntekijä- ja asiakaskokemukseen. Tilat mahdollis-
tavat paikan kokea ja toimia yhdessä – trendi, joka 
vahvistuu entisestään maailman muuttuessa.
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Vastuullisuus
Alan trendit seurailevat voimakkaasti markkinoiden 
lainalaisuuksia ja megatrendejä, kuten ilmastonmuu-
tosta. Toimitilavalinta voi olla myös konkreettinen teko 
kohti vastuullisuutta ja se voi tehdä arvopohjan näky-
väksi. Vastuullisuutta on usein totuttu tarkastelemaan 
ympäristövastuullisuuden kautta, mutta kyse ei ole 
yksin vihreämmistä valinnoista. Mittakaava voi kuiten-
kin ulottua jätteiden lajittelupisteeltä aina globaalien 
ongelmien ratkaisuun saakka.

Ympäristövastuullisuuden ohella vastuulliseen yritys-
toimintaan kuuluvat sosiaalinen ja yhteiskunnallinen 
vastuullisuus sekä hyvään hallintotapaan liittyvät asiat. 
Jotta nämä ovat toteutettavissa, tulee myös yrityksen 
taloudellisten edellytysten olla kunnossa.

Työ- ja vapaa-ajan liukuvat rajat
Osittain etätyökulttuurin lisääntymisestä mutta myös 
muista yhteiskunnan muutoksista johtuen työ- ja 
vapaa-ajan rajat ovat monen kohdalla entistä liuku-
vammat. Kellokortin sijaan keskitytään tuottavuuteen 
ja aikaansaamiseen. Liikkuva työ mahdollistaa myös 
työajan käytön juuri itselle sopivalla tavalla. 

Työkulttuurin muutos vaikuttaa myös koko yhteiskun-
tamme kulttuurisiin muutoksiin. Turppo itse nostaa 
esiin kotimaiset pelialan toimijat ja näiden lähestymis-
tavan työn ja sen ulkopuolisen elämän yhdistämiseen. 
Toimitilakiinteistöihin tuodaan palveluja, jotka helpot-
tavat työntekijöiden elämää merkittävästi – esimerk-
kinä työpaikan alakerrassa toimiva päiväkoti. Tähän 
suuntaan myös LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon 
kiinteistöjä pyritään kehittämään. 

“Miksei LähiTapiola Kiinteistövarainhoidonkin hallin-
noimissa tiloissa voitaisi toteuttaa vastaavanlaisia 
ratkaisuja. Tällainen trendi edistää sekä kiinteistöjen 
toiminnallisuutta että kaupunkikehitystä kokonaisuute-
na”, Karoliina Turppo pohtii. Onkin hyvä muistaa, että 
vallitsevalla työelämän ja työpaikkojen murroksella 
edistämme koko kulttuurimme kehittymistä – kohti 
uutta ja parempaa!

Hyvinvointikauppa Ruohonjuuren  
toiminta perustuu vahvaan arvo- 
pohjaan
Ruohonjuuren tarina alkaa vuonna 1982 pienestä 
mökistä – tarkemmin entisestä radanvartijan mökis-
tä – Helsingin keskustasta. Siinä toimi aikoinaan 
ensimmäinen Ruohonjuuri-myymälä. Ekokauppa myi 
uusiopaperia, ekologisia pesuaineita ja luomuruo-
kaa. Siitä asti yritys on ollut arvovetoinen hyvinvoin-
tikauppa vastuullisella kärjellä. Nykyisin Ruohonjuuri 
on tuttu näky kaupunkien katukuvassa: myymälöitä 
on 16 kappaletta ympäri Suomen ja verkkokauppa 
toimii Suomen lisäksi Ruotsissa.

Ruohonjuuren pitkäaikainen toimitusjohtaja Arto 
Ranta-aho kertoo yrityksen olevan hyvän elämän 
kauppa – ostoskoriin ladataan tuotteiden lisäksi 
arvoja ja filosofiaa. Toiminta pyörii reilun pelin hen-
gessä, ketään ei kilpailuteta hengiltä vaan yhteis-
työtä tehdään kaikkien sidosryhmien kanssa tiiviisti. 
Ruohonjuuri oppii paitsi sidosryhmiltään myös 
asiakkailtaan. Heiltä saadaan jatkuvaa ja välitön-
tä palautetta, johon voidaan ja halutaan reagoida 
nopeasti.

Asiakkaiden ja sidosryhmien lisäksi Ruohonjuuri 
panostaa myös työntekijöihinsä. 7,5 vuotta yrityksen 
eri tehtävissä työskennellyt henkilöstökoordinaattori 
Reetta Mandelin kiittelee Ruohonjuuren tarjoamia 
mahdollisuuksia kouluttautua ja suuntautua itseä 
kiinnostaville urapoluille. “Meillä on paljon moni-
osaajia: eri alojen taiteilijoita, äänisuunnittelija, 
uskontotieteilijä, kosmetologi, musiikkialan osaajia. 
Lähestymistapa työhön on moderni, mutta pysyvyys 
sen sijaan ei ole nykyaikaisimmasta päästä – täällä 
viihdytään töissä todella pitkään”, Mendelin iloitsee.

Muuttolaatikot ja 
tavaroiden pakkaus
Muuttolaatikot ovat kestäviä, 
muuttoja varten suunniteltuja 
pakkauslaatikoita; niiden ansiosta 
muuttoauton lastaaminen käy 
nopeasti ja vaivattomasti, ja 
auton tilat saadaan hyödynnettyä 
huomattavasti tehokkaammin. 

Huom! Muuttolaatikoiden oikea 
pakkaustapa on tärkeä, jotta 
laatikoita voidaan pinota päällek-
käin. 3 cm vähintään laatikon 
yläreunasta tulee jättää tyhjäksi 
pakattaessa laatikoita.

Palauta tilat sellaisina kuin ne 
sait. Muista myös tyhjentää 
varastotilat. Suorita toimitilojen 
huolellinen tarkastus yhdessä 
kiinteistön omistajan kanssa 
välttääksenne vaatimuksia tilojen 
palauttamisesta tiettyyn kuntoon.
Huolehdi myös julkisivun 
mainoskilpien poistamisesta/asen-

Muuttosiivous ja muuttotarkistus

tamisesta, sisääntulon opasteista 
sekä mahdollisesta lipputangos-
ta.
Tarkasta uusi toimitilasi ja ilmoita 
mahdollisista ongelmakohdista 
vuokranantajalle tai isän-
nöitsijälle mahdollisimman pian. 
Muista tarkistaa myös kellari- ja 
varastotilat

Viherkasvit on hyvä 
suojata muovipussilla 
etenkin talvisin.

Kaikki irtaimisto 
muuttolaatikoihin. 

Laatikoiden merkintä 
helpottaa paikoilleen 
laittoa.

Taulut ja peilit 
pakataan ilmakupla-
muoviin ja päälle 
kirjoitetaan 
“särkyvää”.

Suojaa IT-laitteet 
ennen pakkaamista.

Tavaroiden pakkaaminen

Muuttosiivous vanhassa 

tilassa

Muuttotarkistus uudessa 

tilassa

Huone 1, 2. krs. 
Mikko Muuttaja


