
Verohallinto kokosi Varsinais-Suomessa kaikki yksikkönsä saman katon alle Turun Data 
Cityyn. Vanhat siilomaiset toimistotilat vaihtuivat avonaisempaan toimitilaympäristöön. 
Tavoitteena oli luoda tilat, joissa työskentely on viihtyisää ja neliöt käytetään entistä 
tehokkaammin. Avoin tila lisääntyi, mikä vaati entistä huolellisempaa akustiikkasuunnittelua. 
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Verohallinto kutsuu tiloja monitilaympäristöksi, jossa 
on avonaisten huoneiden lisäksi erikokoisia vetäyty-
mis- ja projektitiloja sekä neuvotteluhuoneita. Avotilat 
on jaettu noin 12 työpisteen alueisiin, joista jokaisessa 
on sovittu toimintakulttuuri: joillain alueilla painotetaan 
keskustelevaa tiimityötä ja joillain keskittymistä tukevaa 
hiljaista työskentelyä.

– Loimme ryhmittäin pelisäännöt, missä on sovelias-
ta keskustella ja milloin on oikea hetki käyttää vetäy-
tymistiloja. Avoimen työympäristön yksi suurimmista 
eduista on yhteistyön helpottuminen. Kun tieto liikkuu 
nopeasti, työnteon laatu ja teho kasvavat ja työntekijät 
kehittävät toisiaan, kertoo Verohallinnon työympäristön 
kehittämisen asiantuntija Olli Aalto.

Verohallinto keskitti hajallaan sijainneet Varsinais-Suomen yksikkönsä saman katon alle. Taustalla on valtion 
uusi toimitilastrategia, jonka mukaisesti tilat tehtiin tukemaan nykyaikaista työntekoa ja neliöt piti ottaa 
tehokkaampaan käyttöön.

Moderni avokonttori
muuntuu eri käyttötarkoituksiin 

Uusiin tiloihin muuttavat kaikki yksiköt: veronkanto, 
yritysverotus, henkilöverotus, tarkastus ja tukipalve-
lut sekä katutasoon asiakaspalvelu ja call center. Kun 
viimeinenkin vaihe on saatu päätökseen, Verohallinnon 
tiloissa työskentelee kaikkiaan noin 450 asiantuntijaa. 

Omista työhuoneista ja perinteisestä koppikonttorista 
luopuminen on iso muutos, jossa eniten huolestutti yk-
sityisyys ja työrauha. Henkilökunta otettiin aktiiviseen 
rooliin tilojen suunnittelussa.

– Kokosimme yksikkökohtaiset projektiryhmät, joi-
den toiveita ja tarpeita kuuntelimme. Välitimme tietoa 
avoimesti ja vastasimme ihmisiä askarruttaviin kysy-
myksiin. Näin pelkoja pystyttiin hälventämään, kertoo 
Verohallinnon toimistopäällikkö Heikki Aaltonen. 

Varsinais-Suomen Verohallinto
•	 Ensimmäiset tilat käyttöön kesällä 2014 ja 

kokonaisuus valmistuu kesäkuussa 2015
•	 Pinta-ala 7 200 m², 4 kerrosta
•	 Työpisteitä yhteensä 450  
•	Arkkitehti- ja sisustussuunnittelu arkkitehtitoimisto 

Sigge, projekti-arkkitehti Anniina Savisalo ja 
sisustusarkkitehti Leena Arola

•	Akustiikkasuunnittelu arkkitehtitoimisto Sigge
•	Akustiikkasuunnittelussa konsulttina toimi 

suunnittelija Kalle Lehtonen, Promethor Oy
•	Akustiikkaratkaisut Ecophon, akustiikkataulut 

Kurki Decoration
•	 Pääurakoitsija NCC
•	 Tilojen omistaja Turun Teknologiakiinteistöt
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Vanha talo taipuu uudeksi 
Turun Teknologiakiinteistöltä vuokrattujen tilojen 
remontoinnin suunnitteli Arkkitehtitoimisto Sigge. Ark-
kitehtuuri, sisustussuunnittelu ja akustiikka kulkivat käsi 
kädessä. Projektiarkkitehti Anniina Savisalon mukaan 
oli mielenkiintoista nähdä, kuinka vanha talo taipuu 
nykyaikaisen toimitilaympäristön vaatimuksiin.

– Suunnittelijan kannalta lähtötilanne oli hyvä. Ve-
rohallinnolla oli selkeät työyhteisö- ja toimitilakonsepti 
sekä täsmälliset vaatimukset yksittäisten tilojen äänen-
vaimennusprosenteista lähtien.

– Äänieristys ja akustiikka ovat tällaisessa moniti-
laympäristössä korostuneessa roolissa. Neuvottelutilat 
ja vetäytymishuoneet on 
eristetty hyvin, sillä ne si-
jaitsevat lähellä työtiloja. 
Työtilojen ympäristö rau-
hoitettiin hyvällä katon ja 
seinien akustoinnilla sekä 
pöytään kiinnitetyillä 
sermeillä. 

Uusiin tiloihin muut-
tanut henkilöstö on ollut 
tyytyväinen työrauhaan 
ja monipuolisiin tiloihin. 
Valoisat, avarat ja värik-
käät tilat ovat viihtyisät 
ja toimivat. Akustiikka-
levyjä on hyödynnetty 
myös visuaalisuutta 
tuovina sisustuselement-
teinä. 

– Seinillä olevien 
levyjen päälle on painettu 
luontokuvia, jotka tuovat tiloihin pirteän lisän. Myös 
leijuvia akustiikkalevyjä on käytetty luovalla tavalla 
muun muassa asiakaspalvelutiloissa. Ideasta on tullut 
paljon kiitosta.

Seinillä olevien levyjen 
päälle on painettu 
luontokuvia, jotka 
tuovat tiloihin pirteän 
lisän. Myös leijuvia 
akustiikkalevyjä on 
käytetty luovalla 
tavalla muun muassa 
asiakaspalvelutiloissa.

”

Neuvotteluhuoneessa kelpaa 
kokoustaa, kun puheesta saa hyvin 
selvän ja valaistuskin on miellyttävä.
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ilmettä tuovat leijuvat, eri tasoille sijoitetut akustiikka-
levyt. 

Akustiikan ohella valaistus on tärkeä tekijä miellyt-
tävän työympäristön luomisessa. Neuvotteluhuoneisiin 
valittiin Soundlight Comfort Ceiling, jossa ledivalot on 
integroitu akustiikkalevyihin. Ratkaisussa luonnonvaloa 
mukaileva valaistus on yhdistetty tehokkaaseen äänen-
vaimennukseen. Epäsuora valaistus on heijastukseton 
ja tasainen, ja koko kattopinta on tehokkaasti ääntä 
vaimentavaa.  

Turun Verohallinnon toimistotilojen akustiikan toteu-
tus on hyvä esimerkki onnistuneesta projektista. 

– Tilaaja piti akustiikkaa tärkeänä alusta asti, 
suunnittelija otti tilaajan toiveet ja tarpeet huomioon ja 
Turun Teknologiakiinteistöt omistajana halusi toteut-
taa kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun, toteaa 
Ecophonin toimitilaratkaisujen konseptikehittäjä Arto 
Rauta.

Akustiikka oli Verohallinnon tiloissa mukana suun-
nitteluprosessin alusta saakka. Kaikilla käytävillä ja 
avotiloissa on kauttaaltaan alaslaskettu akustiikkakatto, 
ja vaimennusta on lisätty seinille sijoitetuilla luontoai-
heisilla akustiikkatauluilla. A-luokan vaimennuslevyn 
päälle on pingotettu kangas, johon on painettu kuva. 
Näyttävät isot taulut parantavat siis myös akustiikkaa. 

Erityishuomiota kiinnitettiin call centeriin. Jatkuva 
puhelintyö vaatii hyvän äänenvaimennuksen, jotta asia-
kaspalvelijat kuulevat jokainen hetki kirkkaasti asiak-
kaan puhetta. Rauhallinen työympäristö myös auttaa 
jaksamaan paremmin.

Call centerissä katon sataprosenttisen akustoimisen 
lisäksi työpisteiden väliin sijoitettiin tehokkaasti vai-
mentavia seinäkkeitä. Asiakaspalvelussa palvellaan nyt 
pienissä, lasisissa erillistiloissa. Näin varmistetaan, että 
jokainen verotoimistossa asioiva saa palvelua yksityi-
sesti ja tietoturva säilyy. Odotustilaan rauhallisuutta ja 
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Neuvottelutilan ja kahvilan jälkikaiunta-ajat täyttävät hyvin standardin SFS 5907 vaatimukset. Tilat ovat hyvin rauhallisia, ja keskustelu niissä on vaivatonta. 
Tämän kertoo myös tiloista mitattu puheensiirtoindeksi STI, jonka keskiarvo on yli 0,8 (1 on maksimi).
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Hyvä akustiikka 
tukee työskentelyä 
Avokonttoreissa häiritsevintä on toisten puhe, joka kantautuu 
vaimentumattomana pahimmillaan kymmenien metrien päähän. 
Kovista pinnoista heijastuva ääni aiheuttaa jälkikaiuntaa ja 
hälyisyyden tuntua.

Neuvotteluhuone 
Kakola

Työkahvila
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Lisätietoja: 
Ecophon 
Arto Rauta
Konseptikehittäjä, toimistotilat
0400 826 890
arto.rauta@saint-gobain.com  

www.ecophon.fi

Ecophon-akustiikkatuotteet Varsinais-
Suomen Verohallinnon tiloissa: 

•	Akusto™ Screen A
•	 Focus™ A
•	 Focus™ Ds
•	 Solo™ Circle
•	 Solo™ Rectangle
•	 Soundlight Comfort™ Ceiling A
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