W O R K S PAC E S O L U T I O N S

ERGONOMIA
TÄRKEIN ENSIN

Paremman ergonomian ideat ja vinkit Kinnarpsilta

ERGONOMIA
/ˌɜːɡəˈnɒmɪks/
Ergonomiassa on kyse ihmisten ja heidän
ympäristönsä välisestä suhteesta.

”ERGONOMINEN MUOTOILU EI OLE HYVÄKSI VAIN IHMISILLE –
SE ON HYVÄKSI LIIKETOIMINNALLE. SILLÄ LUODAAN PARHAAT MAHDOLLISET EDELLYTYKSET TYÖHÖN, HYVINVOINTIIN JA TUOTTAVUUTEEN. SIJOITTAESSASI HYVINVOINTIIN TYÖNTEKIJÄT TIETÄVÄT,
ETTÄ HEIDÄN TYÖTÄÄN ARVOSTETAAN. AJATUSTEN JA HUOMION
KIINNITTÄMINEN ERGONOMISIIN RATKAISUIHIN, JOTKA ON SUUNNITELTU VASTAAMAAN HEIDÄN YKSILÖLLISIIN TARPEISIINSA, LISÄÄ
MOTIVAATIOTA JA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ YLIRASITTUMISTA JA SAIRASLOMIA. TERVEET TYÖNTEKIJÄT OVAT ONNELLISIA
TYÖNTEKIJÖITÄ, JA NYKYISESSÄ KILPAILUYMPÄRISTÖSSÄ ERGONOMISET TYÖTILAT AUTTAVAT LUOMAAN PARHAAN PANOKSEN
TEHOKKAIMMILLA MENETELMILLÄ.”

ANDERS LUNDAHL, TYÖFYSIOTERAPEUTTI
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AISTIT

Olemme kehittyneet reagoimaan aistiärsykkeisiin, ja nämä kokemukset vaikuttavat
hyvinvointiimme ja tuottavuuteemme. Työtilan pitää vähentää haitallista
aististimulaatiota ja lisätä kohottavia kokemuksia hyvinvoinnin ja tuottavuuden
parantamiseksi. Esimerkiksi äänet voivat antaa meille energiaa, mutta melu voi
myös aiheuttaa päänsärkyä ja keskittymisongelmia, jotka voivat johtaa niska- ja
hartiakipuihin.1 Melun vähentäminen voi olla hyvä tuottavuuden kannalta, koska
se vähentää stressiä ja sairauksia ja auttaa työntekijöitä toimimaan täydellä
kapasiteetillaan.2 Valaistus ja ilmanlaatu ovat myös tärkeitä näkökohtia, sillä
huono ilmanvaihto voi pienentää tuottavuutta jopa 15 %.3

1. https://www.kinnarps.fi/tietoa-tyoymparistosta/hiljainen -vallankumous/
2. Bor t med bullret - en bra ljudmiljö lönar sig. ADI 598, Arbetsmiljöverket
3. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete - och -inspek tioner/arbeta- med -arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/#nr1
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VÄRI
Värit vaikuttavat mielialaamme ja tunteisiimme. Joillekin ihmisille väri voi jopa vaikuttaa käsitykseen huoneen lämpötilasta.
Värit aiheuttavat emotionaalisen vasteen, koska ne välittävät
taajuuksia, jotka aiheuttavat hormonien muutoksia elimistössä.* Työtilan värien valinta voi vaikuttaa suuresti työntekijöiden
hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Parhaassa työympäristössä värit
yhdistyvät tehokkaasti. Se, kuinka ihmiset näkevät värit, riippuu
heidän kulttuuristaan ja kokemuksistaan, mutta yleisesti ottaen
vihreä on tasapainoinen väri joka miellyttää silmää ja vaikuttaa
pristävästi, keltainen on optimismin ja ilon symboli, punainen
antaa energiaa, symbolisoi intohimoa ja vaikutusvaltaa ja sininen rentouttaa ja saa rauhoittumaan.

IDEOITA JA VINKKEJÄ!
•

Luo väreillä tuottavuuden edellyttämää käytöstä ja tunnetiloja

•

Käytä värejä työympäristön eri työtilojen tunnistamiseen

•

Vaaleammat värit heijastavat lisäksi luonnollista päivänvaloa

*Meer wein, G. et al. (2007). Color– Communication in architectural space. Basel: Birkhauser Verlag
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ÄÄNI
Äänet ovat normaali osa työtä, mutta liiallinen melu on
nähty tuottavuutta estävänä suurimpana ongelmana.* Melu
vaikuttaa keskittymiseen, stressitasoomme ja kykyymme
luovaan

ajatteluun.

Häiriöt

ja

keskeytykset

aiheuttavat

turhautumista, ja sekä hyvinvointi että tuottavuus kärsivät.
Sermit ja akustiikkalevyt voivat auttaa vähentämään melutasoa
ja tarjoamaan työntekijöille hiljaisia työtiloja keskellä hälinää.
Meluisat kalusteet ovat usein merkittävä häiriötekijä – valikoi
kevyitä tuotteita, jotka ovat hiljaisia liikutella. Joissakin
tilanteissa rentouttavat äänet tai musiikki voivat parantaa
tuottavuutta, joten ajattele myös työympäristön äänten
positiivisia mahdollisuuksia.

IDEOITA JA VINKKEJÄ!
•

Sermeillä ja akustiikkalevyillä voi luoda tekstuaalista vaihtelua ja vähentää melutasoa

•

Tarjoa runsaasti eri kokoisia kokoustiloja ja kannusta työntekijöitä käyttämään niitä

•

Pidä sosiaalitilat kuten keittiöt ja kahvihuoneet loitommalla pääasiallisesta työtilasta

* J. Kim, R. Dear (2013) Workspace satisfaction: The privacy- communication trade - off in open - plan offices
Journal of Environmental Psychology Volume 36, December 2013, Pages 18 -26

8

9

Aistimus: stimulaatio

Aistimus: stimulaatio

03

STIMULAATIO
Yksi syistä, miksi nautimme luonnosta ja hyvästä näköalasta
on se, että kaipaamme aistiärsykkeitä. Aistinvaraiset ärsykkeet
voivat myös vaikuttaa positiivisesti keskittymiseen ja kykyymme
pysyä valppaina.* Jos työympäristö ei stimuloi mieltämme ja
aistejamme, kadotamme motivaatiomme ja keskittymiskykymme
herpaantuu. Riveittäin työasemia, kaikki samanvärisiä, samalle
korkeudelle asetettuja eikä mitään yksilöllisiä ominaisuuksia, tai
hiljainen ilmastoinnin ja tietokoneiden puhaltimien surina: nämä
eivät yleensä ole tyypillisesti tuottavuutta edistäviä, vaihtelevia
ympäristöjä. Musiikki, valaistus, värisävyt ja erilaiset pintarakenteet
tarjoavat miellyttäviä aistiärsykkeitä tuottavaa työtä varten.

IDEOITA JA VINKKEJÄ!
•

Valitse tuotteet aistinvarainen kokemus mielessä – kosketus, värit, äänet ja tuoksut

•

Lisää tekstuureja – luonnonkuituja, puuta, villaa, tiiltä ja kasveja

•

Käytä värejä, taidetta ja graafisia kuvioita luomaan vaihtelevia näkymiä ja sävymuutoksia

* R. Cooper, “ The Psychology of Boredom, Science Journal 4, no. 2 (1968): 38–42
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IHMINEN

Ihmisten tarpeiden mukaisen työympäristön suunnittelu on tärkeää, koska tuottavat
työntekijät ovat kilpailukyvyn voimavara. Työntekijöiden välinen vuorovaikutus ja
suhde työtilaan muovaa työn laatua. Kun ihmiset työskentelevät turvallisesti ja
nauttivat työstään, heillä on hyvä olo ja he tuottavat enemmän! Kolmanneksella
tietokoneita käyttävistä työntekijöistä on selkä- ja niskakipuja.1 Stressi ja työmäärä
vaikuttavat merkittävästi työterveyteen2. Työntekijän sairausloma maksaa noin
2740 Ruotsin kruunua (270 euroa) päivässä3, mutta ergonominen työympäristö
voi vähentää merkittävästi huonon fyysisen tai psykososiaalisen työympäristön
aiheuttamia sairauslomia4.

1. Magazine Välfärd, 2005:4, S tatistiska Centralbyrån
2. Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala miljön. ADI 524, Arbetsmiljöverket
3. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete - och -inspek tioner/arbeta- med -arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/#nr1
4. Kinnarps Utbildningsmaterial inom ergonomi 20080819
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YHTEYDET
Ihminen on sosiaalinen olento, ja myönteinen vuorovaikutus
lisää hyvinvointiamme. Yhteistyökumppaneihin luomamme
positiiviset yhteydet ovat tärkeä osa tuottavan työn edellyttämää
yhteistyöhenkeä.* Kun luomme myönteisiä yhteyksiä, tulemme
töihin mielellämme, ja tuottavuus kasvaa! Työympäristöt ovat
yhä monimuotoisempia, joten on tärkeää luoda tiloja, joissa
eri taustan ja työskentelytyylin ihmiset voivat työskennellä
samanaikaisesti. Toiminnalliset kahvihuone- tai keittiötilat
sopivat täydellisesti lyhyeen vuorovaikutukseen, ja ne tarjoavat
työntekijöille yhteisen tilan, jossa rentoutua ja tutustua
toisiinsa. Kokoustilat, jotka sijaitsevat aivan työtilojen vieressä,
sopivat erinomaisesti aivoriihille ja antavat työntekijöille
mahdollisuuden varata tilat muodollisemmille kokouksille.

IDEOITA JA VINKKEJÄ!
•

Nimitä yhteyspäällikkö edistämään sosiaalisia tapahtumia, jotka yhdistävät ihmisiä

•

Anna työntekijöiden päättää yhteisistä tiloista, se lisää omistajuuden tunnetta

•

Tarjoa varattavat neuvottelutilat erilaisille kokoontumisille ja uusille yrityskontakteille

* E.D. Heaphy, J.E. Dutton, “Positive social interactions and the human body at work:
linking organizations and physiology ” Academy of Management Review 2008, Vol. 33, No. 1, 137–162.
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IHMISKEHO
Kehomme

ovat

monimutkaisia

järjestelmiä,

jotka

ovat

kehittyneet tuhansien vuosien kuluessa. Tämä prosessi on
muovannut ihmisten silmät, luut, lihakset ja aistit. Jottemme
vahingoita tai ylikuormita mitään kehon osaa, työympäristö
on suunniteltava tarpeidemme mukaan. Työpisteet rasittavat
kehoamme, mikä ei välttämättä ole huono asia. Kun työskentelemme aktiivisissa asennoissa, esimerkiksi nostamme tai
siirrämme jotain, kehomme vapauttaa proteiineja ja hormoneja, jotka edistävät hyvinvointia. Staattisissa asennoissa on
kuitenkin tärkeää, että kehoa tuetaan, jotta lihakset ja jänteet
eivät ylikuormitu. Toistuvat tehtävät tai hankalat asennot voivat
nopeasti aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinten vammoja.

IDEOITA JA VINKKEJÄ!
•

Kuuntele kehoasi. Jos tunnet kipua tai jännitystä, lopeta tai vaihda asentoa

•

Pöydät, tuolit ja näytöt on oltava täysin säädettäviä kaikkiin työntekijöiden
kannalta optimaalisiin työasentoihin

•

16

Lihaksistomme ja luustomme on tarkoitettu liikkeeseen – istu, seiso ja liiku!
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LIIKE
Kehomme on tarkoitettu liikkumaan. Liikkumisella on ollut
keskeinen rooli kehittymisessä, ja se on tuonut mukanaan
monenlaisia fyysisiä ja mielenterveyttä koskevia etuja. Liike
lisää verenkiertoa sekä proteiinien ja hormonien vapautumista,
mikä

taas

lisää

hyvinvointia

ja

vähentää

jännitystä.

Koska toimistotyöntekijät usein työskentelevät istuvassa
työasennossa, liikkeeseen kannustaminen tuo mukanaan
monia hyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyviä etuja. Liike
muodostaa energiaa – värinää jonka ihmiset tuntevat samalla
hetkellä, kun he tulevat työtilaan. Samalla kun teknologia jatkaa
työtapojemme muuttamista, joustavien työtilojen lisäetu
ovat lisääntyneet vuorovaikutustilanteet ja sattumanvaraiset
kohtaamiset, joista syntyy innovaatioita!

IDEOITA JA VINKKEJÄ!
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•

Sähköpöydät ja FreeMotion-tuolit pitävät sinut liikkeellä työssäsi

•

Aseta ajastin ja pidä säännöllisiä, aktiivisia taukoja työtovereidesi kanssa

•

Monitilatoimisto kannustaa liikkuvuuteen, kun vaihdetaan työtehtävästä toiseen
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TUOTE

Työntekijät tarvitsevat työkaluja työnsä tekemiseen. Tapa, jolla he käyttävät
näitä työkaluja, heijastuu heidän tekemäänsä työhön. Stressin vähentämiseksi ja
suorituskyvyn parantamiseksi työkalujen pitää pystyä mukautumaan monenlaisiin
tarpeisiin. Tuotteet, jotka haittaavat tai hidastavat työtä, vaikuttavat kielteisesti
työmoraaliin ja suorituskykyyn. Neljä viidestä toimistotyöntekijästä haluaa käyttää
ergonomisia kalusteita1, esim. sähköpöytiä. Niitä kannattaa harkita, sillä pitkiä
aikoja istuminen lisää sairastumisriskiä. Kuntoilu työn ulkopuolella ei eliminoi
näitä terveysriskejä – hyvinvoinnin ja tuottavuuden kannalta on tärkeää mitä
tehdään töissä2. Tutkimukset osoittavat, että kahden ja puolen tunnin seisominen
polttaa 350 kaloria päivässä3 ja seisominen istumisen sijaan lisää tuottavuutta 10 %4.

1. https://global.kinnarps.com/knowledge/from - desk-to - bean - bag/
2. https://www.nrk.no/livsstil/_ -a-sitte - er-like -ille -som -a- royke -1.11428352
3. http://standup.matting.se/retailers/matting -ab/ga- ner-i-vik t
4. http://www.businessinsider.com/proof-standing - desks-you - more - productive -2013-9?r=US&IR=T&IR=T
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SÄHKÖPÖYDÄT
Vietämme suuren osan elämästämme istuen – työmatkalla,
lounailla ja liiketapaamisissa, katsoessamme televisiota iltaisin
ja monet meistä myös tekevät istuen töitä! Runsas istuminen
haittaa sekä kehoamme että tuottavuuttamme. Se vaikuttaa
ryhtiin ja lisää sairauksien, kuten sydänsairauden ja diabeteksen
riskiä. Sähköpöydät antavat työntekijöille mahdollisuuden
muuttaa työasentoaan ja kannustavat liikkumaan, mikä parantaa
verenkiertoa ja vapauttaa hyvinvointia lisääviä hormoneja ja
proteiineja. Ihmiset ovat erimuotoisia ja erikokoisia; sähköpöytä
on toimiva esimerkki ”yksi koko sopii kaikille” -ratkaisusta, sen
voi mukauttaa sopimaan jokaisen työntekijän pituuteen ja
työskentelytottumuksiin.

IDEOITA JA VINKKEJÄ!
•

Tarjoa koulutusta ja varmista, että sähköpöydät toimivat helposti, jotta
työntekijät voivat käyttää niitä säännöllisesti

•

Aloita seisomalla lyhyitä aikoja, jotta kehosi tottuu uuteen työasentoon

•

Mitä enemmän vuorotellen istut, seisot ja liikutat kehoa, sitä suuremmat
ovat terveydelle koituvat hyödyt
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TUOLIT
Koko päivän seisominen väsyttää. Joskus täytyy vain istua
alas ja ottaa paino pois jalkojen päältä! Tuolit tarjoavat tukea,
ovat mukavia ja auttavat meitä rentoutumaan, mutta pitkiä
aikoja istuminen ei ole hyväksi terveydelle tai tuottavuudelle.
Monet toimistotyöntekijät, jotka viettävät työpäivänsä istuen,
valittavat jännityksestä tai kivusta hartioissa tai alaselässä.
Syy on yksinkertainen – kehoamme ei ole tarkoitettu istumaan
pitkiä aikoja. Nykyaikaiset työtuolit, jotka on suunniteltu
kannustamaan työntekijöitä liikkumaan istuessaan, voivat
vähentää istumatyön aiheuttamaa lihasjännitystä. Aktiiviset
istuma-asennot edistävät hyvinvointia ja auttavat pysymään
rentona ja valppaana.

IDEOITA JA VINKKEJÄ!
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•

Työpisteen tuolien on oltava säädettävissä yksilöllisten tarpeiden mukaan

•

Freemotion-tuolit kannustavat aktiiviseen istumiseen pienien mikroliikkeiden avulla

•

Yhdistele kankaita, jotka ovat mukavan hengittäviä, esim. verkkoa
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VALOT
Työntekijä tarvitsee runsaasti valoa työnsä tekemiseen. Hyvän
valaisimen tulee tarjota oikea määrä häikäisemätöntä valoa
ja olla helposti siirrettävissä riippuen työntekijän yksilöllisistä
vaatimuksista. Monet toimistotyöntekijät kärsivät nykyään
tietokonenäkösyndroomasta, joka aiheuttaa silmien ärsytystä
ja päänsärkyä. Koska tietokoneet ja tabletit on taustavalaistu,
silmämme tarvitsevat enemmän valoa tasapainottamaan
kontrastia näytön ja ympäröivän valon välillä. Moderni
työvalaisin yhdistää laadukkaan valon ja yksilöllisen säädön,
jonka avulla työntekijät voivat ohjata valon pois silmistään ja
heijastavista pinnoista häikäisyn välttämiseksi.

IDEOITA JA VINKKEJÄ!
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•

Työpöydän valaiseminen sivusta auttaa välttämään häikäisyä, heijastuksia ja varjoja

•

Säädä tietokoneen näytön kirkkautta ja värilämpötilaa luonnonvaloon sopivaksi

•

Pidä säännöllisesti taukoja työskennellessäsi tietokoneella silmiä lepuuttaaksesi
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YMPÄRISTÖ

Jotta työ olisi tuottavaa, työntekijät tarvitsevat oikeat työolosuhteet. Työympäristön
on hyvä tarjota tasapainoinen sisätila joka mukautuu ulkona olevaan ympäristöön.
Kun vuodenaika vaihtuu, työtilan on mukauduttava muuttuneisiin tarpeisiin.
Sisätiloihin vaikuttavat monet tekijät – esimerkiksi auringonvalo, värit,
kasvit ja lämpötila. Tietokoneet ja sähkölaitteet tuottavat lämpöä, ja suljettu
toimistotila voi helposti lämmetä ja ilma kuivua. Työntekijöiden on tärkeää
saada riittävästi nestettä, koska elimistön kuivuminen aiheuttaa lihasjännitystä
ja lisää rasitusvammojen määrää työpöydän ääressä istuttaessa.1 Riittävää
nesteytystä varten olisi hyvä juoda 1,5–2 litraa vettä päivässä2. Lyhyt matka
vesipisteelle onkin työpaikalla tärkeä, kun suunnitellaan ergonomista, tuottavaa
ja terveellistä työtilaa.

1. http://www.sittingergonomics.com/how- much -water- do -i- need -to - drink- per- day/
2. https://ki.se/forskning/sluta- klunka- du - dricker-inte -for-lite -vatten.
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PÄIVÄNVALO
Päivänvalo auttaa meitä säätelemään vuorokausirytmiämme –
päivittäistä valveillaolon ja nukkumisen jaksottelua. Tähän
luonnolliseen rytmiin vaikuttavat ympäristömme signaalit,
joista tärkein on päivänvalo. Parhaan mahdollisen tehokkuuden
takaamiseksi

meidän

on

saatava

hyvälaatuista

unta.

Päivänvalo ohjaa sisäistä kelloamme. Kun työntekijä viettää
jopa 90 % työpäivästään sisätiloissa, ikkunat, kattoikkunat
ja muut luonnonvalon lähteet ovat tärkeitä hyvinvoinnin
kannalta.* Kun nukumme hyvin, aloitamme uuden päivän
pirteinä ja virkistyneinä!

IDEOITA JA VINKKEJÄ!
•

Ikkunat tuovat paljon kaivattua päivänvaloa ja näkymiä, jotka muuttuvat
päivän mittaan

•

Lasiseinät auttavat levittämään arvokasta luonnonvaloa tilan sisällä

•

Järjestä työtilasi luonnollisten valolähteiden ympärille ja jätä avointa
tilaa ikkunoiden ympärille niin, että luonnonvalo leviää tehokkaasti

*California Energy Commission Technical Bulletin October (2003). Number P500 - 03- 082-A-9.
Windows and Offices A study of Office workers Performance and the Indoor Environment
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LUONTO
Useimmat meistä nauttivat kävelystä puistossa, metsässä
tai meren rannalla. Luonto tekee ihmisaivoille hyvää – se
tekee meistä terveempiä, onnellisempia ja tarjoaa runsaasti
aistinautintoja. Luonto auttaa myös lievittämään stressin
oireita, ja tuomalla luonnon elementtejä työtilaan hellimme
mieltämme ja lisäämme hyvinvointia.* Avoimet tilat, joissa on
kasveja tai puita, juoksevan veden ääntä, puiset sisäseinät ja
näkymä ulos ovat kaikki tehokkaita tapoja tuoda luonto sisälle.
Työntekijöiden kannustaminen pitämään taukoja ulkona voi
myös auttaa heitä olemaan yhtä ikkunan ulkopuolella avautuvan
ympäristön kanssa.

IDEOITA JA VINKKEJÄ!
•

Mieti näkymiä – jos olet kaupungissa, onko siellä näkymää joka
vangitsee muuttuvan valon?

•

Suunnittele yhteisten tilojen ympärille avautuvat näkymät
mahdollisimman vaikuttaviksi

•

Kannusta työntekijöitä pitämään taukoja ulkona ja käymään lyhyellä
kävelyllä energian lisäämiseksi

* Heer wagen, Judith H. , Ph.D., “Design, Productivity and Well Being: What Are the Links?,” March 12-14, 1998
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LÄMPÖTILA
Työympäristön optimaalinen lämpötila riippuu suoritettavasta
työstä. Kun istumme paikallamme, meille tulee helposti
kylmä, sillä kehomme tuottaa lämpöä vain liikkuessamme.
Oikea lämpötilan, ilmastoinnin ja kosteuden yhdistelmä luo
oikeat työskentelyolosuhteet. Kun työntekijät valittavat liian
lämpimästä tai liian kylmästä, on todennäköistä, että ilmastointi
ja kosteus ovat myös osa ongelmaa. 21,5 astetta on hyvä
lämpötila toimistoympäristössä. Jokainen aste sen yli tai alle
voi johtaa suorituskyvyn heikkenemiseen.

IDEOITA JA VINKKEJÄ!
•

Anna työntekijöiden vaikuttaa lämpötilaan ja ilmastointiin mukavuuden
ja tuottavuuden lisäämiseksi

•

Harkitse alapohjan ilmankiertoratkaisua (underfloor air distribution, UFAD)
ja lämpötilan aluesäätimiä

•

Sälekaihtimet tai verhot sallivat auringonvalon sekä ilmanvirtauksen
ja lämpötilan säätelyn

* Heer wagen, Judith H. , Ph.D., “Design, Productivity and Well Being: What Are the Links?,” March 12-14, 1998
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ERGONOMINEN
TYÖYMPÄRISTÖ
ALKAA SINUSTA
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LUE LISÄ Ä

OTA YHTE Y T TÄ

Kinnarps.fi tarjoaa lisää

Yhteystiedot löytyvät osoitteesta

käyttökelpoisia vinkkejä ja tietoa

kinnarps.fi/ota-yhteytta.

siitä, kuinka työpisteestä saa
ergonomisemman. Sieltä löytyy

Katso lähin näyttelytila osoitteesta

myös referenssejä ja lisätietoja

kinnarps.fi/toimipisteet.

palveluistamme.
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