
EDULLISIA TOIMITILOJA 
MONENLAISILLE YRITYKSILLE



Temotekin rakentamat parkit ovat monipuoli-
sia, yritysten itse omistamia toimitiloja hyvillä 
paikoilla. Park-konsepti sopii omaa toimitilaa 
tarvitseville, toimintansa jo vakiinnuttaneille yri-
tyksille, jotka haluavat paitsi kehittää liiketoimin-
taansa, myös kerryttää omaisuuttaan. Tehokkaan 
konseptin ansiosta toimitilan saa Parkista usein 
jo vuokratilan kuukausikustannuksilla. 

Park ei ole perinteinen halliosake vaan yrityksen 
tarpeiden mukaan tehty oma tila. Siinä on asun-
to-osakeyhtiöstä tuttu, turvallinen ja toimivaksi 
rakennettu omistamisen ja rahoittamisen malli 
– tilan saa pienellä maksuosuudella omaksi ja 
yhtiölainaosuus on joustava.  

PARK-TOIMITILAT
• Park-toimitilaan kuuluu aina halli sosiaaliti-

lan kanssa sekä kaksi autopaikkaa 

• Hallipohjia on kolmea eri kokoa: 172 m², 129 
m² ja 106 m² – tiloja voi yhdistellä monella 
tavalla

• Halleihin voidaan rakentaa toimistotila – ja 
yleensä rakennetaankin

• Toimitilat rakennetaan aina asiakkaan tar-
peiden mukaan – parkeissa toimii yrityksiä 
tankotanssikoulusta parturiin ja autokorjaa-
mosta serverihuoneeseen.

• Park-tiloja on rakennettu tyytyväisille asiak-
kaille jo kymmeniä

  

OMAT TOIMITILAT 
KAIKENLAISIIN TARPEISIIN



”Saimme toimitilat, jotka on rakennet-
tu juuri meitä varten: hallin lattiassa on 
esimerkiksi syvennys ja laattavahvis-
tuksia autonostimien alla. Alakerrassa 
on asiakaspalvelua varten myyntipiste 
ja yläkertaan on parhaillaan rakentu-
massa keittiö oleskelutiloineen. Hallin 
käyttöönotto sujui hyvin ja olen toi-
mitiloihin erittäin tyytyväinen. Meistä 
parkin yrittäjistä on muodostunut toi-
miva verkosto: yhteistyökumppanuuk-
sia on syntynyt jo useamman yrittäjän 
kanssa.”

Petri Kolehmainen,  

Oulun Autosähkö ja Huolto Oy

”Pääsimme muuttamaan omiin tiloihin 

juuri silloin, kun meille luvattiin. 

Muokkasimme tilan SISU interiorin 

kanssa meille sopivaksi ja se sopii hyvin 

myös kyberturvallisuusyrityksen 

toimistotilaksi. Hallitilaa käytämme 

konesalina, jonne lisättiin sitä varten 

erityisesti järeää LVI-tekniikkaa. 

Hankimme kolmannenkin tilan, jonne 

etsimme vuokralaisia, eli 

hyödynnämme park-konseptia 

monipuolisesti.”

Tuomas Tonteri,   
elfGROUP kyberturvallisuuspalvelut Oy

Park-toimitila sopii monenlaisille yrityksille – laadukkaalle 
merkkiautokorjaamolle, autofiksaamolle, kiinteistö- tai 
siivousalan yritykselle tai pesulalle. Tilat vastaavat myös 

esimerkiksi LVIS-alan yritysten ja logistiikkapalveluiden tarjoajan 
tarpeisiin.



NÄIN HELPOSTI SAAT OMAN 
PARK-TOIMITILASI:

1. Ota yhteyttä Marko Kallunkiin p. 050 313 5709 tai  
marko.kallunki@temotek.fi

2. Aloitetaan suunnittelu, mietitään yhdessä millaiset tilat 
teille sopivat. Otetaan tarvittaessa arkkitehti mukaan 
suunnitteluun.

3. Tehdään kaupat ja sovitaan aikataulusta, pidetään siitä kiinni.

OTA YHTEYTTÄ:

Marko Kallunki
Temotek Oy
p. 050 313 5709
marko.kallunki@temotek.fi

ESIMERKKILASKELMA
kohteesta Ruskopark 4 107 m² halliosake:

Myyntihinta perusvalmiina alkaen 29 296 € 
+ yhtiölaina osuus 60 804 € 12 vuoden lai-
na-ajalla. Rahoitusvastike + hoitovastikearvio 
on 630 €/kk. Jos maksat nyt vuokraa enemmän 
kuin 630 €/kk, maksaisit Temotekin Parkissa 
samalla rahalla tilan omaksesi.

PARK-TOIMITILA LYHYESTI
• Kohtuullinen alkuinvestointi

• Vuokranmaksun sijaan maksat omaa toimi-
tilaasi ja kasvatat yrityksesi omaisuutta

• Valmiin yhtiölainan rahoitusvastike on pää-
sääntöisesti kokonaisuudessaan verovähen-
nyskelpoinen

• Hyvällä paikalla sijaitseva toimitila säilyttää 
arvonsa




