
Antellin ravintolapalvelut 
vastaavat muuttuvan työnteon 
ja uudenlaisen työympäristön 
tarpeisiin – lue lisää Tampereen 
Farmista:

Uutta inspiraatiota
työntekoon
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Tampereen Hervantaan, aivan teknillisen 
yliopiston tuntumaan, avataan keväällä 2018 
täysin uudenlaista toimitilaa. Yhdessä Kevan 
kanssa Antell on mukana luomassa uuden ajan 
inspiroivaa työympäristöä ja siihen sopivaa 
ravintolatarjontaa. 

Farmi on ainutlaatuinen työympäristö, joka 
innostaa luovaan yhdessäoloon ja 
viihtymiseen. Moneen muuttuvassa tilassa voi 
tavata yhteistyökumppaneita tai uppoutua 
työprojektiin energisoivan välipalan voimin.  Tai 
ihan vain olla ja ajatella. 

”Omatkin tutkimuksemme osoittavat, että sekä 
syöminen että työnteko ovat entistä vähemmän 
aikaan ja paikkaan sidottuja. Asiakkaat toivovat yhä 
yksilöllisempää tarjontaa ja tuoretta näkökulmaa. 
Farmilla meille tarjoutuu mahdollisuus avata näiden 
toiveiden mukainen, uuden ajan ravintolakonsepti”, 
kertoo Antellin asiakkuuspäällikkö Sami Syrjälä. 



”Pyrimme luomaan alustan, jolle voi syntyä 
uudenlaista tekemistä. Toivomme, että ihmiset 
viettäisivät paljon aikaa yhteisissä tiloissa 
eivätkä vain omissa toimistoissaan. Näin voi 
syntyä hyviä kohtaamisia ja niistä jotakin uutta”, 
Kevan kiinteistöpäällikkö Jaron Moilanen sanoo.

Remontoitavat tilat 
taipuvat moneksi
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Toimitilojen omistaja ja vuokraaja Keva on aloittanut aivan 
uudenlaisen tilakonseptin luomisen. Tuotekehityskeskukselta 
vapautunut tila saa remontin avulla uuden ilmeen. 

Neljän toimistotalon muodostaman kokonaisuuden sydän on 
katedraalimaisiin korkeuksiin nouseva katettu sisäpiha, johon 
avataan Antellin uudistettu ravintolakokonaisuus. Yhteensä 
18 000 neliömetrin suuruinen toimistokokonaisuus 
remontoidaan pitkälti tilojen käyttäjien toiveiden mukaan. 
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”Nykyajan työ on projektiluonteista ongelmanratkaisua. 
Ajatuksia vaihdetaan ja työtä tehdään yli 
organisaatiorajojen. Sillä, miten ympäristö antaa 
mahdollisuuden kohtaamisiin ja ajatustenvaihtoon, on suuri 
merkitys”, sanoo Kevan projektipäällikkö Kristiina Borg, joka 
on tutkinut muun muassa fyysisen työympäristön ja 
leikillisten artefaktien merkitystä työssä viihtymiseen ja 
yrityksen menestymiseen. 
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Farmin viihtyisästä neuvottelukeskuksesta voi varata 
työskentelytilan ja tarjoilut. Yhteistiloihin tulee 
viherseinää, vihreää mattoa ja pintamateriaaliksi muun 
muassa puurimaa”, Jaron kertoo. 

”Tarjonta rakennetaan alusta asti palvelemaan 
toimitiloissa työskenteleviä, ja tulemme käymään 
jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaiden kanssa ravintolan 
palveluista”, Sami kaavailee. 
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Antellin asiakkuuspäällikkö Sami Syrjänen (vas.), Kevan 
työympäristönkehityksen projektipäällikkö Kristiina Borg ja 
Kevan kiinteistöpäällikkö Jaron Moilanen.



Farmiteema näkyy yhteisissä tiloissa 
urbaanina vehreytenä sekä leikkisyytenä 
tilojen ilmeessä ja värimaailmassa. 

”Leikkisä ympäristö ruokkii luovuutta, ja 
yhteinen huumori auttaa viihtymään 
työssä. Vahva työyhteisö tukee 
sitoutuneisuutta, itseohjautuvuutta ja 
autonomiaa. Ihmiset uskaltavat olla 
luovia, keksiä uusia juttuja ja 
epäonnistumisiin suhtaudutaan 
positiivisesti”, Kristiina kertoo.
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Tavoitteena on tukea kaikkien talon käyttäjien 
verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä, koska niiden 
avulla saadaan aikaan positiivista synergiaa ja 
yhteistä innostusta. Luovalle ja projektityyppiselle 
työlle täytyy myös saada tilansa, samoin kuin 
ihmisten välisille kohtaamisille. 

Joskus asiat ovat pienestä kiinni. ”Eräs 
toimitusjohtaja kertoi, kuinka he olivat havainneet 
tekevänsä parempia kauppoja pyöreän kuin 
neliskulmaisen pöydän ympärillä”, Kristiina 
mainitsee. 

Farmin ainutlaatuisten tilojen toivotaan pääsevän 
kovalle käytölle. 
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Lounasravintola on 
toimitilojen sydän
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”Uusi ravintolakokonaisuutemme on iso askel 
tavanomaisesta työpaikkaravintolasta kohti 
yksilöllisyyttä ja uuden ajan ravintolakonseptia. 
Tarjoamme runsaasti vaihtoehtoja monenlaisiin 
ruokavalioihin ja tilanteisiin sopivaksi, työntekijöiden 
toiveita kuunnellen”, Sami kertoo. 



Farmille tulee useita ravintoloita, muun muassa 
isojen volyymien lounasravintola, kahvila, 
grillipiste, sushiravintola ja pop-up-ravintola. 

Työnteko muuttuu, ja työpaikkaruokailunkin 
tulee taipua uuden ajan tarpeisiin. Farmin 
Antell-ravintolassa näkyvät ruokailun tuoreet 
trendit yksilöllistymisestä välipalaistumiseen. 

*

Välipalatarjonta seuraa ajan henkeä, ja annoksia voi ostaa 
myös mukaan – laadusta ja terveellisyydestä tinkimättä. 
Työpaikkaruokailu sopeutuu yksilölliseen työpäivän rytmiin, 
ei päinvastoin. 
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Isot tilat muuntuvat moneksi. Ravintolassa voi 
järjestää vaikka musiikkikeikan tai 
suuremmankin seminaarin. Antellin uusi 
ravintolakokonaisuus tarjoaa kaikkeen tähän 
toimivat puitteet sekä monipuolisen ja 
yllätyksellisen tarjonnan.

Ravintolatila tarjoaa ruokailun lisäksi 
monia mahdollisuuksia sekä työntekoon 
että virkistäytymiseen. 
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Autonomia on yksi tärkeimmistä työhyvinvoinnin 
kulmakivistä. Ihmisellä tulee olla sekä vastuu että 
vapaus oppia ja kehittyä työssään, mutta myös löytää 
ratkaisuja oman työn tarpeisiin. 
On tärkeää, että jokainen työntekijä saa rytmittää 
omaa työtään työtehtävien tarpeiden mukaan ja voi 
itse päättää, missä minkäkin työvaiheen tekee ja mikä 
paikka on siihen paras.

”Ravintolasta löytyy viihtyisiä tiloja niin spontaaneihin 
kohtaamisiin kuin sovittuihin tapaamisiin. Esimerkiksi 
loosimaiset istuinryhmät sopivat hyvin 
vapaamuotoisiin keskusteluihin tai palavereihin 
kahvikupillisen tai smoothien äärellä”, Jaron kuvailee.
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*

”Farmin vuokralaiset voisivat vaikkapa 
vuorotellen järjestää kiinnostavia tilaisuuksia 
koko talon väelle. Tällaisilla koko porukan 
perjantaipresiksillä saisi helposti aikaan 
positiivista pöhinää”, Kristiina pohtii. 

Se on tärkeää, sillä lopullisen tunnelman tiloihin 
luovat tietysti sinne asettuvat vuokralaiset.

Työnteon muuttuessa täytyy myös huolehtia 
siitä, että jokaiselle työntekijälle taataan 
tarvittaessa keskittymis- ja vetäytymisrauha. 

Näihin tarpeisiin Farmin yhteiset tilat tarjoavat 
mainiot puitteet. Jos oma projekti on jumissa, 
alakerran ravintolassa voi tuulettaa päätään ja 
tankata samalla energiaa. Siinä sivussa voi 
törmätä johonkuhun, jolta saattaa saada 
ajatuksen pattitilanteen ratkaisemiseksi.
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Kiitos asiantuntijoille:
Kristiina Borg, työympäristön projektipäällikkö, Keva

Jaron Moilanen, kiinteistöpäällikkö, Keva

Haluatko tietää lisää?

Kysy lisätietoja yhteistyöstä,
projektin toteutuksesta ja 

etenemisestä sekä vastaavista 
asiakasprojekteistamme:

Sami Syrjälä
asiakkuuspäällikkö

sami.syrjala@antell.fi
p. 020 770 2063


