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Espoon kaupunkipolut
-esitesarja avaa näkökulmia
Espoon kaupunkipolut -sarja sisältää
viiden kaupunkikeskuksen alueille sijoittuvia kaupunkipolkuja, jotka vievät
läpi omaleimaisen ja monikerroksisen
kaupungin. Nyt sarjan viimeinen osa,
Tapiola, on julkaistu. Aiemmin sarjassa
ovat ilmestyneet Espoon keskuksen,
Leppävaaran, Espoonlahden ja Matinkylän esitteet. Espoon kaupunkipolut esitteitä on jaossa mm. Espoon kirjastoissa ja yhteispalvelupisteissä, ja ne
ovat luettavissa myös kaupungin kotisivuilla.
Espoon kaupunkipolut -sarja tutustuttaa poluilla kulkevan lähiympäristöönsä - molemmilla kotimaisilla kielillä. Sarjan 19 polkua esittelevät kaikkiaan yli 400 erilaista espoolaiskohdetta.
Kaupunkikeskuksissa ja niiden lähiympäristössä kiertelevillä poluilla on läsnä
historia ja nykypäivä, vireä kaupunkikulttuuri eri muodoissaan sekä alueen
rikas luonto.
Kaupunkipolkuesitteet on tarkoitettu nykyisille ja entisille espoolaisille,
Espoosta kiinnostuneille vierailijoille ja

erityisesti kaupungin uusille asukkaille. Sarjalla on tarjottavaa kaikille niille,
jotka haluavat opastetusti ja paikan
päällä tutustua Espoon eri alueisiin.
Espoon kaupungin tuottaman sarjan mittavaan toteutustyöhön on osallistunut laaja joukko espoolaisia toimijoita - kansalaisjärjestöjä, viranomaistahoja sekä yksittäisiä kaupunkilaisia.
Hankkeen ovat toteuttaneet yhteistyössä Espoon kaupunki, Suomen Kotiseutuliitto, Uudenmaan liitto, Espoon
Kaupunginosayhdistysten Liitto, Esbo hembygdsförening, Espoon tuomiokirkkoseurakunta ja Esbo svenska
församling sekä alueiden omat kaupunginosaseurat, -seurat ja seurakunnat. Esitteet on toimittanut Suomen
kotiseutuliiton koordinaattori Pauli Saloranta, editoinnista ja ulkoasusta on
vastannut mainostoimisto Onnion.
Suomen Kotiseutuliitto toteuttaa kaupunkipolkujen jatkohankkeita mm.
Tuusulassa ja Vuosaaressa.
www.espoo.fi/kaupunkipolut
www.esbo.fi/stadsstigar

Henkilöstön hyvinvointi ja tilatehokkuus
lähtökohtana Niittymaan uusissa toimitiloissa
Espoon Niittymaalle rakennetaan
parhaillaan uutta toimitilakokonaisuutta, joka muodostuu peruskorvattavasta Aarne Ervin suunnittelemasta, vuonna 1971 valmistuneesta
toimitalosta, sen uudisosasta sekä
kolmesta muusta itsenäisestä uudisrakennuksesta. Rakennushanke
käynnistyi kesällä 2005.
”Niittymaa on uusi, arkkitehtuuriltaan arvokas alue. Lisäksi Niittymaa on sijainniltaan ja liikenneyhteyksiltään Espoon parhaimpia
alueita, jolla vanha ja uusi espoolainen arkkitehtuuri yhdistyvät luontevasti”, kuvailee Catella Property
Oy:n kiinteistöpäällikkö Juha Rantonen, joka vastaa toimitilojen
markkinoinnista.

If-talo nousee ensin
”Aarne Ervin suunnittelema talo
valmistui Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan pääkonttoriksi. Tietyllä tapaa talon kehityshistoriaa kuvaava ympyrä siis sulkeutuu, kun
sinne muuttaa nyt Pohjoismaiden
suurin vahinkovakuutusyhtiö If.

Pääkaupunkiseudun toimintojen
kokoaminen saman katon alle on
toiminnan tehokkuutta korostavalle
yhtiölle tärkeä asia”, kertoo toimitusjohtaja Hannu Kokkonen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä.
Arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema talo valmistui Niittymaalle
vuonna 1971. Talo edusti aikanaan
suurta organisaatiomuutosta. Vakuutusyhtiö Kaleva siirtyi Helsingin
keskustan monumentaalisesta vanhasta arvokiinteistöstä uusiin moderneihin tiloihin, yhteen maamme
ensimmäisistä maisemakonttoreista sekä liukuvaan työaikaan. Kaleva
toimi tiloissa 70-luvun lopulle, jolloin siitä tuli osa silloista Samporyhmää.
Niittymaan toimitilakokonaisuudesta valmistuu ensimmäisenä
If-talo, johon vahinkovakuutusyhtiö
If keskittää kaikki pääkaupunkiseudun toimintonsa konttoreita lukuun
ottamatta. If asettuu vuokralaiseksi
peruskorjattavaan Aarne Ervin taloon ja sen uudisosaan, joiden lopulliseksi omistajaksi tulee Nordisk
Renting Oy.

dostuu itsenäisistä rakennuksista,
jotka on ryhmitelty viihtyisän ja
puistomaisen raitin varteen.
Lisätietoja: Niittymaan
toimitilojen markkinointi ja
vuokraus: kiinteistöpäällikkö
Juha Rantonen,
Catella Property Oy,
p. 010 5220 237,
gsm 050 5979 414,
juha.rantonen@catella.fi

Niittymaa – faktat

Vahinkovakuutusyhtiö If keskittää lähes kaikki pääkaupunkiseudun toimintonsa Niittymaalle. If- talo muodostuu saneerattavasta Aarne Ervin suunnittelemasta, vuonna 1971 valmistuneesta toimitalosta ja sen uudisosasta.
If-talon uudisosa ja ensimmäinen
vaihe peruskorjauksesta valmistuvat syksyllä 2006. Loput pääkaupunkiseudun ifiläiset muuttavat
uusiin toimitiloihin syksyllä 2007.

Toimistotilat
mukautuvat muutoksiin

Niittymaan toimitilojen suunnittelussa on korostettu muun muassa luonnonvalon riittävyyttä.

Toimiston tehokas tilankäyttö on
käyttäjälle ensiarvoisen tärkeää.
Niittymaan toimistojen tilankäytössä onkin otettu huomioon lisääntynyt tiimityö ja projektityöskentely
sekä nopeasti vaihtuvat työtehtävät.
Työajat ovat muuttuneet joustavammiksi, työ liikkuvammaksi eikä
työntekoa sidota enää tiettyyn työpaikkaan toimistossa. Kaikilla työntekijöillä ei välttämättä ole omaa
työpistettä, vaan ns. desk sharing

yleistyy, samoin kuin erilaiset ryhmätyöpisteet. Työpisteissä on tavoitteena mahdollisimman hyvä ergonomia.
”Organisaatiot elävät; toimistoyksiköt laajenevat ja supistuvat. Toimistotilojen täytyykin mukautua
näihin muutoksiin. Vuorovaikutteisuuden lisääntyminen ja tarve säästää tilakustannuksissa suosivat avotilapainotteista toimistotilaa”, perustelee kohteen pääsuunnittelija
arkkitehti Mauri Tommila Arkkitehdit Tommila Oy:stä.
Sisätilojen jäsentelyssä noudatetaan jakoa avokonttorivyöhykkeeseen, sisäisen liikenteen vyöhykkeeseen ja keskitettyihin yhteistiloihin.
Yhteistiloja ovat neuvotteluhuoneet,
taukotilat, lepohuoneet, tulostus- ja
kopiointitilat sekä hiljaiset huoneet,

jotka on tarkoitettu henkilökohtaisten tai erittäin luottamuksellisten
asioiden hoitoon.
Tilojen suunnittelussa on korostettu luonnonvalon riittävyyttä, hyvän sisäilman laatua sekä akustiikkaa. Esimerkiksi lattiaan valitaan
ääntä ja kopinaa vaimentava materiaali, joka on samalla helppohoitoinen ja allergiatestattu. Ympäristöominaisuuksien osalta keskeinen tavoite on alhainen käytön aikainen
energiankulutus.
”Henkilöstön hyvinvointi ja tilatehokkuus ovat Niittymaan toimitilojen suunnittelun ensisijaisia lähtökohtia”, tiivistää Rantonen.
Niittymaan toimitilakokonaisuudesta on suunniteltu omaleimainen, campusmaisen tiivis ja helposti tunnistettava. Kokonaisuus muo-

Niittymaan toimitalojen toimistokokonaisuudet
ovat
kooltaan 5 000–7 000 m2. Toimistokerroksen kerrosala on
1 000 m2, jonne sijoitetaan noin
50–80 työpistettä. Tilat ovat
joustavasti käyttäjien muokattavissa. Ainoastaan käyttäjästä
riippumattomat tilat, kuten
wc-, siivous- ja kopiotilat rakennetaan kiinteästi.
Toimitalot
rakennuttaa
Niittymaa Oy, jonka pääomistajia ovat Skanska Talonrakennus Oy ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo sekä vähemmistöomistajana Catella
Investments AB. Hankkeen
toteuttaa Skanska. Pääsuunnittelija on Arkkitehdit Tommila Oy. Hankkeen ensimmäisen vaiheen kokonaisinvestointi on 92 miljoonaa euroa.
Niittymaan toimitilat sijaitsevat Länsiväylän, Haukilahdenkadun ja Merituulentien rajaamalla alueella Espoon Niittykummussa osoitteessa Niittysillantie 5.

