
Opas seuraavaan 
toimistoosi 

Autamme yrityksiä kehittymään 
ja ihmisiä kasvamaan.

Mikä on
meille paras?

Tilava vai
tehokas?



CASTELLUM 2022 - OPAS SEURAAVAAN TOIMISTOOSI 

Millaisen toimiston 
tarvitset tulevaisuudessa?

Opastamme sinua 
valitsemaan oikein

Harkitsetko toimiston vaihtoa tai kenties nykyisten toimitilojen mukauttamista ja 
kehittämistä tulevaisuuden tarpeita varten? Me Castellumilla autamme 

tunnistamaan yrityksesi tarpeet ja löytämään sopivan ratkaisun, joka toimii nyt ja 
tulevaisuudessa.

Olemme koonneet tähän oppaaseen joitain asioita, joita voi olla hyvä pohtia ennen 
tapaamistamme. Näin päätöksentekoprosessi sujuu helpommin 

ja voimme yhdessä suunnitella     työympäristön, johon
työntekijät haluavat tulla ja jossa he viihtyvät. 

80 % 
PITÄÄ TOIMISTON SIJAINTIA 

TÄRKEÄNÄ  TYÖPAIKAN 
HOUKUTTELEVUUTTA  

EDISTÄVÄNÄ TEKIJÄNÄ 

Lähde: 
Tulevaisuuden työelämä -tutkimus,

 Castellum AB, Ruotsi, 2021 

NUORET (ALLE 34-VUOTIAAT) 
PITÄVÄT TÄRKEÄNÄ TYÖPAIKAN 

SOSIAALISIA TILOJA

MUISTILISTA SEURAAVAA TOIMITILAASI 
VARTEN LÖYTYY OSOITTEESSA 

CASTELLUM.FI/MUISTILISTA



17 % 
HALUAA TEHDÄ 

”VAIN” ETÄTYÖTÄ

Käsitykset siitä, millaisen työympäristön pitäisi olla, ovat  
luonnollisesti vaihtelevia. Useimmat ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, 
että työympäristön pitää olla paikka, jossa voi työskennellä
tehokkaasti mutta myös seurustella työtovereiden kanssa. 
Sellainen paikka, jossa on hyvä olla ja kiva tehdä töitä. 

Viime vuosina etätyö on yleistynyt, mikä on muokannut 
näkemyksiämme siitä, miten ihmiset haluavat työskennellä 
tulevaisuudessa. Jotkut tehtävät on ehkä mahdollista tehdä yhtä 
hyvin etänä myös tulevaisuudessa. Uusia innovaatioita edistävä 
spontaani keskustelu, verkostoituminen ja luovien ideoiden vaihto 
onnistuvat parhaiten, kun tapaamme toisemme oikeasti. Koska 
jokaisella ihmisellä on tarve tulla nähdyksi, tuntea 
yhteenkuuluvuutta ja viihtyä muiden seurassa, toimistoilla on myös 
tärkeä sosiaalinen merkitys. Yrityskulttuurin ja yhteenkuuluvuuden 
rakentaminen helpottuu, kun voimme tavata ja vahvistaa 
yhteenkuuluvuutta yhteisessä ympäristössä. 

Viime kädessä toimiston valinnassa on kyse siitä, että niin 
yrityksen kuin työntekijöidenkin monet erilaiset tarpeet voidaan 
täyttää parhaalla mahdollisella tavalla, myös silloin, kun olosuhteet 
muuttuvat toisenlaisiksi. Tämä asettaa uusia vaatimuksia 
joustavuudelle, toimivuudelle, kestävyydelle, saavutettavuudelle ja 
monille muille ominaisuuksille. 

Me Castellumilla tiedämme paljon työympäristöistä. Sinä olet
oman alasi asiantuntija. Yhdessä voimme tehdä toimistostanne 
paikan, joka heijastaa yrityksen visiota, vahvistaa yrityskuvaa
ja houkuttelee sekä työntekijöitä että asiakkaita.

 

Paikka tulevaisuuden työelämälle, paikka jossa viihdytään.

Tehokas työpaikka?

Mitä muuta? 

54 %
HALUAA VAIHDELLA TOIMISTON JA 

ETÄTYÖN VÄLILLÄ 

27 %
HALUAA

TYÖSKENNELLÄ 
”VAIN”

TOIMISTOLLA

Viihtyisä kohtaamispaikka?

Lähde: 
Tulevaisuuden työelämä -tutkimus,

 Castellum AB, Ruotsi, 2021
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Kartoita tarpeet ja 
laadi tiekartta 
tulevaisuuteen 

Paras perusta hyville päätöksille ja valinnoille on perusteellinen tarveanalyysi. Ohessa 
on kahdeksan vinkkiä, jotka helpottavat seuraavaan toimistoon tai toimitilaan liittyvää

päätöksentekoa.

Määritä suunta ja mukauta työympäristö
kuvastamaan yrityksen visiota 
Millainen yrityksen pitäisi olla ja millaisena muiden tulisi nähdä se? Millainen 
kokemus vierailijalle pitäisi muodostua yrityksestä? Toimitilalla on tärkeä 
yrityksen visiota, yrityskulttuuria, yrityskuvaa ja brändiä edistävä merkitys sekä 
sisäisesti että ulkoisesti. Pohdi, miten yrityksen toimitilat voisivat kuvastaa parhaiten 
yrityksen arvoja ja vahvistaa niitä sijainnin valinnan, suunnittelun ja ominaisuuksien 
osalta. Yrityksen johdon tulisi olla yksimielinen tulevien työympäristön ja 
työskentelytapojen strategisesta suunnasta. 

Anna aiheesta kiinnostuneiden 
työntekijöiden viedä asiaa eteenpäin 
Tarveanalyysin ja ratkaisuehdotusten tekeminen on hyvä antaa sellaisille 
työntekijöille, jotka ovat kiinnostuneita aiheesta ja haluavat aidosti perehtyä siihen. 
Kaikille työntekijöille on toki hyvä tarjota mahdollisuus ilmaista mielipiteensä 
ehdotuksista, mutta kaikki eivät voi päättää. Huomaathan myös, että 
tarveanalyysiin pitää sisällyttää myös liiketoiminnan, eri tiimien ja työntekijöiden 
tarpeet.

Tee päätös sijainnista
Kiinteistöjen myynti-ilmoituksien perusteella tärkeimmät asunnon valintaan 
vaikuttavat kriteerit ovat sijainti, sijainti ja sijainti. Tämä koskee myös työpaikkoja. 
Onko työpaikka hyvien kulkuyhteyksien varrella? Onko lähellä ravintoloita? 
Onko ympäristö turvallinen ja miellyttävä? Vahvistaako sijainti yrityskuvaa? Tee 
tilanneanalyysi ja päätä, mikä on yrityksellenne tärkeintä.

Osallista!

Millaisia
kohtaamispaikkoja

tarvitsemme?

Pohdi, millaisia erilaisia
tiloja tarvitaan
Millaisia kohtaamispaikkoja ja erilaisiin tarkoituksiin sopivia tiloja tarvitaan, 
jotta jokainen työntekijä voisi tehdä työnsä mahdollisimman hyvin?
Joidenkin on ehkä saatava työskennellä yksin ja häiriöttä, kun taas toiset ratkovat 
mieluiten ongelmia ryhmässä. Jotkut käyvät toimistolla vain satunnaisesti ja toiset 
joka päivä. Suunnittelu kannattaa aloittaa kartoittamalla nykytilanne: mikä toimii
hyvin ja missä on parantamisen varaa? Laatikaa myös luettelo tulevaisuuden 
tarpeista. 

Juuri
meille

sopiva!

Täällä
toimistomme

pitää
sijaita!



Ole joustava 
Kuinka monta työntekijää yrityksellä on tulevaisuudessa – ensi viikolla 
tai ensi vuonna? Kuinka monta työpistettä tarvitaan? Vaikka 
tulevaisuuden ennustaminen voi olla vaikeaa, kannattaa aina ajatella 
pitkällä aikavälillä. Valitse tilat, joita voidaan kehittää ja mukauttaa 
liiketoiminnan tarpeiden muuttuessa.

Oikea yhdistelmä 
tulevaisuutta varten 
Millainen toimisto sopii yrityksellesi parhaiten? Nykyään monet puhuvat, 
että tulevaisuuden toimiston olisi oltava ennen kaikkea stimuloiva 
kohtaamispaikka. Toiset taas näkevät toimiston ennemminkin paikkana, 
jossa voi työskennellä tehokkaasti, rauhassa ja hiljaisuudessa. Suunnittelu 
on hyvä aloittaa tarkastelemalla jo olemassa olevaa toimistoratkaisua ja 
pohtia, mitkä asiat toimivat hyvin tarvittavien toimintojen kannalta. 

Luo työpaikka, jossa 
viihdytään
Mitä vaaditaan, että työntekijät viihtyvät töissä paremmin kuin missään 
muualla? Terveellinen työympäristö, sosiaalisia kohtaamispaikkoja, 
viihtyisä sisustus, mahdollisuus yksittäisten työpisteiden mukauttamiseen 
tilanteen ja päivittäisten tarpeiden mukaan? Kysymys on tietysti paljon 
muustakin kuin itse tiloista, mutta fyysinen ympäristö ja sijainti ovat kaksi 
tärkeää osa-aluetta. 

Kysy Castellumilta
Lue lisää seuraavalta sivulta. 

Kohtaamispaikka?
Perinteinen? 
Co-working?

Osa 
yrityskulttuuriamme!

45 % 
PITÄÄ TÄRKEÄNÄ TYÖPAIKAN 

SOSIAALISIA JA LUOVIA TILOJA

 

Tilava vai
tehokas?

Lähde: 
Tulevaisuuden työelämä -tutkimus,

 Castellum AB, Ruotsi, 2021



68 % 
Z-SUKUPOLVEN EDUSTAJISTA

HALUAA TYÖSKENNELLÄ 
TOIMINTAPERUSTEISESSA 

TOIMISTOSSA

18 % 
55–64

VUOTIAISTA

50 % 
25–34

VUOTIAISTA

Katsomme tulevaisuuteen.  
Vastataksemme huomisen tarpeisiin seuraamme viimeisimpiä 
työelämätutkimuksia, omaksumme uusia näkemyksiä ja 
toteutamme omia tutkimuksiamme. Tärkein tulevaisuuden
kartoitus tapahtuu kuitenkin päivittäisessä vuorovaikutuksessa 
asiakkaidemme kanssa.

Työskentelemme 
kestävällä tavalla.
Meidät on valittu Pohjoismaiden kestävimmäksi kiinteistöyhtiöksi. 
Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että pyrimme tarjoamaan 
asiakkaillemme aina mahdollisimman turvallisen ja terveen
työympäristön energiatehokkaissa kiinteistössä.

Meillä on tarvitsemasi tilat.
Olemme vahvasti läsnä pääkaupunkiseudulla ja kasvatamme kiinteistöportfoliotamme 
myös muissa kasvukeskuksissa. Kiinteistömme sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien 
varrella ja kattavien palveluiden äärellä. 

Tärkeät yksityiskohdat.
Osoitteessa castellum.fi/muistilista löytyy yksityiskohtainen muistilistamme, 
johon on koottu huomioon otettavia asioita , kun olet vaihtamassa tai
päivittämässä toimistotiloja.

Ohjaamme sinua eteenpäin.
Autamme yritystäsi löytämään oikean tien eteenpäin. Lue lisää tarjonnastamme 
osoitteessa castellum.fi. Yhteystietomme löytyvät osoitteesta 
castellum.fi/yhteystiedot.
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Autamme yrityksiä 
kehittymään ja ihmisiä 

kasvamaan 
Me Castellumilla näemme päätehtävänämme auttaa asiakkaitamme luomaan
työympäristöjä, joissa yritykset menestyvät ja ihmiset voivat hyvin ja pystyvät 

parhaimpaansa. 
Lähtökohtana ovat yrityksesi vaatimukset yhd istettynä asiantuntemukseemme. 

Etsitään yhdessä ratkaisu, joka vastaa sekä nykyhetken että tulevaisuuden 
tarpeisiin.



Mikä on
meille paras? 

Opas seuraavaan 
toimistoosi 

Ollaan 
yhteyksissä!

Tilava vai
tehokas?

Castellum Finland
www.castellum.fi

Autamme yrityksiä kehittymään 
ja ihmisiä kasvamaan.




