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Sopimuksen pituus, muut ehdot
Toimitilojen sijainti kartalla
- Missä asiakkaat? Missä yhteistyökumppanit...?
Liikenneyhteydet
- Julkinen liikenne, pääväylät ja etäisyydet

Uuden tilan
valinta

Pysäköinti
- Henkilökunta ja asiakkaat, sekä pyörien säilytys
Rakennuksen imagomerkitys yritykselle
Rakennuksen julkisivun, yhteistilojen- ja
aulan ulkonäkö ja kunto

Uuden toimitilan valintaan vaikuttavat
monet tekijät. Eri yrityksillä asioiden
painoarvot vaihtelevat. Tässä huomioitavia
asioita liittyen mm. sijaintiin ja yleisiin
tiloihin.

Vastuullisuus
- Sertifikaatit, energiankäyttö, materiaalit, lajittelu...
Palveluiden tarve kiinteistössä ja/tai lähellä, mm:
- Aulapalvelut (vieraiden vastaanotto, postitus)
- Kuntoilupalvelut
- Lounasravintola
- Lähikauppa
- Työterveydenhoito
- Yhteisneuvottelutilat
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- Varastointitilat

Muuton aikataulu ja tilojen hintataso
Liiketoiminnan kasvunäkymät
Pohjaratkaisu: avo-/huonekonttori tai monitoimitila
Henkilöstömäärä ja siihen suhteutettu neliömäärä
Tilan sijainti rakennuksessa:

Uuden tilan
valinta

- Business Park -kiinteistö, toimisto-/logistiikkakiinteistö

Entä sitten itse työtilat? Tässä
huomioitavia asioita niihin liittyen.

Tekniikka

ostoskeskus, asuintalon kivijalka, oma rakennus...?
Toimitilan imagomerkitys yritykselle
Neuvottelutilojen tarve
Erikoistilojen tarve
- Puhelinkopit, loungetilat, hiljaiset tilat, pelitilat...
- Jäähdytys, valaistus, tietoliikenne, hissit, tavarahissit,
lastausmahdollisuudet ym.
Edustus-ja/tai neuvottelutilojen tarve
Ruokailu ja kahvitukset, catering -palvelut

Vaikka toimitilavälittäjä ohjaa ja ehdottaa tiloja,
on tilojen etsiminen helpompaa kun asiakas on
miettinyt tärkeimmät kriteerit valmiiksi:
tilan toiminnot, sijainti, aikataulu ja budjetti.
Kaikkea ei tarvitse onneksi itse heti tietää.

Henkilökunnan sosiaalitilojen tarpeet:
- pukuhuoneet
- keittiömahdollisuudet
- suihkutilat
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- kuntoilutilat
- taukohuoneet

Henkilöstön
sijoittuminen
Henkilökunnan sijoittuminen vaikuttaa vahvasti
viihtymiseen, työn tehokkuuteen ja sisäiseen viestintään.
On hyvä tunnistaa, minkälaisia tiloja yrityksen käytössä
olisi hyvä olla.
Alla oleviin kysymyksiin vastaaminen antaa jonkin verran
vinkkiä siitä, millaiset tilat saattaisivat toimia
yrityksellesi.
Vaatiiko työ keskittymistä ja itsenäistä tekemistä?
Onko työ enemmänkin yhdessä ideointia ja tekemistä?
Tehdäänkö osa työstä etänä?
Tulisiko henkilökunnalla olla mahdollisuus vaihtaa
ajatuksia rennommissa tiloissa luovuuden
ylläpitämiseksi?
Minkälainen istumajärjestys ja paikkojen sijoittelu
palvelisi parhaiten yhteistä viestintää?
Pitäisikö tilojen joustaa erilaisiksi tarpeen tullessa?
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Missä neuvotteluhuoneiden tulisi sijaita?

Sisustus- ja
kalustehankinnat
Myös hyvin mietitty sisustus on tärkeä elementti
työnteon sujuvuuden ja viihtyvyyden kannalta.
Se voi myös osaltaan viestiä yrityksen arvoista
ja vahvistaa brändin imagoa.
Mitä haluat esimerkiksi asiakkaasi ajattelevan
astuessaan sisään tilaasi?
Innovatiivisen työnteon pariksi sopii luovuutta
ruokkiva sisustus. Tilat heräävät eloon vasta,
kun sinne lisätään kalusteet ja tekijät/asiakkaat.
Turvallisuus
Ergonomia
Viihtyvyys (kasvit, värit, valaistus, kalusteet)
Helppokulkuisuus
Brändin ilme (värit, teemat, arvot)
Tee kalustehankinnat ajoissa, ja ota
tarvittaessa yhteyttä sisustussuunnittelijaan.
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Tietoliikenneyhteydet

Turvallisuus ja
kulunvalvonta
Turvallinen työympäristö kuuluu
kaikille. On tärkeää, että yrityksen
tiloihin pääsee vain sinne luvan
saaneet henkilöt. Olivat tilat auki
sitten klo 6-17 tai 24/7, on liikennettä
hyvä pystyä seuraamaan jollain
tavalla. Vaaratilanteisiin tulee myös
varustautua ja huomioida ehkäisevät
tekijät.

Riittävät tietoliikenneyhteydet ovat
edellytys melkeimpä jokaisen yrityksen
liiketoiminnan sujuvaan toteuttamiseen.
Tarpeet kuitenkin vaihtelevat yrityksestä
riippuen. Tarkista ainakin seuraavat asiat
muuton yhteydessä:

Kannattaa siis tarkistaa, että uusissa
tiloissa on toimintanne kannalta
tarpeelliset turvatoimet. Esimerkiksi:

ATK-palvelinten sijoittelu,
kytkentä, konehuoneen
asennukset
Riittävä määrä sähköpisteitä ja
kapasiteettia
Puhelinjärjestelmän
sopimukset ja asennus

Lukitukset (ovet, kaapit)
Hälytinjärjestelmät
Vartiointi
Kulunvalvonta
Esteetön kulku, selkeät
poistumisreitit
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Sopimukset ja
ilmoitukset
Vuokrasopimuksen lisäksi tiloista toisiin siirtymisessä
on huomioitava myös muita samankaltaisia asioita,
tässä esimerkkejä:
Osoitteenmmuutoksesta ilmoittaminen mm. Postille ja
käytetylle siivouspalvelulle
Materiaalien, käyntikorttien ja some-/Google tietojen
päivittäminen osoitteen osalta
Muutosta mainitseminen esimerkiksi asiakaskirjeissä
Sähkö-, Internet-, vakuutus-, puhelinsopimusten ja
lehtien tilaussopimusten päivittäminen
Tarpeettomien sopimusten irtisanominen
Huomioi myös mm. valomainokset, logojen teippaukset,
kyltit ja opastekilvet
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Työntekijöitä kiinnostaa varmasti:
Milloin muutetaan ja minne
Missä oma työpiste on
Mitkä ovat muuton vaiheet, mitä itse
pitää tehdä ja mihin mennessä
Kuinka tiloihin pääsee (avaimet ja
turvajärjestelmä)

Tiedottaminen

Milloin henkilöt siirtyvät uusiin tiloihin ja
paljonko tulee varata aikaa oman tilan
kuntoon laittamiseen

Henkilöstön ja asiakkaiden tiedottaminen on
kannattavaa, jotta muutto sujuisi joustavasti.
Henkilöstön tiedottaminen olisi hyvä hoitaa
tilaisuudessa, jolloin on helpompi varmistaa
että asiat tulevat ymmärretyksi oikein.

Kuka muutosta vastaa
Kenelle voi ilmoittaa, jos on jotakin
erityistä huomioitavaa muuttoon liittyen
Liikenneyhteydet, pysäköintitilat
Palvelut uudessa toimitilassa ja sen
läheisyydessä
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Muuttosuunnitelma
Kun uusi tila on valittu ja sopimukset ovat allekirjoitettuina, on vihdoin aika
muuttaa. Tässä muistilista muuton vaiheista:
Ajoita muutto liiketoiminnan kannalta oikeaan aikaan, jos mahdollista
Kirjaa ylös muuton aikataulu. Minä päivinä tapahtuu siis mitäkin.
(Mm. pakkaus, tavaroiden vaiheittainen siirto, purkaminen ja tietoliikenneyhteyksien varmistaminen)
Mieti muuttolaatikoiden ja pakkaustarvikkeiden määrä, tilaa tarvittavat tarvikkeet,
tarkista tilaus ja vastaanottoaika
Jos tarvetta muuttoapuun, tilaa muuttopalvelusta kantoapua ja/tai kuljetusajoneuvoja
Hoida vanhan tilan tyhjennys turvallisesti ja uuden tilan mahdollinen siivous
Tarkista että tavarat pakataan oikeaoppisesti
Tarkista että laatikot on merkitty selkeästi ja ohjeista muuttohenkilökuntaa niin,
että tavarat toimitetaan niille tarkoitetuille paikoille
Pidä yhdyshenkilöt ajantasalla muuton etenemisestä
Suorita edellisen tilan loppusiivous
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Kierrätys ja lajittelu
Uuteen toimitilaan muuttaessa ja edellistä tilaa
tyhjentäessä kannattaa luopua tarpeettomasta tavarasta ja
aineistosta oikealla tavalla.

Myy, lahjoita tai kierrätä ylimääräiset kalusteet ja tavarat
Silppua, ja lajittele tarpeettomat asiakirjat
paperinkeräykseen
Puhdista kovalevyt ja tuhoa ne oikeaoppisesti
Lajittele ja kierrätä tietotekninen tavara oikein
Jos et tiedä, miten lajitella jokin esine, selvitä!
Muista myös jatkossa lajitella tilan roskat oikein (vältä
sekajätettä) ja jos mahdollista, minimoi jätteen määrää
esimerkiksi vähentämällä paperikulutusta. Suosi käytettyjä
ja laadukkaita kalusteita.
Apua lajitteluun löydät esim. täältä:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
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Palvelujen tarjoajat
Muuton yhteydessä tarvitaan usein erilaisten alojen ammattilaisten apua. Tässä yrityksiä, jotka
auttavat sinua muuttamaan tehokkaasti ja hyvin tuloksin. Tutustu yrityksemme kumppaneihin.
Yritys:

Tehtäviä:

Muuttoyritys

Muuttolaatikot, muuttomiehet/naiset, tavaroiden kuljetus, pakkaus

Arkkitehtitoimisto

Uusien tilojen suunnittelutyöt, istumapaikkojen järjestys

Rakennusliike

Asennus-, rakennus-, purkutöiden varalta uusissa tiloissa

Mainostoimisto

Logojen teippaukset, mariaalien suunnittelu

Sisustussuunnittelija

Uusien tilojen sisustuksen suunnittelu

Sähköyritys

Mahdolliset sähkötyöt, lisäpistokkeiden lisääminen

Puhelin-, internetoperaattori Puhelinjärjestelmän asennukset ja Internetyhteyksien asennus
IT-yritys

ATK lisäkaapeloinnit, konehuoneen ilmanvaihto

Vartiointiliike

Hälytysjärjestelmän asennus ja muut turvapalvelut

Siivousyritys

Siivoukset

Toimistokalusteliike

Uusien toimistokalusteiden hankinta

Lukkoliike

Lisälukitusten asennukset ja lisäavaimien tekeminen

Catering-yritys

Kestitykset

Jätehuoltoyritys

Jätehuoltosuunnitelmat, jätepistesuunnitelmat
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Haussa uudet toimitilat?
Sivuillamme on laaja valikoima tuotanto-ja
varastotiloja, toimisto- ja liiketiloja, showroom
tiloja sekä kaikenlaista siltä väliltä. Sieltä voit
myös lukea lisää toiminnastamme!

Asiantuntevaa palvelua toimitilojen
vuokraukseen liittyvissä asioissa.

Ota meihin yhteyttä ja etsitään
yhdessä teille uudet tilat!
09 584 6100
info@intermediator.fi

Intermediator Oy
www.intermediator.fi
etunimi.sukunimi@intermediator.fi
Taivaltie 5
01610, Vantaa

Yhteisiä onnistumisia vuodesta 1993
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