
Askeleet kohti onnistunutta
tilaprojektia & lopputulosta

Opas toimitilahankkeen vetäjälle



MIKÄ ON INNER?

Luomme strategiaasi tukevia konsepteja ja 
muunnamme ne taidokkaasti tila- ja 
sisustussuunnitelmiksi

Olemme tila- ja sisustussuunnitteluun erikoistunut muotoilu- ja 

sisustusarkkitehtitoimisto. Toimimme yritysten kumppanina tilojen 

kehityshankkeissa. Autamme yrityksiä asiakastyytyväisyyden 

parantamisessa, työympäristökehityksessä ja työntekijätyytyväisyyden 

panostamisessa ja edistämme rekrytointia. 

Intohimonamme on ihmisten hyvinvoinnin edistäminen tilasuunnittelun 

keinoin. Haluamme työskennellä laadukkaamman ja kestävämmän 

rakennetun ympäristön puolesta ja olla mukana kehittämässä hyvinvoivia 

ja menestyviä yrityksiä.

Suunnittelemme työympäristöjä 

toimitilojen kehittäjielle ja 

työntekijätyytyväisyyteen panostajille 

sekä luomme kokemuksellisia 

palveluympäristöjä liiketoiminnan ja 

kilpailukyvyn kehittämiseen.
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Vaikuttavia tiloja yrityksen strategian 

tueksi toimitilojen kehittäjille

Keskitymme aina tavoitteisiin ja tarpeisiin, luomme 
houkuttelevampia ja toiminnallisempia tiloja. Olemme 
kokoamme suurempi suunittelutoimisto – luotettava 

kumppani yrityksesi kaikkiin toimitilahankkesiiin. 

Hanna-Marie Naukkarinen
sisustusarkkitehti SIO,

projektijohtaja & luova johtaja
040 551 3587

hanna-marie@innerinterior.fi 



OPAS TOIMITILAHANKKEEN 

Lukijalle

Toimitilat ovat yrityksen tukikohta, ne ovat strategisesti, 

toiminnallisesti ja visuaalisesti merkittävä osa jokapäiväistä 

työntekoamme sekä asiakkaillemme tärkeä kohtaamispiste 

ja toimitilat voivat olla merkittävä osa asiakaspolkua, kuten 

nettisivutkin. Huolellisesti suunnitellut ja strategiaan nojaavat 

toimitilat auttavat yritystäsi kehittymään, erottumaan 

kilpailijoista, tukemaan asiakaspolkua ja -tyytyväisyyttä, 

ne tukevat yrityskulttuurianne, työn tehokkuutta ja työstä 

palautumista sekä ovat nykyään merkittävä osa rekrytointia.

Toimitilahanke on, niin uusien kuin remontoitavien tilojen 

osalta, jokaiselle organisaatiolle aikaa vievä ja kallis projekti. 

Kukaan ei halua hukata aikaa ja kalliita investointeja 

epäonnistuneeseen projektiin tai lopputulokseen. 

Tunnistamme yleisimmät haasteet tilaprojektien takana, 

olemme nähneet ja taklanneet asiakkaidemme kanssa useita 

kompastuskiviä vuosien aikana. Nyt olemme koonneet 

muistilistaa sinulle näiden haasteiden selättämiseen. 

Oppaan avulla helpotat aikatauluttamista, tunnistat oman 

organisaation tavoitteet ja todelliset tarpeet. Saat vinkkejä 

budjetointiin ja johtoryhmässä tunnistatte hankkeeseen 

liittyviä riskejä  jo ennen projektin aloitusta. Oppaan 

avulla saat suuntaviivoja toimitilahankkeesi sujuvaan 

toteuttamiseen ja onnistuneeseen lopputulokseen. 



01 Toimitilahanke aikajanalla



01 TOIMITILAHANKE AIKAJANALLA

Toimitilahankkeen viisi vaihetta 

1. Tarpeen

tunnistaminen 
5. Muutto

3. Uusien 

tilojen 

suunnittelu

4. Remontti & 

rakentaminen

tavoitteiden 
määrittely & 
kirjaaminen 

Välittäjä avuksi!

2. Sopivan 

tilan 

etsiminen

kalusteiden 
tilaukset,

aikataulutus

tila-
suunnitelman

laatiminen

henkilökunnan 
tiedottaminen

Suunnittelutoimistomukaan!
henkilökunnan 
osallistaminen

eri tilavaihto-
ehtojen 

testaaminen

Vuokrasopimu
s!

budjetti

rakennus-
tekniset

muutokset

vanhat 
kalusteet

kilpailutus
& budjetti

kalustaminen
Uudet 

pelisäännöt!

muutoksia

Resursoi 
projektinhallinta!

vanhat 
kalusteet

Inventaario

henkilökunnan 
osallistaminen

kaluste-
suunnitelman

laatiminenTestaa ja 
mallinna



01 TOIMITILAHANKE AIKAJANALLA

Varaa riittävästi aikaa suunniteluun ja tarpeiden kartoitukseen

1. Tarpeen

tunnistaminen 
5. Muutto

3. Uusien 

tilojen 

suunnittelu

4. Remontti & 

rakentaminen

tavoitteiden 
määrittely & 
kirjaaminen 

Välittäjä avuksi!

2. Sopivan 

tilan 

etsiminen

kalusteiden 
tilaukset,

aikataulutus

tila-
suunnitelman

laatiminen

henkilökunnan 
tiedottaminen

Suunnittelutoimistomukaan!
henkilökunnan 
osallistaminen

eri tilavaihto-
ehtojen 

testaaminen

Vuokrasopimu
s!

budjetti

rakennus-
tekniset

muutokset

vanhat 
kalusteet

kaluste-
suunnitelman

laatiminen

Inventaario

kilpailutus
& budjetti

kalustaminen Uudet 
pelisäännöt!

muutoksia

Resursoi 
projektinhallinta!

2-6kk 1kk > 1kk / 150m²

2kk >

1vk > 

henkilökunnan 
osallistaminen

Testaa ja 
mallinna



02 Miten tunnistat organisaatiosi 
todelliset tarpeet?



02 MITEN TUNNISTAT ORGANISAATIOSI TODELLISET TARPEET?

Tavoitteiden määrittely – tarkista ja päätä nämä asiat heti alussa

Etsitäänkö valmiiksi remontoitua vai 

kustomoidaanko?

Kohtaamispiste asiakaspolulla

Graafinen ohje > toimitilaohje?

Visuaalisen konseptin runko

Etänä, toimistolla, jotain siltä väliltä, mitä?

Työn tekeminen nyt, 

mutta entä tulevaisuudessa?

Miten tilat tukevat näitä tavoitteita?

Onhan riittävästi tietoa tilallisten tavoitteiden 

määrittämiseen?

Johtaminen, hyvinvointi, arvot.

Fyysiset fasiliteetit, sijainti, kasvun mahdollisuudet, 

synergiaedut & yhteistyökumppanit

Brändi ja imago, visuaalisuus

Tuottavuus

Organisaation strategia 

& tavoitteet

Työn tekemisen tavat 

& todelliset tarpeet
Fyysiset & visuaaliset 

tavoitteet

Varmista, että
 

suunnitelmat tu
kevat 

näitä tavoitteit
a!

Työn tekemise
n 

kehittäminen j
a tukeminen! Mikä on tavoi

teltu 

tunnelma ja m
ielikuvat?



02 MITEN TUNNISTAT ORGANISAATIOSI TODELLISET TARPEET?

Organisaation ja johdon tärkeä rooli 
toimitilamuutoksessa

• Määrittele tavoitteet selkeästi

• Määritä budjetti, ymmärrä mitä sillä saat

• Uskalla kehittää, älä pelkää muutosta

• Hahmota nykytila, mitä kaikkea muutos koskee?

• Peilaa tilamuutosta aina strategisiin tavoitteisiin
 - toimitilat tukemaan näitä tavoitteita
 - onko yhtymäkohtia muuhun kehittämiseen

• Myös toimintakulttuuri muuttuu!
 - ymmärrä henkilöstöäsi
 - osallistamisella estät muutosvastarintaa, aivovuotoa

• Kenen hallussa projekti on ja onhan hänellä 

riittävästi päätösvaltaa?

• Ole tukena ja mukana muutoksessa



02 MITEN TUNNISTAT ORGANISAATIOSI TODELLISET TARPEET?

Osallistamalla tunnistetaan organisaation 
todelliset tarpeet tehokkuuden ja 
työhyvinvoinnin lisäämiseksi

• Työntekijän mahdollisuus vaikuttaa työympäristöönsä lisää:

 -  työntekijöiden sisäistä motivaatiota (itsemääräämisteoria)
 - sitoutumista organisaation tavoitteisiin
 - hyvinvointia 
 - innostusta ja työn imua

• Tunnetko työntekijäsi, vai oletatko?

• Osallistaminen ei saa olla näennäistä vaan aito mahdollisuus vaikuttaa

• Osallista erityisesti prosessin alussa, mutta myös sen aikana

• Keskustelkaa avoimesti kahvitunnilla eri organisaation tasojen kanssa

• Kokeilkaa muutamia hyviä työkaluja:
 -  tiimikortit
 - arkipäivän kuvaus
 - 5x miksi?
 - tavoite



02 MITEN TUNNISTAT ORGANISAATIOSI TODELLISET TARPEET?

Miten varmistetaan asiakastyytyväisyys ja 
tehostetaan lisämyyntiä?

• Tunnetko asiakkaasi vai oletatko tuntevasi?

• Miten asiakkaasi liikkuvat tilassa, miten he haluaisivat liikkua? 
 - Miten unelmiesi asaikkaan palvelupolku etenee?
 - Vastaako tilat palvelupolkua?

• Löytääkö asiakkaasi perille tai haluamansa helposti?

• Onko tilat yhteneväiset brändi-ilmeen kanssa, vastaako nettisivut, 
some ja toimitilat visuaalisesti toisiaan?

• Viihtyykö asiakkaasi tiloissasi, tuleeko hänelle hyvä fiilis? 

• Kokeile muutamaa työkalua:
 - Tilaan ja tunnelmaan rajattu asiakastyytyväisyyskysely
 - Mystery Shopping
 - Kilpailijakartoitus 



02 MITEN TUNNISTAT ORGANISAATIOSI TODELLISET TARPEET?

Neliöt vaihtelevat toimitilatyyppien ja 
tavoitteiden mukaan   

• Luetteloi kaikki ne tilat, joita tarvitsette

 -  työntekemisen tilat, työpisteet, puhelin- ja ryhmätyötilat, tuotantotilat
 - palautumisen tilat, tauko- ja kohtaamistilat
 - asiakastilat tai asiakaspaikat, neuvottelutilat ja aula
 - apu- ja sosiaalitilat, varastot, tulostus, suihku- ja pukutilat

• Kategorisoi tilat tärkeysjärjestykseen

• Perinteinen avokonttori 20-30m² / työntekijä

• Monitilatoimisto 10-15m² / työntekijä

 - koronan aikana etätyöskentelyn lisääntyminen vapauttaa neliöitä ja 
mahdollistaa ”ylibuukkauksen”

 - hyppy avokonttorista hybridimallin monitilatoimistoon ei välttämättä 
tarkoita tilansäästöä samassa suhteessa

• Palveluympäristössä asiakaspaikkojen ja ”takatilojen” suhde 

vaihtelelee 40-60 / 60-40 %:n välillä 

• Pohdi eri tilojen keskinäisiä sijainteja ja suhteita



03 Tilat, jotka vastaavat 
asetettuihin tavoitteisiin 



03 TILAT, JOTKA VASTAAVAT TAVOITTEISIIN

Suunnittelussa punainen lanka löytyy 
tavoitteista

• Tilasuunnitelmasta kaikki lähtee
 - tilat jäsennellään tarpeiden ja tavoitteiden mukaan oikeille paikoille
 - varmistetaan, että kaikki tarvittavat tilat on huomioitu
 - tarkennetaan talotekniset vaatimukset

• Kalustejärjestys tukemaan arkea
 - Kiinnitetään huomio tavoitteisiin, ideoidaan kuinka haasteet ratkaistaan, 

osallista!
 - akustiikka & valaistus

• Testaa ja mallinna
 - kokeile muutoksia jo nykyisissä tiloissa, kerää palautetta

• Tunnelman ja brändin kautta löydetään tilojen visuaalinen konsepti
 - valitaan materiaalit ja värit konseptin mukaan

• Kuljeta budjettia mukana koko suunnittelun ajan

• Laaditaan suunnitelmat 
 - kilpailuttamista varten
 - rakentajille & remontojille
 - kalustetoimittajalle & muuttofirmalle

• Muuttuva arki ei aina mene kuin on suunniteltu, muista 

muuntojoustavuus!



03 TILAT, JOTKA VASTAAVAT TODELLISIIN TARPEISIIN

Kuka päättää, ketkä osallistuu? 
– päättäjät palaveriin ja jämäkkä 
päätöksenteko

• Päättäkää heti alussa
 - kuka projektista vastaa 
 - kuka toimii yhteyshenkilönä eri tahojen kanssa
 - kenellä on valtuudet tehdä hankintoja ja päätöksiä
 - ketkä osallistuu palavereihin
 - mitkä henkilöt osallistuvat suunnitteluun
 - tarvitsetteko apua, riittääkö oma aika

• Varo rikkinäistä puhelinta, älä käytä viestinviejää! 

• Tee päätökset hyvän taustatutkimuksen jälkeen

• Mielen muuttaminen kesken suunnitteluprosessin 

kuluttaa aikaa ja rahaa!



04 Projekti ei pääty suunnitteluun



04 PROJEKTI EI PÄÄTY SUUNNITTELUUN

Projektinhallinta on aikaa vievää ja 
vaatii keskittymistä 

• Varaa aikaa tilamuutoksen toteutuksen 
organisointiin

• Seuraa budjettia läpi projektin

• Keskustele työmaan kanssa
 - seuraa, että työtä tehdään suunnitelmien mukaisesti

• Aikatauluta toimitukset

• Organisoi muutto muuttofirman kanssa
 - huomioi muuttoon kuluva aika ja tiedota ajoissa

• Huolehdi laitteet, yhteydet, turvallisuus 



05 Muistilista 
toimitilamuutoksen vetäjälle



resursoi 
projktinhallinta

suunnittele
huolella

05 MUISTILISTA TOIMITILAHANKKEEN VETÄJÄLLE

Taklaa nämä esteet, niin onnistut!

Ole ajoissa

liikkeellä

Valta

projektin 

vetäjälle

Osallista 

henkilökunta

Varaa 

riittävästi 

aikaa

Peilaa 
hanketta 

strategiaan

Testaa &
mallinna!

Määritä 

& kirjaa 

tavoitteet

Hyödynnä ammattilaisia!

Älä pelkää 
muutosta!



KIITOS AJASTASI

Haluamme rakentaa ihmisille parempia 
tiloja, sujuvampaa arkea ja olla mukana 
kehittämässä ja auttamassa menestyviä 
yrityksiä ja yhteisöjä.

INNER Sisustusarkkitehdit Oy 
Hanna-Marie Naukkarinen

puh. 040 551 3587
hanna-marie@innerinterior.fi 

Aleksis Kiven katu 20 A 2, 33210 Tampere
www.innerinterior.fi


