
Tilasuunnittelu

Kenelle

Kaikille jotka muut-
tavat uusiin tiloi-
hin, uudistavat tai 
remontoivat vanhoja 
tiloja, haluavat 
parantaa työtilojen 
käyttämistä! 

Mitä tarvitset

•  Fläppipaperia ja 
tusseja

•  Postit-lappuja
•  Teippiä
•  Erilaisia tilaa käyttä-

viä ihmisiä mukaan 
ideoimaan

Yhteiskehittäminen on hyvä tapa 
suunnitella ja uudistaa työtilaa! 

Tässä on ohjemuodossa prosessi, 
jolla yhteiskehitimme Propellipää-
tiimin kanssa keväällä 2018 
uudet toimitilamme. 

Otimme haasteen vastaan 
kysymällä itseltämme, miten 
tilaa voi ajatella välineenä 
kohti muutosta, jota yritämme 
hankkeessa edistää? Minkälainen 
sen tulisi olla ja minkälaista 
tunnelmaa sen tulisi välittää?

Mistä on kyse

Uskaltaa 

epäonnistua

Rauhallinen 
työtila

Uskaltaa 

kokeilla

NÄIN SUUNNITELTIIN 
PROPELLIPÄIDEN KOKEILULABORATORIO



Tilasuunnittelu

Näin sen teet
Valmistelu: Palatkaa perustehtävän äärelle, esimerkiksi hankesuun-
nitelman kautta. Miksi olemme olemassa? Mikä on se muutos, jota 
kohti sen avulla pyritään kulkemaan? Mikä on polku, jota kautta siihen 
päästään ja miten tila liittyy tähän? Ketkä kaikki käyttävät tiloja nyt?

Kirjatkaa vastauksia postit-lapuille ja etsikää suuria linjoja ja 
 ydinasioita.

Mallinnetaan käyttäjän polku!
Piirtäkää isolle paperille tilan käyttäjän matka tilassa. 

Käyttäkää apuna kysymyksiä:
1. Mitä muutosta tilan avulla edistetään? Miksi? 
2. Ketkä tilaa käyttävät? Miksi?
3. Miltä käyttäjien mielestä tilassa tulisi näyttää, kuulostaa, tuoksua, 
maistua? Miksi?
4. Mistä käyttäjät tilaan lähtevät? Miksi?
5. Minkälainen on käyttäjien matka tilaan? Mitä polun varrella 
 tapahtuu? Miksi?
6. Miten käyttäjät tilan löytävät? Miksi?
7. Mikä saa käyttäjät avaamaan tilan oven? Miksi?
8. Mikä saa käyttäjät astumaan tilaan sisään? Miksi?
9. Mikä on käyttäjien ensivaikutelma tilasta? Miksi?
10. Mikä saa käyttäjät tuntemaan olonsa tilassa miellyttäväksi ja 
tervetulleeksi? Miksi?
11. Millä mielellä käyttäjät tilasta poistuvat? Miksi?
12. Mitä tila saa käyttäjät ajattelemaan muutoksesta, jota tilan 
 avulla edistetään? Miksi?
13. Mitä käyttäjät kertovat tilasta tutuilleen? Miksi?
14. Palaavatko käyttäjät tilaan uudelleen? Miksi? 

Jos mahdollista, piirtäkää tyhjän tilan pohjapiirros, ja sijoittakaa 
siihen postit-lappuja, joille on kirjattu erilaisia tavaroita, joissa niiden 
tulisi tilassa sijaita.
 
Rakentakaa uuden tilan värimaailmaa esimerkiksi nettikuvien avulla.

Toteutus! Suunnitelkaa hankinnat ja rakentakaa uusi tila!
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Jälkityöt Tila ei ole koskaan valmis. Seuratkaa tilojen käyttämistä ja tilan toimivuutta. 
Viihtyvätkö ihmiset? Onko jotain syytä muokata tai muuttaa?


