
TYÖYMPÄRISTÖREFERENSSIT 

 

• Tullilaboratoriot, laboratoriokehitys (2019-) 

• HUS Biomedicum, laboratorioiden muutossuunnittelu (2019-) 

• Ruokavirasto, SYKE, laboratorioiden muutoshanke (2019) 

• Tieteellisten Seurain Valtuuskunta, työympäristökehittäminen, tila- ja erityistarpeiden selvitys 

(2019) 

• Kouvolan kaupungintalo, työympäristökehittäminen (2018) 

• Kansallisteatteri, työympäristökehittäminen (2018) 

• Kansallismuseo, työympäristökehittäminen (2018-2019) 

• Eläkevakuutusyhtiö Veritas, työympäristökehittäminen ja sisustussuunnittelu (2018-) 

• Micronova, työympäristökehittäminen ja sisustussuunnittelu (2018-) 

• Kela Pitäjänmäki, työympäristökehittäminen ja sisustussuunnittelu (2018-) 

• Kaupunginkanslia, työympäristökehittäminen (2018) 

• GTK Outokumpu, laboratorioselvitys, työympäristökehittäminen (2018) 

• Fimea, työympäristökehitys ja muutosjohtaminen, laboratorioselvitys (2018-) 

• ECHA Euroopan kemikaalivirasto, työympäristökehittäminen (2018)  

• Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta, työympäristökehitys ja muutosjohtaminen 

(2018-2019) 

• Paikkatietokeskus, työympäristökehittäminen päivitys (2018) 

• Luonnonvarakeskus, laboratorioselvitys, kampus- ja laboratoriokehitys (2018-) 

• Puolustusvoimat, työympäristökehittäminen ja sisustussuunnittelu (2018-)  

• Haus Kehittämiskeskus, työympäristökehittäminen ja sisustussuunnittelu (2018) 

• Opetushallitus Hakaniemenranta 6, työympäristökehittäminen (2017-) 

• Taideyliopisto, oppimisympäristökehittäminen (2017-) 

• Terveyden ja hyvinvointilaitos, laboratoriokehittäminen (2017) 

• Syyttäjänvirasto, Kuopio, työympäristökehittäminen (2017) 

• Kauppakorkeakoulu, työympäristökehitys ja tarveselvitys (2017) 

• VTT JA Aalto yliopisto-kiinteistöt, Bionova-hanke 2017 

• Rakentajantalo, työympäristökehitys ja sisustussuunnittelu (2017-2019) 

• Energiateollisuus, työympäristökehitys ja sisustussuunnittelu (2017) 

• Finavian lupapalvelun tilat, Helsinki-Vantaan lentoasema (2017) 



• Tulli, työympäristökehitys ja muutosjohtaminen (2017-2018) 

• Vuorimiehentie 5, työympäristökehittäminen (2017-2018) 

• Berner Oy, työympäristökehittäminen ja sisustussuunnittelu, tuotekehityslaboratorio (2017) 

• Teknos Oy, jauhemaalilaboratorio (2017) 

• Evira, rajaeläintarkastuslaboratorio (2017) 

• Kela Hämeenlinna, työympäristön kehittäminen ja sisustussuunnittelu (2017-2018) 

• Syyttäjän virasto Kuopio, työympäristön kehittämisprojekti (2017) 

• Säteilyturvakeskus, työympäristökehitys, laboratoriokehitys ja muutosjohtaminen (2017) 

• A –insinöörit, työympäristökehittäminen ja sisustussuunnittelu (2017)  

• Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristötalo (ent. Tekvi-hanke, teknisten virastojen yhdistäminen), 

työympäristökehittäminen, muutosjohtaminen (2016-) 

• SEB, muutosjohtaminen (2016) 

• Aalto Yliopisto, BE –laitos, työympäristökehittäminen ja sisustussuunnittelu (2016) 

• Arkistolaitos, työympäristökehittäminen (2016)  

• Maahanmuuttovirasto, työympäristökehittäminen (2016) 

• Teknologiateollisuus, uuden työympäristökonseptin soveltaminen toimitiloihin (2016), 

työympäristönkehittäminen, sisustus- ja arkkitehtisuunnittelu 

• Patentti- ja rekisterihallitus, toimitilojen sisustussuunnittelu (2016) 

• Valtiokonttori, toimitilojen sisustussuunnittelu (2016) 

• Kela Turku, tilasovitukset (2015) 

• Mäntykankaan koulu, työ- ja oppimisympäristön kehitys (2016) 

• Kela Kemijärvi, puhelinkeskuksen sisustussuunnittelu (2016) 

• Tuomioistuimet-talo, sisustussuunnittelu (2015) 

• Teknisen alan virastot, työympäristönkehitys ja muutosjohtamine (2015-) 

• Suomalais-venäläinen koulu, työ- ja oppimisympäristön jatkokehitys ja hankesuunnitelma (2015) 

• Valtiokonttori, työympäristökehitys, työympäristökonseptin päivitys (2015-2016) 

• Säteilyturvakeskus Pilottitila, sisustussuunnittelu (2015) 

• Access Point Oy, Itälahdenkatu 22a toimitilat, aula- ja kokoustilan sekä saunaosaston 

sisustussuunnittelu (2015) 

• Access Point Oy, Itälahdenkatu 15-17 toimitilat, aula- ja kokoustilan sekä saunaosaston 

sisustussuunnittelu (2015) 

• Haapaniemenkatu 4 ideakilpailu, työympäristö- ja sisustussuunnittelu (2015) 



• Taiteen edistämiskeskus, uusien toimitilojen osallistava sisustussuunnittelu (2015) 

• Kotimaisten kielten keskus, uusien toimitilojen osallistava sisustussuunnittelu (2015) 

• Suomen Akatemia, tilamuutosten osallistava sisustussuunnittelu (2015) 

• Hakaniemenranta 6 yhteiskirjasto, osallistava sisustussuunnittelu (2015) 

• TUKES, työympäristön kehittäminen, osallistava sisustussuunnittelu (2014-2016) 

• Varma, NGA Human Resources, Itälahdenkatu 22 toimitilat, sisustussuunnittelu (2014) 

• DB Schenker Viinikkalan maaliikennekeskus, sisustuskonsepti (2014) 

• Paroc, laboratorioprojekti (2014) 

• STUK, työympäristön kehittämisprojekti (2014) 

• Celia, työympäristön kehittämisprojekti (2014) 

• Geodeettinen laitos, työympäristön kehittämisprojekti, korjausrakentamisen arkkitehtisuunnittelu 

(2014) 

• TUKES työympäristön kehittämisprojekti (2014) 

• Kotkan merivartioaseman työympäristön kehittämisprojekti (2014) 

• Teknologiateollisuus, uuden työympäristökonseptin pilottiprojekti (2014) 

• Orion, Espoo, laboratoriotilojen kehittäminen ja muutostyöt (2012) 

 


