
 

Vantaa

Olipa kerran kaupunki, jossa huomattiin, että 
vapaasti vuokrattavia tiloja ei ollut riittävästi. 
Etenkin monikäyttöisten tilojen kysyntä oli 
kasvusuunnassa. Niinpä kaupungin tiloja 
haluttiin avata myös muille kuin kaupungin 
omalle toiminnalle. 

Ja siitä alkoi tositarina. 



Vantaalla on suunniteltu yhdessä kaupungin työntekijöiden, Vantaan kumppanien ja yritysten kanssa uudenlainen toimitila, sen sisältämät palve-
lut ja teknologiat. Lähtökohtana on luoda helposti muunneltava toimitila, joka tukee uudenlaisten yhteistyökäytäntöjen ja jaettujen aktiviteettien 
syntymistä toimijoiden kohdatessa tilassa.

Mitä teimme? Kehitimme Muuntautuvat toimitilat -palveluai-
hion sekä testattavan prototyyppijärjestelmän, mikä mah-
dollistaa Vantaan kaupungin tilojen hyötykäytön myös niiden 
pääkäyttötarkoituksen ulkopuolisella ajalla. Lisäksi toimme 
yhteen palveluntarjoajia ja tilojen käyttäjiä, mikä tuottaa lisäar-
voa kaikille osapuolille; käyttäjille, palvelun tarjoajille ja tilojen 
omistajalle. 
Mikä sai meidät uskaltamaan? Monikäyttöisten tilojen kysyntä 
sekä halu avata Vantaan kaupungin tiloja käytettäväksi myös 
muillekin kuin kaupungin omalle toiminnalle ja saada niiden 
käyttöaste suuremmaksi. 
Missä onnistumme? Monikäyttöisten tilojen kysyntä kasvaa ja 

 
Kehittämishaasteita

Miten tilan käyttäjät kokevat fyysisen tilan, tilan 
palvelut ja vuorovaikutusteknologiat? Miten tilan 
sosio-materiaaliset-tekniset käytännöt generoivat 
uudenlaisia työskentelytapoja ja aktiviteetteja? 
Kokeilun kautta kerätty tieto auttaa ymmärtä-
mään, miten työntekijälähtöistä työpaikkakoke-
musta voidaan kehittää organisaatioissa.

Kokeilulla haetaan ymmärrystä uudenlaisis-
ta toimitilaratkaisuista, niihin kytkeytyvis-
tä palvelumalleista ja palveluita tukevista 
teknologioista

Projektin tuotosten toivotaan konkretisoituvan 
kuntapalveluiksi, uudenlaiseksi liiketoiminnaksi sekä 
kunta- ja sektorirajat ylittäviksi verkostomalleiksi. 
Tuloksia voidaan hyödyntää soveltavasti uuden toi-
mitalon suunnittelussa sekä Vantaan Tilakeskuksen 
palveluiden kehittämisessä.

haluamme avata Vantaan kaupungin tiloja käytettäväksi myös 
muillekin kuin kaupungin omalle toiminnalle. Pyrimme kasvat-
tamaan tilojen käyttöaste suuremmaksi.
Mitä tekisimme toisin? Vapaasti vuokrattavaksi tarjottavia tiloja 
oli vaikea löytää, minkä vuoksi päädyttiin kokeilemaan ideaa 
vuokrakontissa. 
Mitä tästä opimme? Tilojen monikäyttöisyyden edistäminen 
edellyttää vielä käyttäjiltä entistä avoimempaa suhtautumis-
ta tilojen yhteiskäyttöön. Jotta tiloihin saadaan järjestettyä 
monipuoliset palvelut kustannustehokkaasti, vaatii tämä myös 
entistä tiiviimpää palveluntuottajien välistä yhteistyötä ja jous-
tavuutta.
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MeUskaltajat on Kuntaliiton käynnistämä kampanja kuntien hyvien kokeilukäytäntöjen levittämiseksi. Lisätietoa: www.kuntaliitto.fi/uskallakokeilla
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Prototyyppiä testaan kesällä 2017

Tilat palveluna, muuntautuvat toimitilat -projektin 
aikana kehitettyä palveluprototyyppiä testataan 
Muuntamossa 5.6.–31.8.2017 Tikkurilan keskus-
tassa. Fyysinen Muuntamo-kontti on co-työsken-
telyyn soveltuva toimitila. Muuntamossa testataan 
osallisten kanssa heidän suunnittelemiaan so-
sio-teknisiätilaratkaisuja sekä Muuntamo-tilan-
hallintajärjestelmää, jonka kautta käyttäjät voivat 
muokata tilaa halutun kaltaiseksi.
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