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Lähtökohtana tässä suunni  elukohteessa oli joustama  oman toimisto  lan päivi  äminen toimivaksi ja erilaisissa  lanteissa palvele-
vaksi kokonaisuudeksi. Tällä hetkellä toimisto koostuu useista työhuoneista, joita yhdistää pitkät käytävät. Keskellä on varasto  loja, 
kokous  lat ja aula, joihin ei juurikaan tule luonnonvaloa. Myös tauko  la ja kei   ö sijaitsevat täysin ikkuna  omassa  lassa, mikä ei 
kannusta siellä oleiluun. Yhteydet työhuoneiden välillä ovat huonot ja matalat alakatot käytävillä luovat ahtaan tunnelman. 
Tilassa on runsaas   ikkunoita etelään ja itään, sekä muutama pohjoiseen sisäpihalle. Pilari-palkki-rakenne mahdollistaa monipuolis-
es   erilaisia pohjaratkaisuja.

Tutki  uani nykyistä pohjaratkaisua, päädyin jokseenkin radikaaliin päätökseen poistaa kaikki nykyiset kevyet rakenteet. Näin ollen 
työste  äväksi jäi todella avoin ja melko valoisa  la. Alaka  ojen poistaminen luo aikaisemmin ahtaalta tuntuneeseen  laan avaruut-
ta. Ka  o sekä palkit maalataan valkoisiksi, mikä antaa vaikutelman korkeammasta ja valoisammasta  lasta.
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Toiminnallista vyöhyke  ä ympäröi erilaiset työskentely  lat. Eteläpuoli on käytännössä avoin koko toimiston läpi. Tilassa olevat 
elemen  t etelävyöhykkeellä eivät ylety ka  oon as  , jolloin vaikutelma laajasta  lasta säilyy. Kun ka  olinjan näkee pitkälle,  la 
tuntuu isommalta. 
Yksi tämän suunnitelman keskeisimmistä asioista onkin läpinäkyvyys. Tämän takia huoneissa on lasiseinät päästämässä luonnon-
valoa mahdollisimman syvälle runkoon. Valoa tarvitsema  omat  lat on sijoite  u pimeimpiin koh  in, kun taas työ  lat löytyvät 
ikkunoiden läheisyydestä.
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Kokous  lat sijoi  uvat lähelle sis-
äänkäyntejä, jo  a niihin olisi vierailles-
sa helppo löytää ilman, e  ä tarvitsee 
kävellä koko toimiston läpi. Kokous  loja 
pystyy halu  aessaan vuokraamaan ly-
hyitä aikoja. Kokous  loista suurempi on 
n 20 henkilölle, kun taas pienempään 
mahtuu hyvin 12. Tiloissa on älykkäät 
näytöt, jotka toimivat sekä monitor-
in, e  ä liitutaulun tavoin. Videotykin 
puu  uminen mahdollistaa näy  ävien 
valaisinten käytön.

Hiljaisen työskentelyn  la löytyy toimis-
ton pohjoispuolelta. Muusta toimistosta 
lasiseinällä erote  u  la soveltuu sekä 
keski  ymiseen, e  ä rauhoi  umiseen. 
Tila on myös otollinen, mikäli halutaan 
vuokrata yksi  äinen pienempi  la, 
sillä huoneella on oma varasto, se on 
hieman syrjässä, mu  a kuitenkin he   
sisäänkäynnin vieressä. 
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Vaikka melkein kaikki toiminnot saavat 
uuden paikan, siivouskomero ja WC:t 
pysyvät en  sillä paikoillaan. WC:itä 
laajennetaan hieman niin, e  ä toises-
ta saadaan esteetön.  Nykyinen pää-
sisäänkäyn   ja sisäänkäyn   portaikosta 
yhdessä WC:iden kanssa luovat liiken-
nevyöhykkeen toimisto  lan keskelle. 
Samaan yhteyteen oli luontevaa lisätä 
eteis  la vaatetankoineen. Lisäksi  laan 
sijoitetaan lokerikko, jossa työntekijät 
voivat säily  ää tavaroitaan päivän ajan.

Koska edellä maini  u alue on hyvin 
keskeinen ja melko liikennöity, pää  n 
sijoi  aa kei   ön samalle alueelle. Näin 
ollen keskelle toimistoa muodostuu 
tuki  lojen puolijulkinen vyöhyke, 
jonka kau  a kuljetaan varsinaisille 
työpisteille. 



BOXIT 6

Tilan jakamista useamman eri käy  äjän kesken rajoi    yksi pääasiallinen sisäänkäyn  . Nykyiseltä pääsisäänkäynniltä on pitkä 
matka itäpuolelle ja itäpuolen  lojen vuokraaminen eri käy  äjälle, kuin länsipuolen, ei ole kulkemisen kannalta toimivaa. 
Näin ollen koin, e  ä uuden sisäänkäynnin lisääminen itäpuoliskolle olisi  lan käyte  ävyyden kannalta tärkeää. Uuden oven 
mahtuu lisäämään, vaikka samalla seinustalla on tällä hetkellä sähkökaappi. Oven saamiseksi toimivampaan kohtaan voitaisi-
in sähkökaappi sijoi  aa mahdollisuuksien mukaan porrashuoneeseen, tai toimisto  lan sisäpuolelle varastoon. Uudesta oves-
ta tulee pääsisäänkäyn   itäpuolen  lavamman olemuksen ansiosta.
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Ilmanvaihto

Tilan ilmanvaihtojärjestemän suunni  elun lähtökohta on hyvän ilmanlaadun takaaminen  lan joka käy  ö  lanteessa.
Sekä tulo- e  ä poistokanavat on kytke  y rakennuksen ilmanvaihtohormistoon siivouskomeron takana. Tulokanavaan on mahdollis-
ta lii  ää suoda  n, mikäli tuloilman laatu niin vaa  i. Kaikki  lan kanavat ovat palkkien alle asenne  avia suorakaidekanavia. Palkkien 
 man   porausta ei suoriteta. Kanavien korkeus on 150 mm ja leveys vaaditun poikkipinta-alan mukainen. Kanavapoikkipinta-alat on 

pide  y suurehkoina, jo  a virtausnopeudet pysyvät alhaisina. Näin pysyy kanavien, säätöven   ilien ja päätelai  eiden akus  nen emis-
sio alhaisena.
Neuvo  elu  lojen kanaviin on asenne  u äänenvaimen  met. Tilan itäisen puolen ja keskiosan voi ero  aa paloluokan EI30 siirtosein-
illä. Näiden  lojen välissä ilmanvaihtokanavissa on palopellit.
Tilan henkilömäärä voi vaihdella suures  . Eri alueiden ilmanvaihto ohjataan niiden poistoilman lämpö  lan ja hiilidioksidipitoisuuden 
mukaan. WC-  lojen poisto on erillinen, eikä liity tarpeenmukaiseen ilmanvaihtojärjestelmään.
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Eteis  lassa käytetään keltaista



GRID
Useissa  loissa on käyte  y mustaa ruudukkohyllyä. Kyseessä on GRID-moduuli, noin 400 mm x 400 mm kokoinen metalli-
runko, joita voi yhdistellä joka sivulta toisiinsa. Hyllykköön on saatavilla hyllylevyjä, laa  koita, väliseiniä, istuintyynyjä jne., 
joten palikat taipuvat moneksi. Sisusteiden määrää varioimalla pystyy hyllystä tekemään joko pei  ävän tai läpinäkyvän. 
Tässä kohteessa moduulihyllyt toimivat  lanjakajina ja sisusteet vaihtelevat sijainnista riippuen. Esimerkiksi itäisen sis-
äänkäynnin yhteydessä olisi leh  telineitä, joissa voi esitellä esi  eitä, hyllyjä sekä kasvilaa  koita. Kasvilaa  kot ovat tässä 
tapauksessa yhteinen tekijä jokaisen kokonaisuuden välillä. 

Framery
Koska toimisto  la tässä tapauksessa on hyvin avointa, eivätkä puolipei  ävät hyllyköt aina tuo tarpeeksi suojaa ympäristöltä, 
 laan on sijoite  u siirreltäviä huoneita, ns. ”podeja”. Tässä tapauksessa käy  n TTYltä alkunsa saaneen yrityksen, Frameryn, 

Podeja Q ja 2Q. Q, eli pienempi  la sopii yhdelle tai kahdelle henkilölle, kun taas isompaan mahtuu jopa kuusi. Podit ovat 
äänieriste  yjä, joten sisään voi mennä joko meluamaan tai muiden hälyä karkuun. Podeissa on ilmastoin  
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BOXIT 11

Toimiston voi jakaa kah  a siirtosein-
illä. Tällä tavoin  lojen vuokrausmah-
dollisuudet paranevat huoma  avas  . 
Siirtoseinät ovat käy  ämä  öminä 
parkissa kei   ön vieressä, luoden 
jonkin verran näkösuojaa. Seinät ovat 
todella hyvin äänieristäviä ja lukit-
tavissa eikä ne tarvitse la   akiskoja. 
Ka  oon asenne  ava kisko on 100 
mm x 100 mm. Paneeleihin saa oven, 
jolloin molempien puolien käy  äjät 
pystyvät hyödyntämään kei   ötä sekä 
WC-  loja.

Siirtoseinistä voi toki sulkea vain tois-
en, tai osi  ain, jolloin saadaan vielä 
enemmän versioita samasta  lasta.
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