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Lue toimitilan vuokraajan opas, jos vanhat 
toimitilasi eivät enää edistä liiketoimintaasi.

Uuden toimitilan vuokrausta harkitseva: 
tarkista alla mainitut kohdat ennen 
vuokrasopimuksen tekoa! 
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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 toimistoti-
loiksi. Lue tärkeimmät seikat, jotka kannattaa 
ottaa huomioon, kun suunnittelet uuden 
toimitilan ostoa yrityksellesi.

Jusaconin Toimitilan vuokraajan opas sisältää perustietoa uuden 
toimitilan vuokrausta harkitseville yrityksille. Oppaasta hyötyvät 
eniten sellaiset yritykset, joille uusiin toimitiloihin siirtyminen on 
ajankohtaista lähitulevaisuudessa. Uusien toimitilojen tarve voi 

johtua monesta eri seikasta. 

Kuuluuko toimitilan lämmitys 
vuokraan?
Selvitä, kuuluuko toimitilasi vuokraan 
lämmitys. Jos tilat on valmistettu kehnolla 
energiatehokkuudella, ne voivat muodostaa 
yllättävän suuret lämmityskustannukset. 
Usein lämmitys veloitetaan isoissa halli- tai 
tuotantotiloissa erikseen - muista tarkistaa 
siis kokonaiskustannukset. 

Toimitilan ovet
Millaiset ovet liiketoimintasi vaatii? 
Laadukkaat, etäohjattavat ja riittävän isot 
nosto-ovet takaavat tilojesi huolettoman 
ja mukautuvan käytön. Vaikka itse yritys-
toimintasi ei vaatisi isojen komponenttien 
liikuttelua, huomioithan ovivalintaa 
tehdessäsi myös tilojen jatkokäytön mahdol-
lisuuden ja yritystoimintasi visiot: tuleeko 
nosto-oville tarvetta tulevaisuudessa? 
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Toimitilan suojaus ja yksityisyys 
Kenellä on pääsy toimitilojesi läheisyyteen 
tai piha-alueelle? Yksityisyytesi ja omai-
suutesi turvallisuus on mahdollista varmistaa 
esimerkiksi aitauksella ja kameravalvonnalla. 
Toimitilojen suojaus ja yksityisyyden varmis-
taminen antavat mahdollisuuden keskittyä 
oman, tuottavan liiketoiminnan harjoitta-
miseen rauhallisin mielin. 

Toimitilan internet-yhteys
Kuuluuko toimitilaasi kiinteä internet-yhteys? 
Parhaassa tapauksessa nettiyhteys on sisäl-
lytetty vuokraan! 

Ilman vakaasti toimivaa nettiyhteyttä liike-
toiminnan 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 sääolosuhteet saattavat tehdä 
nettiyhteydestä käyttökelvottoman sisäti-
loissa toimistossa.

Toimitilan öljyn ja/tai polttoaineiden  
erotuskaivot
Jos tuleva liiketoimintasi tai sen oheistoi-
minnot 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 polttoaineen 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 kiinteistön-
huolto kattaa.
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Aurinkopaneelit tehostavat kiinteistön energiatehokkuutta.

Aidattu ja kameravalvottu kiinteistö sähköohjatuilla 
porteilla lisäävät kiinteistön turvallisuutta.

Esimerkkejä 
Jusaconin  

tarjonnasta
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Toimitilan ominaisuudet  
liiketoimintaasi nähden
Vastaako toimitila liiketoimintasi vaati-
muksiin? Onko toimitila rakennettu alusta 
alkaen liiketoimintasi huomioiden? Usein 
vuokrattava halli ei suoraan palvele liiketoi-
mintaa, vaan saattaa tarvita muutostöitä 
heti hankintavaiheessa tai liiketoiminnan jo 
ollessa käynnissä. Tällöin tulee myös selvittää, 
onko lisä- ja muutostöiden teko ylipäätään 
sallittua vuokrattavissa tiloissa. 

Mahdollisten muutostöiden kustannukset 
ja aikataulu saattavat tuoda katkoksia 
toimintaan tai ne voivat vaatia erikoisjär-
jestelyitä. Ulkopuolisen tekijän tuottamien 
toimitilamuutosten 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 liike- 
toiminnan 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.

Kysymykset ja tiedustelut voit 
osoittaa suoraan Juhanille: 

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

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 toimis-
totila, sen täytyy olla määritelty sellaiseksi jo 
rakennuslupavaiheessa. 
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