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Arkkitehtuurisesti ainutlaatuinen Löyly
Elisan pääkonttorin muutos- ja perusparannus | Toimistojen monitilaratkaisut

Coworking-tila Werstas | Ihmislähtöinen valaistus – Human-centric lighting
Ikkunatrendit | Tiilijulkisivut | ID Helsinki 2016 | Showroom 2016

ARKKITEHTUURI, TILASUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

DESIGN IIRO VILJANEN

Kiire? Deadline edessä? Hae kuppi kahvia ja istahda Scoop-sohvapöydän ääreen. Vaihda
kuulumisia, rentoudu hieman. Ehkä kiirekään ei enää tunnu kiireeltä. Scoopit ovat keveitä ja
monikäyttöisiä. Kansivaihtoehtoja on lukuisia ja jalusta on saatavissa kaikissa sateenkaaren
väreissä. #scooptable #bymartela #iiroviljanen #designfrom� nland #inspiringcolours



50  prointerior  3–4 / 16

UUDISTUSTA EI myöskään auttanut lykätä hamaan tulevaisuuteen, 
sillä saadun asiakaspalautteen mukaan aika oli jo ajanut vanhan myy-
mäläkonseptin ohi. Synsamin missiona on erottua muiden optikkoliik-
keiden joukosta erityisesti asiakaslähtöisellä, yksilöllisellä palvelullaan – 
mutta asiakaskyselyjen mukaan asiakas ei tuntenut olevansa liikkeessä 
kuin kotonaan. Erityisen huolestuttava oli havainto, että asiakkaat kokivat 
ostamisen hankalaksi. Yksi pulmalliseksi koettu asia oli tuotteiden esille-
pano, johon haluttiin nyt panostaa uudella tavalla. 

Synsam Finland Oy:n hallinto- ja projektijohtaja Helena Koski-Vää-
nänen tiesi, että Suomesta löytyy kyllä osaavia tekijöitä uutta konsep-
tia toteuttamaan, mutta vain harvalla oli sellaista kokonaisvaltaista projek-
tiosaamista, joka mahdollistaisi superripeän aikataulun. Synsam etsi reilun 
20 liikkeen jättiuudistukselle toteuttajaa kilpailutuksen kautta ja kisan voit-
tajaksi kipusi helsinkiläinen Interior Consulting IC Oy.

Kovan luokan osaamista
Interior Consultingin väellä on kosolti kokemusta mm. vaativien tilaratkai-
sujen tarvekartoituksista, suunnittelusta, valmistuttamisista ja projektin-
johdosta. Lisäksi yritys tarjoaa – ensimmäisenä Suomessa – valmistajista, 
toimittajista, suunnittelijoista ja arkkitehdeista täysin riippumatonta sisus-
tuksen ja tilaratkaisujen asiantuntijapalvelua toimitiloista tapahtumiin. 

Interiöörifirma vakuutti Synsamin kovan luokan referensseillään: mm. 
jääkiekon MM-kisoja ja yleisurheilun EM-kisoja järjestämässä ollut yritys 
on tottunut toimimaan minuuttiaikataululla ja kovan paineen alla. Lisäksi 
Koski-Väänänen oli aikaisemmin työurallaan tehnyt yhteistyötä yrityksen 
kanssa ja osasi odottaa laatua. 

Luovaa ongelmanratkaisua
Silti projektissa oli epävarmuustekijöitä: koska myymäläkonsepti oli 

KETJU KUNTOON!

SYNSAM TOTEUTTI 23 OPTIKKOLIIKKEEN 
MUODONMUUTOKSEN KOLMESSA KUUKAUDESSA

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVAT: HELENA KOSKI-VÄÄNÄNEN

Kun optikkoketju Synsam päätti laittaa liikkeensä uuteen uskoon, remontin 
ei haluttu venyvän ja vanuvan loputtomiin. Ketjun ruotsalainen johto halusi 

minimoida liikkeiden kiinnioloajan ja asetti äärimmäisen kovan tavoitteen: kunkin 
optikkoliikkeen ovet saavat olla suljettuna vain yhden päivän. 
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aivan uusi, valmista sabluunaa sen kasaamiseen ei ollut edes olemassa. 
Näin projektissa tulisi väkisinkin hetkiä, jolloin luovia ratkaisuja pitää 
 improvisoida ikään kuin lennossa.

”Ennen kuin ensimmäinen myymälä remontoitiin maaliskuussa, 
olimme laatineet huolelliset suunnitelmat siitä, mitä pitää tapahtua ja mil-
loin”, Koski-Väänänen kertoo. Hänen ”taisteluparinsa” läpi koko projek-
tin oli Interior Consultingin Esa Paasonen, jolla on 15 vuoden rautainen 
kokemus korkean profiilin tapahtumajärjestämisestä.

”Kuvio toimi siten, että kun Ruotsista saatiin kalustesuunnitelma Esan 
pöydälle, Esan tiimi etsi parhaat ratkaisut toteutukseen. Pidimme alussa 
tiiviitä palavereita, jotta olimme mahdollisimman hyvin valmistautuneita, 
kun remontit alkoivat”, Koski-Väänänen kuvailee. 

Tekniseksi asiantuntijaksi projektiin saatiin alan kokenut konkari 
 Raksystems. ”Projekti oli haastava, koska kiireellisessä aikataulussa toi-
mittiin ja hyvin monta asiaa piti ottaa samanaikaisesti huomioon”, toteaa 
Janne Innanen Raksystemsiltä. 

Leveällä rintamalla
Lopulta intensiivisen suunnitteluvaiheen jälkeen ensimmäiset koh-
teet toteutettiin maaliskuussa ja voitiin huoahtaa helpotuksesta – vaikka 
alussa tekeminen vielä haki uomaansa, aikataulussa pysyttiin.  Interior 
 Consultingin kasaama ammattilaisten verkosto näytti heti kyntensä: 
samalla työmaalla saattoivat tehdä työtä rinta rinnan niin maalari, sähkö-
mies, IV-mies kuin IT-velhokin ilman, että tehokkuudesta tarvitsi tinkiä 
vähääkään. 

”Aika tyypillinen malli oli se, että yhtä liikettä tehtiin kaksi yötä ja 
yksi päivä”, vahvistaa Esa Paasonen. Väkeä kussakin kohteessa oli ”tar-
peen mukaan” eli nuppiluku vaihteli neljästä pariin kymmeneen. Paaso-
sen kokemus alalta varmisti sen, että resurssoinnista ei muodostunut pul-
lonkaulaa missään vaiheessa: osaavia käsiä riitti alusta saakka ja tekijöille 
alkoi kehittyä rutiinia.

”Vaikka jokainen kohde onkin omanlaisensa, ensimmäisten toteu-
tusten jälkeen meillä oli jo aika hyvä kokonaiskuva tilanteesta.” Parhaim-
millaan tekemisessä oli enemmän kuin ripaus zen-henkeä: työmaalla oli 
”oikea henkilö oikealla hetkellä tekemässä oikeaa asiaa oikealla työkalulla 
ja oikealla tekniikalla”, Paasonen muotoilee. 

Liikkeiden tunnelmaa on muutettu ”olohuonemaiseksi” asiakkaiden 
viihtyvyyden lisäämiseksi.

Konseptiuudistuksen yhteydessä Synsam uudisti visuaalisen ilmeensä.
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Joka kohde on erilainen 
Urakan joutumista edesauttoi kaikessa uudenlainen modulaariajattelu: 
esimerkiksi db-vaateiset tutkimushuoneet kattoineen ja tarvittavat lisäsei-
nät tulivat juuri oikealla hetkellä paikalle ja asennettiin muutamassa tun-
nissa tilaajan brändivärin mukaisista valmiista elementeistä. ”Paikalla-
rakentaminen ei ollut vaihtoehtona, koska sen katsottiin nielevän liikaa 
kallisarvoisia minuutteja”, Paasonen kuvailee.

”Välillä vastaan tuli niin yllättäviä tilanteita, että aikaa reagoida oli käy-
tännössä yksi tunti. Kaikesta kuitenkin selvittiin”, Paasonen toteaa. Oman 
lisämausteensa projektiin toi luonnollisesti se, että Synsam-liikkeet olivat 
erikokoisia ja sijaitsivat eri-ikäisissä kiinteistöissä, joissa näkyi rakentamis-
kulttuurin ja -käytäntöjen koko kirjo. Paasosen mukaan aikataulusta tinki-
minen ei silti käynyt mielessäkään:

”Asiakas määrittää aikataululliset tavoitteet, ei työn tekijä”, hän kuit-
taa.

Raksystemsin Janne Innanen on samoilla linjoilla: työstettävien tilojen 
suhteen tarjolla oli vanhaa, uutta ja jotain siltä väliltä, mutta oikea ratkaisu 
löytyi aina. ”Yhteistyö toimi erittäin hyvin Helenan ja Esan kanssa”, Inna-
nen kiittelee.

Jälkihoitoa unohtamatta
Valittu toimintamalli enemmän kuin piti kutinsa. Juhannusviikolle tultaessa 
jo 23 myymälää oli kokenut muodonmuutoksen – ja lisää tulee.

”Vielä on muutama liike jäljellä”, vahvistaa Helena Koski-Väänänen. 
Toteutetut 23 kohdetta ovat siirtyneet ”jälkihoitoasteelle”, jonka myötä 
Paasosen ryhmä vierailee vielä liikkeissä erikseen ja varmistaa, että kaikki 
toimii niin kuin pitää. 

Helena Koski-Väänäsen mukaan Suomen Synsam voitti ”maaottelun” 
muiden Pohjoismaiden liikkeiden kanssa, sillä missään muualla ei kyetty 
etenemään yhtä ripeästi. Esimerkiksi kalustetoimitukset hoidettiin maaliin 
muita tehokkaammin:

”Meillä oli selvästi ajateltu etukäteen, mitkä asiat saattavat nousta 
kalustetoimituksen haasteiksi. Ne tietyt kynnyskohdat, jotka helposti 
aiheuttavat kitkaa, saatiin hoidettua erittäin mallikkaasti, kiitos Esan ja 
tämän erittäin ammattimaisen tiimin”, hehkuttaa Koski-Väänänen. Hänen 
mukaansa Paasosen porukka osoitti maailmanluokan venymiskykyä tiu-
koissa paikoissa.

”Läpi koko prosessin työn jälki ja vastuunkanto on ollut aivan loista-
vaa.”

Kun epäonnistuminen ei ole vaihtoehto
Myös Esa Paasoselle hektinen kolmen kuukauden työrupeama on jäänyt 
mieleen hienona kokemuksena. Hänen mukaansa mistään salatieteestä 
ei siltikään ole kysymys, vaan enemmänkin siitä, että tapahtumajärjestä-
misestä tuttu tinkimätön asenne ja toteutusmalli tuodaan isosti rakentami-
sen ja sisustamisen areenoille.

”Silloin kun lähtee takaamaan asiakkaalle tietyn aikataulun, siihen 
sitoudutaan ja se toteutetaan. Tällöin hyväksytään se, että ei voida epä-
onnistua missään.” Paasosen mukaan uudisrakentamispuolella esimer-
kiksi SRV on korostanut tiukkaa projektinhallintaa, jonka avulla pyörät 
pidetään pyörimässä, mutta Interior Consulting on tuonut saman mentali-
teetin muutoskohteisiin. 

”Osaava, jo 15 vuotta mukana ollut täysin kotimainen ydintoimijaver-
kosto ja siihen yhdistetty projektinhallinta mahdollistavat sen, että tapah-
tumajärjestämisestä tuttu äärimmäinen aikataulutus voidaan juurruttaa 
myös interior-puolelle”, hän kiteyttää.

Ja kun pyörät pyörivät, ei kannata ihan heti painaa jarrua.
”Uusia liikkeitä suunnitellaan ja toteutetaan myös tuota pikaa”, paljas-

taa Koski-Väänänen. n
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Synsamin uusi myymäkonsepti taipuu moniin eri kokoisiin ja 
tyyppisiin liiketiloihin.

Synsam StyleLab tarjoaa kuluttajille uudenlaisen tavan sovittaa silmälaseja.

Erilaiset hyllyratkaisut helpottavat asiakkaiden kehysvalintaa.


