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Lähtötiedot
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Osoite: Keskuskatu 5, 6. krs (World Trade Center Helsinki)

Rakennusvuosi ja -tyyli: 1929, art deco

Arkkitehti: Pauli E. Blomstedt

Omistaja: Ilmarinen

Pyöräparkki & sosiaalitilat: kellarissa (rampin kautta helpoin kulku)

Autoparkki: hankittu paikkoja eri parkkihalleista + sopimus jonkin 
autovuokraamoon kanssa jos tarvitaan satunnaisesti työautoa

Lähellä: Rautatieasema 280 m, Stockmann 100 m, Esplanadin puisto 260 
m,  Forum 350 m, Kauppatori 650 m, Kamppi 700 m

Miksi WTC?: erinomaiset kulkuyhteydet, lähellä asiakkaita, 
mahdollisuus laajentua, hienot tilat, yhteistyön helpottaminen 



Lähtötilanne
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Aikataulu
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lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu

2016 2017

• Tilat tyhjenevät 1.10.

• Lähtötietojen 
selvittely

• Suunnittelutyö

• Purkutyöt alkavat

• Purkutöiden viimeistely
• Rakennustyöt alkavat

• Rakennustyöt • Rakennustyöt ja 
viimeistely

• 1.2.-1.3.2017 muutto

Salmisaari Keskusta

WTC
Helmikuu

2017



Toiveet & palautteet
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- Huonoa nykyisissä

• huono akustiikka
• ei työrauhaa
• liian vähän hiljaisia huoneita/vetäytymistiloja
• vessoissa huono ääneneristys
• vessoissa valkoiset saumat, joita ei saa enää 

puhtaaksi 
• vessoissa ei ole lokeroita (etenkin naisille)
• ei tarpeeksi vessoja (Espa)
• tiloissa kylmä
• ei tarpeeksi ergo- ja satulatuoleja

+ Hyvää nykyisissä

• helppo kommunikoida avotoimiston vuoksi
• sähköpöydät
• materiaalivarasto
• tiimit istuvat lähellä toisiaan
• ergo- ja satulatuolit
• parkkipaikkoja tarpeeksi ja helppo sijainti 

autoilijoille (Salmisaari)

Ideoita uuteen toimistoon

• takka
• viherseinä ja kasveja (ei siitepölyllisiä)
• musta keittiö ettei lika näy
• henkilökunnan ”photo wall” (polaroideja, 

joissa nimi ja titteli)
• avotoimiston kattoon roikkumaan tilanjakajia 

rikkomaan pöytärivistöjä
• tuoliparkki (jossa voi vaihdella tuolimallia 

tarpeen mukaan)
• leuanvetotanko / puolapuut
• lepohuone / unikapseli
• edustava neuvottelumaailma
• toimintaperiaatteiden kehittäminen

- esim. miten kommunikoida milloin 
saa häiritä, missä puhutaan 
puhelimessa, yleisen siisteyden 
ylläpito, jne.

• infopyloni taukokeittiön yhteyteen
• tarpeeksi laskutilaa paperille, näytteille ja 

monitoreille
• siistit suihku- ja pukeutumistilat
• kunnon naulakot henkilökunnalle (vartalopeili, 

laskutilaa, tilaa bisnesvaatteille)



7

Neuvottelumaailma

• tunnelma: edustava, arvokas, selkeä, 
kunnioitusta herättävä, asiallinen, 
siisti

• tyyliltään klassisempi, mutta 
moderneilla elementeillä

• asiakastila; asiakkaita ei päästetä 
muuhun toimistoon ilman saattajaa  

• sis. 5 neuvotteluhuonetta, 
kahvipiste, naulakkohuone, 2 
WC:tä, vastaanotto, aula

Tila koostuu kolmesta eri päätilatyypistä

Pääkahvila lounge:

• tunnelma: kotoisa, 
lämminhenkinen, leikkisä, 
rentoututtava, ihmisiä yhdistävä 

• henkilökunnalle tarkoitettu 
ruokailu ja kahvittelu alue, jossa 
voi myös pitää epävirallisia 
kokouksia ja tehdä töitä

• valkokankaan ja projektorin avulla 
voidaan pitää suurempiakin 
kokoontumisia

• yhdistää kaksi siipeä
• sis. pääkeittiön saarekkeella, 

ruokailutila, keskusaula naulakolla, 
photowall, digitaalinen infopyloni 

Avotoimisto:

• tunnelma: moderni, selkeä, 
arkkitehtuurinen, toimiva, ilmava

• vakiotyöpisteet 1200mm tai 
1800mm sähköpöydillä

• sis. 3 kopiokonetta, 5 hilj. huonetta 
(1 niistä lepohuone), 1 iso 
neuvottelu, 6 WC:tä, 
materiaalivarasto työtilalla, 
tuoliparkki, 2 naulakkoa



Pohjakaavio
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Aleksanterinkatu
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VUOKRA-ALUE: 1127,7 m2

TYÖPISTEITÄ: 90 (88+2) hlö
TILATEHOKKUUS: 12,4 m2

SISÄÄNTULO
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Projektiot

Päätaukokeittiö

Avotoimisto

Vastaanotto & 
neuvottelumaailma

Avotoimisto



Moodboard
- Urbaani, nykyaikainen, vaikutusvaltainen, pohjoismainen, taide + bisnes + tekniikka, geometria vs. orgaaninen
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AULA
& 

NEUVOTTELUMAAILMA
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Aula
- Arvokas, edustava, geometrinen, art deco, selkeä
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Molemmat käytävät korostetaan yksinkertaisesti mustalla marmorilla

Itsenäinen ekosysteemi 
riippuvalaisin, Nui 
Design Studio, Saksa
(prototyyppivaiheessa)

Tehosteseiniksi mustaksi 
petsattua lankkua 
kalanruotokuvioon ja 
mustaa 
Tadelaktia/Novacolor
Calce Cruda

Matala moderni kolmihaarainen penkki
Esim. Tacchini Polar Perch

Itsenäinen 
ekosysteemi 
riippuvalaisin, 
Greenworks, Ruotsi



Neuvotteluhuoneet
- Klassinen modernilla ripauksella, arvokas, runsas, lämmin, persoonallinen
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Tekstiilipalamatto lattioille; isoihin huoneisiin plain boardereilla ja pieniin täyskuvollisena. Kahteen isoon neuv. nostetaan myös yhdelle seinälle tehosteeksi. 
Jokaiseen viiteen neuvotteluhuoneeseen oma kuosi Milliken Artistic Liberties –sarjasta.

Jokaiseen viiteen neuvotteluhuoneeseen omanlainen 
klassinen riippuvalaisin modernilla twistillä. Karman 1) 
Ceraunavolta, 2) Ginger, 3) Lucilla, 4) Atelier, 5) Life

Ladonta: kuviollinen 
reunus kiertää 
yksivärisen  
keskiosan, jonka 
päällä 
neuvottelukalusteet 
ovat

Kokovalkoiset neuvottelukalusteet eivät riitele kuviollisen 
ympäristön kanssa ja säilyttää raikkaan ilmeen
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Edustusastiat
Suomalaista laatu designia
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Marimekko Sukat Makkaralla

Iittala Kastehelmi

Iittala Ultima ThuleMarimekko Pienet Kivet 

Iittala Arabia KoKo



Asiakasvessat
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Asiakas WC lattia & 
tehosteseinä:
Atlas Concorde ETIC PRO 
(Decor H)

Hansgrohe Axor Massaud
Hansgrohe Axor Starck V 140

Kivial Ovale Fume (Laattapiste)

Spa-tyyppistä rekvisiittaa tunnelmaluojaksi

Itsestään seisova pesuallas

Pyöreä seinäkiinnitteinen WC-istuin
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AVOTOIMISTO
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Avotoimisto
- Moderni, arkkitehtuurinen, selkeä
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Milliken Clerkenwell
Smokery

4-istuinryhmät: 1 pöytään kiinnitettävä sermi 
per 1800 mm lev. Sähköpöydän pitkälle sivulle
6-istuinryhmät: 1 lattiasermi per istuinryhmän 
käytävän päätyyn

Valkoiset kangaslipareet
aaltoilemaan kattoon 
työpisteiden päälle; tuo 
pehmeyttä ja rikkoo tilan 
monotoonisuutta.

Hyödynnetään nykyisiä kalusteita mahdollisimman paljon. Ehjät 
mustat työtuolit, valkoiset liukuovikaapit, 1800mm sähköpöydät 
ja 1200mm sähköpöytiin uudet valkoiset kannet.

Yleisvalaistukseen art deco-tyyppiset 
yksinkertaiset maitolasi 
kattopallovalaisimet, esim. Cello
Allegro II, viittauksena talon historiaan 
ja julkisivuun.

Viittauksia talon historiaan, julkisivuun ja muotoihin.



Muita tilanjakaja ideoita avotoimistoon
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Aaltoilevat kangaslipareet

Roikkuvat akustolevytRoikkuvat printtipaneeliverhot Kattokiskot liikuteltavuuden saavuttamiseksi

Pyritään välttämään ”kubiikkeli helvettiä”. 
Pidetään avotoimisto avoimena, mutta 
tarjotaan tarpeeksi suojaa hyvään 
työrauhaan ja akustiikkaan. Rikotaan teräviä 
laatikkomuotoja ja monotoonisuutta 
pehmeillä muodoilla ja materiaaleilla.

Spectral – Acoustic Blade. Ripustettavat akustopaneelit 
& valaisimet



Hiljaiset- ja pienet neuvotteluhuoneet
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Hyödynnetään nykyisiä kalusteita

Lattia: Milliken Clerkenwell Smokey

Perus pöytä- ja/tai jalkavalaisimia työskentelyyn ja luomaan 
tunnelmaa, esim. Cello Mezzo / Dolce (K-rauta)  

Akustiikkan vuoksi paksu raita mattoa (esim. 2 palaa tekstiipalamattoa) 
kulkemaan koko hiljaisen huoneen ympäri puhe-/pääkorkeudella n. 
h=900-1900mm, esim. Milliken Laylines joko yksivärinen tai 
liukuvärjätty



Henkilökunnan WC:t
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Yläosa seinistä maalattu 
harmaalla maalilla

Alaosa seinistä laatoitettu 
valkoisella kiiltävällä 
fasettireunaisella laatalla, esim. 
Metro (Bauhaus) 100x200 mm 

Lattia 100x100 keskiharmaa 
mattalaatta, saumat laatan 
väriset.

Seinäkiinnitteinen 
WC-istuin, esim. Ido
Seven D Image

Vesiputoushana bideellä, esim. 
Camargue-Trend 110 (Bauhaus)

Piilokiinniteisiä valkoisia hyllyjä, esim. Ikea Lack.
Päällä spa-rekvisiittaa ja pieniä samanhenkisiä

koreja henkilökohtaisille tuotteille.
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PÄÄTAUKOKEITTIÖ
& 

HISSIAULA
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Moodboard – Pääkahvila lounge
- Leikkisä, rentouttava, kutsuva, lämmin 
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Karman Yahoo

Hay Revolver

Herman Miller Spun

Inno Kola

Form Norman Copenhagen

Plantui  6 älypuutarha

Lattia: JAB Anstoenz Nordic Wood, click
5+1,5mm vinyyli ja akustopohja = 6,5 mm

Tehosteseinä: musta  petsattu 
lankku

Sähkötakan kehys: valkoinen 
Tadelakt laasti

Sähkö-/biotakan muoto: yksinkertainen ja 
monumentaalinen. Punaiseksi petsatut JLL 
puukirjaimet koristeeksi

Prolicht Glorious Slim

Eri punaisen sävyisiä 
koristetyynyjä nojatuoleihin 
ja sohvalle

Rentouttava takkanurkkaus

Minimalistista seinäkoristetta: kalligrafiaa, 
valokuvia, seinäkello 



Tapaamisalue – hissiaula & käytävä
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Biofilia: Naturvention
Naava/ Green House 
Effect

Aulaan pyöreä istuinkaluste, 
esim. Arper Pix, ja ylle 
tehosteriippuvalaisin, esim. 
Prolicht Glorious Slim

Infopyloni, Dbd-Systems.
Ruutu jaettavissa sektoreihin ja oikeudet 
sektoreihin jaettavissa eri vastuuhenkilöille 
päivitettäväksi; voi myös asentaa 
päivittämään automaattisesti netistä. Voi 
näyttää esim. sää, uutiset, toimiston sisäiset 
tärkeät ilmoitukset/aikataulut/muistutukset, 
portfolio slide show, jne.

’Photo wall’: polaroidit henkilökunnan 
kasvoista nimillä ja titteleillä 
roikkumassa vaijerilla seinällä

Teipataan nykyiset 
turkoosit ja oranssit 
lokerot musta-
valkoisella printillä
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Kiitos!
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