
Toimiva tila tukee liiketoimintaasi
Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan
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Tämän oppaan avulla saat vinkkejä liiketoiminnallesi parhaan varastotilan  
valintaan. Oppaasta löytyvän käytännönläheisen työpohjamme  

avulla kartoitat sopivimman tilan hankinnassa tarvitsemiasi tietoja. 

Asiantuntijoina oppaassa toimivat logistiikka-alan 
ja varastonhallinnan huippuammattilaiset:
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Sopivan tilan hankinta on aina suoraan verrannollinen liiketoimin-
nan tavoitteisiin ja tulevaisuuden näkymiin. Uuden tilan on vastat-
tava liiketoiminnan kehitystä vielä vuosienkin päästä ja tarjottava 
samalla parhaat mahdolliset puitteet yritykselle liiketoiminnan ta-
voitteiden saavuttamiseksi. 

Yksinkertaisimmillaan liiketoiminnallinen tarve voi olla tarve uu-
delle varastotilalle. Kun asiaa lähdetään pohtimaan pidemmälle, 
huomataan, että tilalta vaaditaankin tiettyjä erityispiirteitä. Toiselle 
avainasemassa voivat olla korkeavarastoinnin mahdollisuudet ja 
varastoautomaation käyttöönotto, toiselle työturvallisuus ja las-
taustilan riittävä laajuus. 

Koska tarpeet ovat aina yksilölliset ja kehittyvät liiketoiminnan mu-
kana, on sopivan tilan valinnassa suositeltavaa lähteä aina liikkeel-
le tilatarpeen kartoittamisesta. Hyvä tarvekartoitus liiketoiminnan 
tulevaisuuden näkymistä ovat ensimmäinen askel kohti aidosti lii-
ketoimintaa tukevan tilaratkaisun löytymistä.

Tarvekartoituksen ja liiketoiminnan tulevaisuuden näkymien yhteydessä tehdään myös arviota muista tilan 
valintaan kriittisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten mistä ja millaista tilaa kannattaa lähteä etsimään. DB Schen-
kerin sopimuslogistiikan liiketoimintajohtaja Katri Kostiainen kehottaa ottamaan sopivan tilan valinnassa 
huomioon ainakin seuraavat tekijät:

Tee perusteellinen arvio 
siitä, millaisia tarpeita 
yritykselläsi on uudelle 
varastotilalle ja miten 
liiketoiminta tulee 
seuraavien vuosien aikana 
kehittymään. Tämä vaikuttaa 
merkittävästi sopivan 
tilaratkaisun valintaan. 

Huom! Löydät tämän  
oppaan lopusta 
käytännönläheisen 
työpohjan tilavalinnan 
tarvekartoituksen 
tekemiseen. 

Vinkki #1

1. Liiketoiminta määrittää 
varastotilan tarpeen

1. Sopiva sijainti – Olet tekemässä lähtökohtaisesti pitkäaikaista sijoitusta,  
 joten tarkista, että kiinteistön koko on oikein mitoitettu, liikennöinti sujuvaa  
 ja sijainti ideaali liiketoimintasi tarpeisiin.

2. Varmista muunneltavuus – Varmista sisätilojen sopivuus tai muunnettavuus 
 omaan toimintaasi. Ovathan esimerkiksi oviaukkojen suut riittävän suuret,  
 jotta kalusto mahtuu kulkemaan esteettömästi.

3. Rakenteet kunnossa – Tarkista yhdessä kiinteistöä vuokraavan tahon kanssa 
 vähintään lattian ja katon kunto, jotta vältyt yllätyksiltä.

4. Kasvulle mahdollisuudet – Huomioi mahdollisuus kasvaa samassa paikassa.  
 Voiko tontilla laajentaa tai voiko rakennuksen sisällä kasvattaa omaa tilaa, joko 
 lisäneliöillä tai korkeussunnassa lattian kantavuuden ja tilan korkeuden ansiosta.

5. Työviihtyvyys ja turvallisuus: Vastaavatko valaistus ja sprinkleröinti tarpeitanne? 
 Valaistus vaikuttaa työviihtyvyyteen ja turvallisuuteen, mutta usein myös  
 suoraan käyttökustannuksiin.
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Sijainti on yksi keskeisimmistä logistiikka- ja varastotilojen han-
kintaan vaikuttavista tekijöistä. Parhaimmassa tapauksessa si-
jainti tukee hyvien yhteyksiensä ansiosta liiketoiminnan kehitty-
mistä monipuolisesti.

Hyvä sijainti ei kuitenkaan tarkoita kaikille yrityksille samaa. Yri-
tyksen oma logistiikkaverkko vaikuttaa merkittävästi siihen, mil-
lainen sijainti on juuri teille sopiva. Tärkeitä kysymyksiä sopivaa 
sijaintia mietittäessä ovat, millainen osa koko logistisen verkon 
toimivuutta uusi lokaatio on ja miten se vaikuttaa koko logistiikka-
verkon toimintaan? Onko ratkaisuna ylläpitää kiinteistöverkostoa 
vai keskittää toiminnot?

Koska logistiikkaketjussa on tyypillisesti useita tapoja kuljettaa 
tavaraa, on kokonaisuuden kannalta olennaista miettiä myös sitä, 
mitkä tavaravirrat ovat yritykselle kaikkein tärkeimpiä joko toi-
mitusajan tai kustannusten näkökulmasta. Vain hyvin harvassa ta-
pauksessa sijainti on optimaalinen kaikille kuljetusmuodoille. Tämä 
edellyttää usein priorisointia tärkeimpien tavaravirtojen osalta.

Toisaalta, monella yrityksellä on toimintaa usealla paikkakunnal-
la ja tärkein tavaravirta saattaa löytyä omien toimipisteiden välil-
lä. Tällöin varaston sijainti tarjoaa mahdollisuuden optimoida näitä 
kuljetuksia ja muut tavaravirrat sopeutuvat siihen. 

Tulevaisuuden kannalta sopivan sijainnin valinnan yhteydessä on 
olennaista kysyä, mistä tavara omassa logistiikkaketjussa tulevai-
suudessa tulee sekä mihin se lähtee. Onko tässä nähtävissä muu-
toksia, jotka vaikuttavat sijainnin valintaan. Onko esimerkiksi pää-
väylien helppo saavutettavuus vielä seuraavien vuosien kuluttuakin 
välttämättömyys vai olisiko sittenkin parempi priorisoida sataman tai 
lentoreittien välitöntä läheisyyttä? Mikä on alueen kaavoitustilanne?

Sijainnilla ja koko logistisen 
verkoston suunnittelulla on 
valtava strateginen merkitys 
liiketoiminnalle.
Markku Mikala, Logicor

Muista huomioida sijainnin valinnassa myös VAK- 
reitit vaarallisten aineiden kuljetuksia varten.

Millainen logistinen 
verkkomme on tällä 
hetkellä ja miten uusi 
lokaatio sopii osaksi 
kokonaisuutta?

Mitkä tavaravirrat ovat 
yrityksellemme  
tärkeimpiä? Onko  
niiden osalta syytä  
tehdä priorisointia?

Miten logistiikka- 
verkkomme muuttuu 
seuraavien vuosien 
kuluessa ja miten tämä 
vaikuttaa sijainnin 
valintaan?

Sijainnilla ja koko logistisen 
verkon suunnittelulla 
on valtava strateginen 
merkitys liiketoiminnalle. 
Mieti ainakin seuraavia 
kysymyksiä sopivaa sijaintia 
valitessasi: 

Vinkki #2

2. Oikea sijainti helpottaa toimintaa
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Liiketoiminnan tavoitteiden toteutumisen ja sopivan sijainnin lisäk-
si hankittavien varastotilojen tulee olla arjen sujuvuuden kannalta 
käytännölliset sekä sisä- että ulkopuolelta. Toisaalta toimitusketju-
jen nopeutunut rytmi aiheuttaa sen, että tulevaisuuden moderneilta 
varastokiinteistöratkaisuilta edellytetään sekä taloudellisuutta että 
huipputason joustavuutta.

3.1. Sisätilat sujuviksi – varmista ainakin nämä
Hankittavan varastotilan on pystyttävä ylläpitämään kilpailuti-
lanteen vaatima palvelutaso niin asiakkaille kuin yrityksen omal-
le tuotannollekin. Toimiva logistiikka- ja varastotila on riittävän 
korkea, lattiakantavuus riittävä ja hukkatila on pieni.  Ennen tilan 
hankkimista onkin tärkeää perehtyä tilan teknisiin tietoihin ja poh-
jakuvaan, jotka kertovat, pystytäänkö tilassa saavuttamaan toivot-
tu tehokkuusaste. Suunnittelukuvista kannattaa aina tarkistaa se, 
miten kuutiot sijoittuvat tilaan ja onko tilassa esimerkiksi pilareita 
häiritsemässä läpivirtauksen toteuttamista.

Toimitusketjuissa siirrytään jatkuvasti nopeampaan rytmiin, mikä 
vaatii entistä suurempia vastaanotto- ja lähetystiloja. Erityises-
ti ovialueisiin kohdistuu entistä enemmän vaatimuksia, kun si-
sään-ulosvirtojen käsittely nopeutuu. 

Varastoinnin näkökulmasta entistä kiinnostavammaksi nousevat ti-
lat, joissa on mahdollista hyödyntää varastoautomaatioita. Tehokas 
varastointi hyödyntää tilasta mahdollisimman suuren osan. 

3.2. Ulkotilat sujuviksi – varmista ainakin nämä
Ulkotilojen toimivuudessa on tärkeää huomioida tontin muoto, ra-
kennusten sijoittuminen ja pihan koko suhteessa kuljetettavan ta-
varan määrään. Riittäähän pihassa kääntösädettä myös isommalle 
kuljetuskalustolle ja onhan piha asianmukaisesti suojattu? Kaadot, 
pihakaivot ja talvikunnossapidon vaatimukset on hyvä tarkastaa.

Jos liiketoimintaa on tarkoitus laajentaa lähivuosina, tulee pihalta 
löytyä riittävästi tilaa esimerkiksi ulkovarastointia tai laajennusta 
varten. Toisinaan pihaa tarvitaan trailereiden, vaihtokuormalavojen 
ja konttien lyhytaikaiselle säilyttämiselle.

tilan riittävyys m2/m3

lattiakantavuus

varastointitarpeen 
vaatima korkeus

soveltuvuus 
varastoitavalle tavaralle

soveltuvuus 
materiaalinkäsittely- ja 
varastoteknologialle

muiden toimintojen 
sijoittuminen samaan tilaan

oheistilat

muunneltavuus

lastauslaiturit ja -taskut 
ja niiden mitoitus 
kuljetuskaluston mukaan

tietoliikenneyhteydet ja 
mahdollinen palvelintila

vaatimukset talotekniikalle 

erityiset vaatimukset 
mm. kemikaaleille, 
elintarvikkeille, 
hygieniatuotteille ja 
vaarallisille aineille

Yrityksesi liiketoiminta 
asettaa logistiikka- ja 
varastotilalle runsaasti 
erilaisia vaatimuksia. 
Kustannustehokasta ja 
liiketoimintaa tukevaa tilaa 
hankkiessasi ota huomioon 
seuraavat asiat: 

Vinkki #3

3. Arki sujuvaksi toimivilla 
sisä- ja ulkotiloilla
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Nappaa talteen myös Logicorin Asset Manager  
Markku Mikalan vinkit sopivan tilan valintaan: 

1. Mieti tilaa käytännön toiminnan kannalta – Riittääkö tilan korkeus ja lattian  
 kantavuus sekä tarvitaanko nostolaitteita kuten trukkeja, niiden lataustiloja tai hyllyjä.

2. Varmista logistiikan toimivuus pihassa ja sisällä.

3. Mieti ydinliiketoimintasi tarpeet – Voivatko ihmiset tehdä helposti, turvallisesti ja 
 ergonomisesti töitä tilassa.

4. Valitse sijainti omien tarpeidesi mukaan – Onko tärkeää olla satamassa tai sen lähellä, 
 mihin ja miten tavarasi kiertää, onko sinulla muilla paikkakunnilla varastoja tai onko 
 osa verkostoa johon pitää päästä helposti liittymään.

5. Mieti vielä, miksi etsitkään uusia tiloja? Onko vanhan tilan sopimus päättymässä tai 
 onko siellä sellaisia asioita jotka eivät toimi ja ovat elintärkeitä uudessa tilassa.

4. Henkilöstö tyytyväiseksi

Käyttökustannuksissa säästetään jopa 25 % 
vuodessa kun vaihdetaan vanha atriumvalaistus 
kustannustehokkaisiin ledeihin.
Katri Kostiainen, DB Schenker

Henkilöstö on yrityksen tärkein resurssi, minkä vuoksi uuden tilan 
tulee tukea heidän työnsä tekemistä parhaalla mahdollisella ta-
valla. Tämä tarkoittaa tehokkaan työnteon mahdollistamista muun 
muassa ergonomisilla ja turvallisilla työpisteillä.

Suunnittelemalla työtilat hyvin lisätään paitsi viihtyvyyttä, myös 
tehokkuutta. Tavoitteet toteutuvat, kun esimerkiksi varastokeräily 
mitoitetaan siten, että henkilöstön on helppo toimia ergonomisis-
sa asennoissa tai varastonhallinnan työpisteet siten, että niistä on 
hyvä näkyvyys kaikkialle.

Valaistuksen parantaminen on helppo tapa parantaa viihtyvyyttä ja 
työturvallisuutta, mutta säästää samalla myös pidemmän aikavälin 
kustannuksissa. Toimiva ilmanvaihto puolestaan pitää ilman puh-
taana ja hapekkaana tuntumatta kuitenkaan vetoiselta.

Logistiikka- tai varastotilaa valitessa on hyvä miettiä myös sitä, 
kuinka suurelle määrälle ihmisiä tila soveltuu ajan kuluessa. Jos 
tila on mitoitettu sosiaalitiloiltaan tämänhetkiselle tarpeelle, voi 
olla, että se käy pian epämukavaksi yrityksen kasvaessa.

Kirjaa tarvekartoitukseen, mistä tekijöistä juuri teidän yritykses-
sänne viihtyvyys ja toimivuus muodostuvat!

Mitkä asiat vaikuttavat 
viihtyvyyteen töissä ja 
tauoilla?

Mitä asioista 
työntekijät toivovat 
työturvallisuudelta 
(valaistus, ilman- 
vaihto jne.)?

Millaiset ovat 
tulevaisuudet tarpeenne 
työntekijöiden 
viihtyvyyden 
näkökulmasta?

Huom! Kirjaa 
tarvekartoitukseen, 
mistä tekijöistä juuri 
teidän yrityksessänne 
viihtyvyys ja toimivuus 
muodostuvat!

Paras ja tehokkain 
tilaratkaisu toteutetaan 
viihtyvyyttä ja 
työturvallisuutta vaalien. 
Pohdi seuraavia  
kysymyksiä:

Vinkki #4
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Uusien varastotilojen etsintä aloitetaan usein vasta siinä vaiheessa, 
kun tilalle on jo huutava tarve. Tällöin tarjolla olevat vaihtoehdot 
voivat olla rajatummat ja juuri sopivan tilan löytäminen hankalaa. 
Sopiva tila on harvoin myöskään täydellinen ilman muutostöitä, 
näihinkin on varattava aikaa.

Aloittamalla omien tarpeiden kartoittaminen riittävän aikaisin, 
kumppanin on helpompi löytää juuri teidän toiminnallenne sopivat 
tilat. Jos tila tarvitaan ensi viikolla, on otettava se, mitä on tarjolla. 
Jos tarvitset tilaa puolen vuoden päästä, jää riittävästi aikaa sopi-
van tilan etsimiseen rauhassa ja muutostöiden huolelliseen suun-
nitteluun, jotta tila saada tukemaan liiketoimintaanne paremmin.

Koska tilan vuokraaminen on monien asioiden summa, voi neuvot-
teluun ja sopimiseen kulua enemmän aikaa kuin alkuun on budje-
toitu. Etenkin jos olet harvemmin asian kanssa tekemisissä, suosit-
telemme varaamaan selvitystyölle ja sopimiselle aikaa.

Ottamalla yhteyttä varastotilan tarjoajaan jo siinä vaiheessa, kun 
tilantarve alkaa vasta hahmottua, saat rinnallesi kumppanin, jonka 
kanssa optimoit kokonaisuuden eri osia rauhassa. Sopiva tilarat-
kaisu voi löytyä myös varastoulkoistuksen kautta.

Mitä aikaisemmin saamme 
tietää asiakkaan tarpeet, 
sitä paremman tilan 
pystymme valitsemaan, 
muokkaamaan ja 
tarjoamaan.
Markku Mikala, Logicor

Ota mahdollisimman ajoissa 
yhteyttä kumppaniin, jotta 
tämä pystyy kartoittamaan 
tarpeesi ja tarjoamaan 
sinulle parhaan mahdollisen 
tilaratkaisun liiketoimintasi 
tarpeisiin. Muista, että 
mitä nopeammin tarvitset 
tilan, sitä enemmän joudut 
tekemään kompromisseja 
sen suhteen. 

Vinkki #5

5. Tilaa nyt vai vuoden päästä
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Huomioon otettava asia Nykytilanne Tarve

Yleiset asiat
Ydinliiketoimintasi

Varastoitavat tuotteet

Tilantarve (m2): 
    Varasto 
    Ulkovarastointi 
    Tuotanto 
    Toimisto 
    Sosiaalitilat

Onko tarve pysyvä vai tilapäinen

Korvaava tila vai laajennus

Henkilöstön lukumäärä, joka tiloja  
tarvitsee

Erikoistilojen (puhdas tila, kemikaali- 
tila, kylmätila ym.) tarve

Pysäköintitilan tarve (henkilöstö,  
asiakkaat, kuljetuskalusto)

Tekniikan tarpeet
Lattiakantavuus

Tilan korkeus

Ilmanvaihto

Jäähdytys

Tilojen varustelu (tavaranostimet,  
voimavirta, hissit, tavaraovet, vesi- 
pisteet, lattiakaivot, viemäröinti ym.)

Valaistuksen riittävyys ja tarpeet

Tietoliikenneyhteydet tontille 
Verkkoyhteydet (LAN, WLAN)

Kulunvalvonta

Sijainti
Tärkeimmät tavaravirrat

Tärkeimmät kuljetusmuodot

Julkiset liikenneyhteydet

Oman verkoston tarpeet

Päätöksenteko
Milloin tarve alkaa

Keiden päätös tarvitaan ja milloin

Tavoiteltu vuokrataso €/kk 
Tuoko ulkoistus joustavuutta

6. Työpohja tilavalinnan  
tarvekartoitukseen
Mieti työpohjamme avulla, mitkä asiat ovat sinun liiketoiminnallesi tärkeimpiä ja vertaa niitä nykytilanteeseesi. 
Tämän jälkeen tiedät entistä paremmin, millaista tilaa olet hakemassa jos tarve uudelle tilalle on olemassa.
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Subjektiiviset kokemukset
Mikä nykyisessä tilassa on hyvin,  
eli mitä pitää säilyttää

Mikä on huonosti, eli mikä  
ehdottomasti pitää muuttaa
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Logicor
LOGICOR, Nordics on johtava logistiikka- ja varastokiinteistöjen vuokraamiseen sekä kehittämiseen 
ja omistamiseen erikoistunut asiantuntija. Tarjoamme asiakaslähtöiset varastotilat tavaravirtojen 
hallintaan. Ymmärrämme erityisvaatimukset, joita asiakkaidemme liiketoiminta asettaa logistiik-
ka- ja varastokiinteistöille. Kiinteistöportfoliomme kattaa 77 kiinteistöä Suomessa ja 9 kiinteistöä 
Ruotsissa. Kiinteistöjen yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on 1,3 miljoonaa neliömetriä. 

Logicor-konserni on yksi Euroopan suurimmista logistiikkakiinteistöjen asiantuntijoista. Toimintaa 
on 17 eri Euroopan maassa kattaen 13,6 miljoonaa neliömetriä logistiikka- ja varastotilaa. 

DB Schenker
DB Schenker on Suomen johtavia kuljetus- ja logistiikkapalveluiden tarjoajia, jonka palveluvalikoi-
maan kuuluvat maakuljetukset, lento- ja merikuljetukset sekä sopimuslogistiikan palvelut. Varas-
tointipalveluja DB Schenker tarjoaa Suomessa kuudella paikkakunnalla lähes 200 000 neliömetrin 
varastotiloissa. https://www.dbschenker.com/fi-fi/tuotteet/sopimuslogistiikka 

Suunnitteletko 
muuttoa tai  
laajentamista?

Asiantuntijamme 
auttavat löytämään  
oikean tilan >>


