


Käytävä jätettiin avoimeksi, 
flex-avotyöpisteillä kiinteä seinä suojana. 

Tuloaulassa oleskellaan, ruokaillaan ja 
kahvitellaan. Tila aukeaa suoraan kahteen 
pääsuuntaan, läpi talon, lasiovien kautta 
ulos asti.  

Lasiset liukuovet tuovat äänieristyksen , 
lähentävät yrityksiä, lisäävät valoa sekä 
poistavat turhan oviin koputtelun.  
 
Konttorimaisuus vähenee, tilasta tulee 
nuorekas ja dynaaminen. 

Tämän huoneen lasiseinä ja lasinen liukuovi 
tuovat valoa myös muutoin piiloon jäävälle 
huoneelle.  



Näiden huoneiden lasiseinät ja liukuovet 
tuovat valoa myös seinustalla oleville 
huoneille.  

Lukolliset lokerot flex-avotyöpisteiden käyttäjille. 

Avoin neuvottelunurkkaus tarjoaa rauhallisemman 
tilan asioiden puimiseen. 

Kaksi neuvotteluhuonetta ja yhteinen odotustila 
 
  





 
Sekä huoneita että flex-avotyöpisteitä. Lasikarhu madaltaa yrittämisen kynnystä. Aktiivinen yhteisö 
kannustaa yrityksiä eteenpäin. 

 
Flex-avotyöpisteläisillä on mahdollisuus vaihtaa työpistettä. Lukolliset lokerot löytyvät mapeille. 
Tilassa tarjolla yhteensä 7 neuvottelu- ja ryhmätyötilaa. Tiloja on helppo ja nopea varata ja niissä voi 
pitää myös koulutuksia.  

 
Lasikarhussa on yhdenmukainen sisustus, teema jatkuu myös huoneissa. Edustava, nuorekas, 
dynaaminen, mutta ei pröystäilevä.  Tilaan kutsutaan mahdollisimman paljon vieraita. Edustavia 
neuvottelu- ja ryhmätyötiloja on tarjolla. Flex-avotyöpisteiden uusien yrittäjien on vaivatonta 
järjestää tapaamisia monipuolisissa tiloissa. Tila ei voi näyttää paikalleen jämähtäneeltä. 

 
Tila on tärkeä, mutta se ei yksin riitä. Loistava toimijoiden ja yritysten välinen draivi synnyttää uusia 
liidejä, uusia projekteja ja uusia ovia aukeaa. Yhteisöllisyyttä, uskoa tulevaisuuteen ja harmaan kiven 
läpi puskemista pitää tietoisesti tukea. Muuten synergia haihtuu pois. Yrityksien vahvuuksia pitää 
tukea, pitää auttaa yrittäjiä löytämään metsä puilta ja pitää tukea kaikin keinoin niitä valmiuksia, että 
kauppa käy. Sen vuoksi kehitimme Lasikarhun lähituki –palvelun.  





 
Pullapäivänä alkavat yritykset esittelevät itsensä. Samalla talo tarjoaa pullaa ja kahvia 1. kerroksen 
kahvilassa. Esittelyn jälkeen yritys liitetään virallisesti yhteisöön ja yritys saa virallisen Lasikarhun 
logo-taulun sekä digitaalisen kopion yrityskohtaisesta ”Yritys x Oy löytyy Lasikarhusta, Karhula, 
Suomi” –logosta.  Tätä kunnianarvoisaa logoa yritys saa käyttää kaikessa markkinointiviestinnässään.  

 
 

 
Lähituki vastaa seuraavassa kuvatuista palveluista. Tuen tärkein tavoite on auttaa yrityksiä tekemään 
kauppaa ja kasvamaan kannattavasti. 

 
Tiloja harkitseva tai tiloihin muuttava yritys tulee kotoutukseen. Yrittäjän kanssa käydään tilojen 
käytön perusteet läpi ja kun on asetuttu taloksi, varmistetaan yrityksen perusinfran toimivuus, kuten 
taloushallinto, myynnin työkalut, koneet ja laitteet.  Sitten yritys liitetään yritysrinkiin, jossa yrityksen 
talouden tunnuslukuja seurataan (yrityksen niin halutessa). Kaikin keinoin yritetään tukea sitä, että 
kauppaa tulisi ja yritys pääsisi tekemään hyvällä teholla, oikeita asioita.  
 
 



 
Kun kauppa käy, sitä juhlitaan. Aina. Tästä tehdään talon tapa. Kaupan yrityskohtaisen merkityksen 
suhteessa myyjä käy kumauttamassa katossa roikkuvaa isoa kauppakelloa – pieni kauppa, pieni 
kumaus; iso kauppa ja järkyttävä kajautus! Kauppakello muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tänne on 
tultu tekemään kauppaa.   

 
 

 
Ilmoitustaulu viestii niin sisälle kuin ulospäin. Yritykset näkevät helposti sähköisestä ilmoitustaulusta, 
mitä tilassa tapahtuu. Yritykset voivat ilmoitustaulua myös joustavasti muokata. Kaikki tilaisuudet 
pyritään pitämään täysin avoimina, myös talon ulkopuolisille toimijoille. Ilmoitustaululla yritykset 
kertovat tarinoita siitä, miten heidän tuotteensa puhuttelevat heidän asiakkaitaan. Huikeita juttuja 
tulossa! Ilmoitustaululle linkitetään yrityksistä kaikki asiaankuuluva aineisto. Vieraat ohjataan 
Lasikarhun esittelyssä aina ilmoitustaulun äärelle. 

 
Kontaktorin polttoaineena toimivat kahvi, pulla ja yritykset. Ihanan kahvin ja pullan tuoksuisessa 
kahvilassa etsitään kontakteja yrityksille. Tämä toimii niin, että yksi yritys alustaa ja esittelee nykyisiä 
tai tulevia tuotteita ja palveluja ja muut yritykset esittävät  jatkokysymyksiä ja aktiivisesti hakevat 
kontakteja yritykselle. Kontaktori on avoinna kaikille. Sinne voidaan kutsua myös päivän aiheesta 
kiinnostuneita potentiaalisia asiakkaita.  
 
 



 
Kerran vuodessa palkitaan vuoden Lasikarhulainen ja Lasikarhun ansioitunein yritys. Nämä kriteerit 
päätetään yhdessä yritysten kanssa ja äänestäjinä toimivat muut yritykset. Olisi upeaa jos palkinnon 
pystyisi ojentamaan Cursorin toimitusjohtaja.  

 
 

 
Lasikarhussa järjestetään säännöllisesti Leijonanluola-henkisiä Karhunluola pääomasijoittaja-
tapaamisia. Karhunluolassa yritykset esittelevät lyhyesti osaamistaan ja sijoittajat päättävät 
jatkotoimenpiteistä. Karhunluolan sijoittajien ei tarvitse sijoittaa suuria summia. Karhunluolaan 
kutsutaan säännöllisesti eri alojen pääomasijoittajia yhteistyössä Cursorin ja muiden toimijoiden 
kanssa.  

 
Yhteisö tarvitsee pöhinää! Tilasta pitää huokua tekemisen meininki! Pitää näyttää kaikille, että hitto 
soikoon, me näytetään vielä, sanoivat muut ihan mitä tahansa! Pöhinää pitää vaalia ja sitä pitää 
kasvattaa tsemppaamalla, kannustamalla, kehumalla ja persiiseen potkimalla. Yritys ei jää yksin, vaan 
lähituessa tiedetään aina, missä yritysten kohdalla ollaan menossa ja miten heitä voisi kussakin 
tilanteessa tukea. Pitää aktivoida, luoda uskoa ja kannustaa yrittämään! Onnistumisista muutkin 
saavat voimaa. Toimivat yritykset tukevat myös ympärillä olevia yrityksiä.  
 
 

 
Mielestämme Lasikarhussa ei tarvita aulapalvelutyttöä avaamaan ovia ja jakamaan postia. Jokainen 
hakekoon oman postinsa postilokerosta ja asiakkaat osaavat painaa yrityskohtaista ovikelloa ulko-
ovella (elämme sentään 2010-lukua). Käytetään mieluummin lähituen työpanos siihen, että yritykset 
viihtyvät, pärjäävät ja menestyvät.  



 
 
 
Arvioitu neliövuokra / vuokrahuone 11,5 – 17 EUR 

Flex-paikan kokonaisvuokra  120 EUR 
Vuokralaisten lähituen osuus / neliö 2 EUR 
 
  
 
 
Kuvatut lähitukipalvelut hyvällä pöhinällä ja yritysten kasvu mielessä, hinnat alv 0 %. 
6 950 EUR/kk + bonus 0 - 1000 EUR/kk (asiakastyytyväisyys)  
12 kk:n sopimus 
 
 
 
 
Remontti / sisustus / kalusteet 2 772 EUR /kk   | 500 000 EUR, 3% vuosikorko, 240 kk 
Vuokra   6 000 EUR /kk 
Lämmitys / muu ylläpito 1 500 EUR /kk 
Pienhankinnat, tarjoilut, muut kulut 1 000 EUR /kk 
 
 
 
 
 

 
Vuokrahuoneita   16 
Huoneen keskikoko  17,7 m2 

Flex-paikkoja  30 
Neuvottelu- ja ryhmätyötiloja 7 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maltilliset vuokrat houkuttelevat aloittelevia yrityksiä. 
 
Taulukko kuvaa esimerkkihintoja eri neliöhinnoilla.  
 
 
 

Vuokra ja lähituki / m2 

Huone Pinta-ala m2 13,5 € 15,5 € 19,0 € 

Alakerta vuokrahuone 14,8 200 € 229 € 281 € 

vuokrahuone 15 203 € 233 € 285 € 

vuokrahuone 15,4 208 € 239 € 293 € 

vuokrahuone 17,8 240 € 276 € 338 € 

vuokrahuone 19 257 € 295 € 361 € 

vuokrahuone 20,4 275 € 316 € 388 € 

vuokrahuone 22,2 300 € 344 € 422 € 

vuokrahuone 24,4 329 € 378 € 464 € 

Yläkerta vuokrahuone 10,2 138 € 158 € 194 € 

vuokrahuone 14,4 194 € 223 € 274 € 

vuokrahuone 15,4 208 € 239 € 293 € 

vuokrahuone 16 216 € 248 € 304 € 

vuokrahuone 19,5 263 € 302 € 371 € 

vuokrahuone 19,5 263 € 302 € 371 € 

vuokrahuone 19,5 263 € 302 € 371 € 

vuokrahuone 19,5 263 € 302 € 371 € 

Vuokrat yhteensä 3 821 € 4 387 € 5 377 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuokria ja lähituen maksua ei voi nostaa niin korkealle, että niillä katettaisiin kaikki Lasikarhun kulut. 
 
Taulukko kuvaa kuukausittaista tulojen ja menojen erotusta eri vuokrahinnoilla.  
 
 
 

  VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 VAIHTOEHTO 3 

Vuokra ja lähituki / m2 13,5 EUR 15,5 EUR 19 EUR 

TULOT 

Huonevuokra ja lähituki 3 821 € 4 387 € 5 377   

Flex-paikat (120 EUR/kpl) 3 600 € 3 600 € 3 600   

Tulot yhteensä 7 421 € 7 987 € 8 977   

MENOT 

Lähituki 7 950 € 7 950 € 7 950   

Muut kulut 1 000 € 1 000 € 1 000   

Remontti / sisustus / kalusteet 2 772 € 2 772 € 2 772   

Vuokra 6 000 € 6 000 € 6 000   

Lämmitys / muu ylläpito 1 500 € 1 500 € 1 500   

Menot yhteensä 19 222 € 19 222 € 19 222 € 

EROTUS -11 802 € -11 236 € -10 245 € 



 
Alle kahden tietotyöläisen palkkaa vastaavalla summalla saadaan: 
 
 
 
Matala kynnys aloittaa. Erikokoisia tiloja erilaisiin tarpeisiin. 
 
 
 
Ei vain seiniä, vaan kannustava tiimi tukemassa kasvua ja menestymistä. 
 
 
 
Aina ei tarvitse rakentaa uutta. Vanhasta saa hyvää ja toimivaa. Modernit ja dynaamiset tilat. Paikka, 
joka jättää selkeän ja erottuvan jäljen. Tarpeeksi pieni.  
 
 
 
Lasikarhusta tulee paikka, jonne halutaan tulla. Menestys synnyttää menestystä. Yhteisö luo uskoa, 
että pärjätään, kun tehdään pirusti töitä – oikeita töitä. Harva pärjää yksin, joten työyhteisöstä ja 
pöhinästä saa virtaa.  
 
 
 
Kasvua ja kauppaa syntyy, kun yritykset eivät jää värittömiksi vaihtoehdoiksi tuhansien muiden 
rinnalle. Täällä pitää luoda tuotteita ja palveluita, joita kaivataan, halutaan ja himoitaan, myös 
Suomen ulkopuolella.  Pitää olla lasikarhun uskallusta ja rohkeutta! 
 
 
 
 
 


