Opas toimitilan
valintaan

Saatteeksi lukijalle
Yritysten toimitilatarpeet muuttuvat usein ajan kuluessa.
Vastuullinen yrityspäättäjä tarkastelee aika ajoin nykyisten
toimitilojen soveltuvuutta yrityksen toimintaan. Riippuen
vuokranantajasta toimitiloja voidaan muuttaa sitovan vuokrasopimuksen ollessa voimassa. Toimitiloista pitää usein
muuttaa silloin kun määräaikainen vuokrasopimus päättyy
tai kun sopimus on toistaiseksi voimassa ja se irtisanotaan.
Toimitilojen muutos on usein koko organisaatiota koskeva
projekti, mikäli se tarkoittaa uudelleen sijoittautumista uusiin tiloihin. Tällainen merkittävä muutos on harvoin yrityksen päätöksentekijöille jokapäiväistä toimintaa. Toimitilapäätökset ovat aina uniikkeja ratkaisuja, jotka vaikuttavat
syvälle yrityksen toiminnassa.
Olemme koonneet tämän oppaan auttamaan uuden toimitilan valinnassa. Opas ei ole kaiken kattava ohje, mutta siihen on koottu niitä olennaisia seikkoja, mitä uuden toimitilan
vuokrauksessa meidän mielestämme tulisi huomioida.
Esa Käkelä
Vuokrauspäällikkö
Elite Alfred Berg
puhelin 050 550 7834
sähköposti esa.kakela@eabgroup.fi
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Resursointi
Uusien toimitilojen hankinta voi olla monipolvinen, aikaa vievä ja kallis projekti, johon usein sisältyy merkittävä työmäärä ja joka voi vaatia runsaita resursseja.
Tämän vuoksi on hyvä käyttää aikaa sen pohtimiseen,
tehdäänkö projekti joko omana työnä vai ulkoistetaanko se tai sen osia ulkopuolisille konsulteille.

Omana työnä tehdessä todennäköisesti saattaa tuntua siltä, että projektin välitön kustannustaso säilyy
kurissa. Toisaalta, koska toimitilojen onnistunut hankinta kuitenkin vaatii kokemusta, saattaa ulkopuolisten konsulttien käytöllä olla merkittäviä etuja sijainnin, tilaratkaisujen ja kokonaiskustannusten kannalta.

Sijainti
Toimiala

Saavutettavuus

Yrityksen toimialalla on suuri merkitys sille, mihin sen
kannattaa sijoittua. Useimmiten on hyvä sijoittua lähelle asiakkaita. Toisaalta on hyvä pohtia, sijoittuuko
alueelle, jossa on useita saman alan toimijoita, vai onko ehkä viisaampaa sijoittua erilleen kilpailijoista.

Hyvä saavutettavuus, sekä julkisilla että yksityisillä
kulkuvälineillä, tehostaa yrityksen toimintaa. Se, että
asiakkaiden on helppoa tulla toimipisteeseen, toimii
positiivisena ajurina liiketoiminnassa. Lisäksi keskeinen sijainti edistää muuta asiointia ja lyhyt työmatka
lisää tuottavuutta.

Imago
Toimitila on merkittävä yrityksen imagoa täydentävä
elementti. Se kertoo yrityksen arvoista ja kulttuurista. Siinä, missä moderni lasijulkisivuinen toimistotalo keskustassa on hyvä toiselle, saattaa toiselle sopia
paremmin vanha punatiilinen tehdashalli kaupungin
laidalla. Uuden toimitilan on oltava linjassa sen imagon kanssa, mikä yritykselle on valittu.
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Tilaratkaisut
Tilasuunnitelma

Hyvä työympäristö

Ihmiset ovat yksilöitä, joilla on omat yksilölliset tarpeensa. Jotkut meistä tarvitsevat ympäristössä sosiaalisia kohtaamisia ja toiset haluavat vetäytyä omaan
rauhaansa. Nämä tarpeet vieläpä vaihtelevat jokaisen
yksilöllisen päivärytmin mukaisesti.

Muun muassa oikeasta lämpötilasta, toimivasta akustiikasta, valaistuksesta ja ilmanvaihdosta muodostuva hyvä työympäristö on perusedellytys henkilöstön
hyvinvoinnissa. Runsas luonnonvalo lisää työskentelymukavuutta ja toimivat tietoliikenneyhteydet ja ergonomiset työpisteet lisäävät tehokkuutta.

Tämän lisäksi työ itsessään asettaa tarpeita. Paljon
keskittymistä vaativaa työtä tekevä ei ehkä sovellu
paljon puhelintyötä tekevän läheisyyteen ja toisaalta
runsaasti toistansa kanssa kanssakäymisessä olevien
olisi hyvä olla lähellä toisiaan.

Kaikilla hyvään työympäristöön vaikuttavilla seikoilla on suuri merkitys henkilöstön hyvinvoinnin kannalta. Sen takia hyvän työympäristön saavuttaminen on
yksi keskeisimpiä tavoitteita uuden toimitilan hankinnassa. Hyvä työympäristö on mahdollista saavuttaa
sen laadukkaalla suunnittelulla. Ulkopuolisten konsulttien käyttö on tässä suositeltavaa.

Toimitilaa valittaessa on hyvä huomioida eri tarpeiden asettamat vaatimukset. Hyvällä tilasuunnitelmalla voidaan tukea jokaisen vaihtelevia yksilöllisiä ja
työnteon edellyttämiä tarpeita. Tässä usein kannattaa kääntyä tilasuunnittelijoiden puoleen. Ammattimainen apu auttaa havaitsemaan kunkin tilan hyvät
puolet ja ne haasteet, jotka pitää ratkaista.

Joustavuus
Uuden toimitilan hankinta on usein vähintään keskipitkän aikavälin sijoitus. Tilavalinnassa on tärkeätä arvioida, miten yrityksen tarpeet muuttuvat ajan kuluessa. Tarvitaanko tulevaisuudessa lisää tilaa?
Uuden toimitilasopimuksen solmimisen yhteydessä
on hyvä selvittää vuokranantajalta, millä ehdoin on
mahdollista saada joko lisätilaa tai pienentää vuokrattavan tilan pinta-alaa.
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Hinta
Palvelut

Kustannustehokkuus

On hyvä pohtia, mitä palveluita toimitilan yhteydessä
tarvitaan. Osa palveluista saattaa sisältyä vuokraan.
On hyvä selvittää, sisältyykö vuokraan esimerkiksi
siivous, vartiointi tai aulapalvelu.

Yleisesti yritysten henkilökustannusten osuus on
noin 90 yksikköä, toimitilavuokrien osuus on 9 yksikköä ja energiakustannusten osuus on 1 yksikkö. Toisaalta toimitilavuokran suuruudella on usein suora yhteys siihen, kuinka paljon vuokranantaja pystyy
investoimaan vuokralaismuutoksiin, kun yritys hankkii uutta toimitilaa.

Osan palveluista vuokranantaja voi toimittaa lisämaksusta. Ammattimaisesti toimiva vuokranantaja pystyy vastaamaan myös haastaviinkin palvelutarpeisiin.

Vuokralaismuutokset konkretisoituvat hyvänä työympäristönä ja toimivana tilasuunnitelmana. Hyvä
työympäristö ja toimiva tilasuunnitelma edesauttavat yrityksen henkilökustannusten pitämistä kurissa.
Toisin sanoen se, että saavutetaan 10 % alennus, eli
yhden yksikön säästö toimitilavuokrissa, saattaa
kostautua moninkertaisena yrityksen henkilöstökustannuksissa. On siis kustannustehokkaampaa vaikuttaa toimitilavalinnoilla ensisijaisesti henkilöstön
hyvinvointiin ja sitä kautta tuottavuuteen, kuin etsiä
edullisinta vuokratasoa.
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Muistilista toimitilan valintaan
••Resursoi toimitilanhankintaprojekti riittävällä tavalla;
sisäiset- ja ulkoiset resurssit.

••Käytä aikaa uuden toimitilan halutun sijainnin
kartoittamiseen.

••Huolellisella tilasuunnitelmalla tuetaan jokaisen työntekijän
yksilöllisiä tarpeita ja näin luodaan tehokas työympäristö.

••Harkitse, mitä palveluita saatat uudessa tilassa tarvita.

Niistä on hyvä keskustella vuokrasopimusta neuvotellessa.

••Kustannustehokas toimitila saavutetaan ensisijaisesti

henkilöstön hyvinvointia tukevilla ratkaisuilla, ei välttämättä
halvimmilla vaihtoehdoilla.
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