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TOIMIVAMMAT TILAT 
HAAVEENA PÄÄKAUPUNKI-
SEUDUN LÄHISTÖLTÄ?

Jusacon on erikoistunut hallitilojen 
myyntiin ja vuokraukseen. Valmistamamme 
tilat muuntuvat yrityksen tarpeiden 
mukaiseksi, yleisimmin varasto-, tuotanto 
ja toimistotiloiksi. Lue tärkeimmät seikat, 
jotka kannattaa ottaa huomioon, kun suun-
nittelet uuden toimitilan ostoa yrityksellesi.

Jusaconin Toimitilan ostajan opas sisältää perustietoa uuden 
toimitilan ostoa harkitseville yrityksille. Oppaasta hyötyvät eniten 

sellaiset yritykset, joille uusiin toimitiloihin siirtyminen on ajan-
kohtaista lähitulevaisuudessa. Uusien toimitilojen tarve voi johtua 

monesta eri seikasta. 

Toimitilan energiatehokkuus
Mitä suuremmat tilat ovat kyseessä, sitä 
suurempi merkitys on energiatehokkuuden 
huomioimisella ja lopullisten kiinteiden 
kustannusten selvityksellä. Energia- 
tehokkuus vaikuttaa suoraan toimitilasta 
koituviin kuukausittaisiin kulueriin. Energia-
tehokkuuteen vaikuttavat esimerkiksi valittu 
lämmitysmuoto ja ilmanvaihdon huomiointi, 
tarpeiden optimointi (tilojen mitoitus ja 
tarpeenmukaisuus huomioiden), sekä  
valaistuksen optimointi.
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Toimitilan ovet
Millaiset ovet liiketoimintasi vaatii? Laadukkaat, 
etäohjattavat ja riittävän isot nosto-ovet takaavat 
tilojesi huolettoman ja mukautuvan käytön.  
Vaikka itse yritystoimintasi ei vaatisi isojen kompo-
nenttien liikuttelua, huomioithan ovivalintaa 
tehdessäsi myös tilojen jatkokäytön mahdolli-
suuden ja yritystoimintasi tulevaisuuden visiot: 
tuleeko nosto-oville tarvetta tulevaisuudessa?

Toimitilan öljyn ja/tai  
polttoaineiden erotuskaivot
Jos tuleva liiketoimintasi tai sen oheistoiminnot 
vaativat: Varmista että kohteessa on öljyn tai 
polttoaineen erotuskaivot. Näiden jälkikäteen 
asentaminen on haasteellista, jopa mahdotonta. 
Öljyn tai polttoaineen erotuskaivo vaaditaan 
kaikkiin tiloihin, joissa kyseistä ainetta voisi päätyä 
viemäriin. Oikeaoppisesti rakennettu öljyn tai polt-
toaineen erotuskaivo suojaa ympäristöä ja minimoi 
mahdolliset vahingot. 

Toimitilan kiinteistöhuollon palvelut
Mitä palveluita toimitilasi kiinteistönhuoltoon 
kuuluu? Selvitä ainakin kiinteistön piha-alueen 
ja parkkipaikan huollon toimivuus. Vaihtuviin 
vuodenaikoihin liittyvät esimerkiksi nurmi-
konhoito, liukkaudenesto ja lumen auraus - selvitä 
mitä palveluita toimitilasi kiinteistönhuolto kattaa.

Toimitilan suojaus ja yksityisyys 
Kenellä on pääsy toimitilojesi läheisyyteen tai piha-
alueelle? Yksityisyytesi ja omaisuutesi turvallisuus 
on mahdollista varmistaa esimerkiksi aitauksella 
ja kameravalvonnalla. Toimitilojen suojaus ja yksi-
tyisyyden varmistaminen antavat mahdollisuuden 
keskittyä oman, tuottavan liiketoiminnan harjoitta-
miseen rauhallisin mielin. 

Toimitilan internet-yhteys
Kuuluuko toimitilaasi kiinteä internet-yhteys? 
Ilman vakaasti toimivaa nettiyhteyttä liiketoi-
minnan harjoittaminen on tänä päivänä haastavaa 
lähes minkä tahansa toimialan yrityksessä. 
Varsinkin siinä tapauksessa, kun yritystoimintaasi 
liittyy toimistotyöskentelyä tai siihen kuuluu 
esimerkiksi maksupäätteen käyttö, on kiinteä  
verkkoyhteys varma valinta. 

Jos kiinteistössä ei ole kiinteää nettiyhteyttä, 
varmista että langaton yhteys on riittävän 
laadukas. Varsin usein nettiyhteys saattaa olla hyvä 
tilan ulkopuolella, mutta jopa vallitsevat sääolo-
suhteet saattavat tehdä nettiyhteydestä käyttökel-
vottoman sisätiloissa toimistossa.
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Aidattu ja kameravalvottu kiinteistö sähköohjatuilla 
porteilla lisäävät kiinteistön turvallisuutta.

Esimerkkejä Jusaconin valmistamista toimitiloista.

Esimerkkejä 
Jusaconin  

tarjonnasta
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Toimitilan ominaisuudet  
liiketoimintaasi nähden
Vastaako toimitila liiketoimintasi vaatimuksiin? 
Onko toimitila rakennettu alusta alkaen liike-
toimintasi huomioiden? Usein ostettava halli 
ei suoraan palvele liiketoimintaa, vaan saattaa 
tarvita muutostöitä heti hankintavaiheessa tai 
liiketoiminnan jo ollessa käynnissä. Tällöin muutos-
töiden kustannukset ja aikataulu saattavat tuoda 
katkoksia toimintaan tai ne voivat vaatia erikoisjär-
jestelyitä. Ulkopuolisen tekijän tuottamien toimi-
tilamuutosten aikataulu, hinta ja laatu tulee myös 
ottaa huomioon.

Muista myös nämä:
• Onko pihatilaa riittävästi ja palveleeko se 

liiketoimintaa? Isot, hyvin hoidetut ja asfaltoidut 
pihat ovat useassa liiketoiminnassa edellytys 
liiketoiminnan harjoittamiselle. 

• Onko piha aidattu ja kameravalvottu? 
• Onko seinänaapureina tai lähellä olevat 

naapurisi siistejä ja toimivia yrityksiä? 
Ongelmalliset lähinaapurit voivat vaikuttaa 
monella tavalla negatiivisesti yrityksesi 
maineeseen ja liiketoimintaan.

Onko toimitilasi määritelty oikein  
rakennuslupavaiheessa?
Mihin tarkoitukseen toimitilasi on määritelty 
rakennuslupavaiheessa? Vain varastointiin 
tarkoitettu halli vai tuotantotila? Tilan suuruus 
ei kerro sitä, millaista toimintaa tiloissa voi 
harjoittaa. Jos kohteesta tehdään tuotanto- tai 
toimistotila, sen täytyy olla määritelty sellaiseksi jo 
rakennuslupavaiheessa. 

Toimitilasi kiinteistöosakeyhtiön vastikkeet
Ota selvää kiinteistöosakeyhtiön vastikkeiden 
tuloutuksesta / rahastoinnista. Tässä kannattaa 
varmistaa, että kiinteistöosakeyhtiö tulouttaa 
vastikkeet. Tällöin vastikekulut voidaan vähentää 
kirjanpidossa vuosikuluina.
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Toimitilan hoitovastikkeen suuruus  
ja sen sisältö
Mikä on hoitovastikkeen suuruus. Tarkistathan, 
ovatko seuraavat sisällytetty hoitovastikkeeseen:
• Kiinteistön lämmitys
• Kiinteistöhuollon palvelut (esimerkiksi 

lumenauraus)
• Kirjanpito
• Kuuluuko täysarvovakuutus vastikkeeseen  

(onko kiinteistössä sellaista?)
• Internet-yhteys
• Etäohjatut portit tai kameravalvonta?

Huomioi, että vastiketta voidaan keinotekoisesti 
saada pienemmäksi laskuttamalla esimerkiksi 
lämmitys erikseen, jolloin todellisten kiinteiden 
kulujen laskeminen vaikeutuu.

Toimitilan tontti
Kuka omistaa toimitilaasi ympäröivän alueen? 
Sijaitseeko rakennus omalla vai vuokratontilla? 
Vuokratontilla olevasta kohteesta on hyvä  
varmistaa vähintään tontin vuokrasopimuksen 
pituus ja mahdolliset vuokran korotukset.

Toimitilan lopputarkastus
Onko rakennus lopputarkastettu? Tämä on tärkeä 
asia selvittää, jos ostat kohteen valmiista raken-
nuksesta. Lopputarkastus tai käyttöönotto- 
tarkastus varmistaa rakennuksen turvallisuuden ja 
käyttökelpoisuuden. 

Jos olet hankkimassa ennakkomarkkinoinnissa 
olevaa toimitilaa, muista huolehtia, että tilat loppu-
tarkastetaan ennen kuin osakkeet luovutetaan 
asiakkaille. 

Kysymykset ja tiedustelut voit 
osoittaa suoraan Juhanille: 

Juhani Rautio
Toimitusjohtaja  
juhani.rautio@jusacon.fi
 045 143 6662
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