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PIKAOHJEET VAKIOILMOITTAJILLE, JOILLA ON KÄYTTÄJÄTUNNUS 

 
Mikäli olet vakioilmoittaja ja sinulla on vakioilmoittajan käyttäjätunnus, uusien kohteiden lisääminen ja 
niiden hallinta tapahtuu tietenkin aina kirjautumalla hakemiston hallintapuolella. 

 
SISÄÄNKIRJAUTUMINEN  >>> https://toimitilahakemisto.ladec.fi  
Kirjaudu sisään -linkki löytyy aivan hakemistosivuston lopusta.  
 

SALASANAN VAIHTO 

1. Kirjauduttuasi ensimmäistä kertaa sisään kannattaa sinun muuttaa salasanasi. Salasana kan-
nattaa vaihtaa sopivin välein muutenkin. Salasanaa vaihtaaksesi klikkaa yläoikealta nimeäsi ja 
klikkaa ”Omat käyttäjätiedot”. 

2. Anna uusi salasana kahdesti ja ”Tallenna”. 

 
ULOSKIRJAUTUMINEN 

1. Klikkaa yläoikealta nimeäsi ja sen jälkeen ”Kirjaudu ulos”. 

 
UUDEN ILMOITUKSEN LISÄÄMINEN 

1. Kirjauduttuasi sisään klikkaa ylävasemmalta ”Jätä ilmoitus”. 
2. Täytä Perustiedot-välilehdellä vähintään seuraavat pakolliset tiedot: 

• Tyyppi (Teollisuus/Toimistotila/Varastotila/Liiketila/Tontti/Muu) 
• Pinta-ala, Osoite, Postinumero (hakee alueen postitoimipaikan), Vuokrattavana ja/tai Myytä-

vänä, Julkaisupäivä, Ilmoituksen vanhenemispäivä (oletusnäkyvyys on 3 kk). 

HUOM! Hinta ei ole pakollinen perustieto, mutta mikäli hinta on tiedossa, se kannattaa myös ilmoittaa, 
jotta kohteiden hinnalla suodatus mahdollistuu. Hinta on ilmoitettava yhtenä euromääräisenä lukuar-
vona. Hintakentän voi jättää myös tyhjäksi, jolloin hinnasta ja sen määräytymisestä voi kertoa alapuo-
lella olevassa ”Lyhyt suomenkielinen kuvaus” -kentässä.  

3. Kuvat-välilehdellä: 
• Lisää kohteesta yksi tai useampi kuva jpg-tiedostomuodossa. Parhaiten toimivat vaaka-

suuntaiset kuvat.   
• Anna kuville Alt-tekstit, eli kuvaile, mitä kuvassa näkyy, jotta hakemiston ja kohteen Google-

haut tehostuvat ja jotta kuvasisällöt olisivat saavutettavia myös esteellisille (esim. näköra-
joitteiset kohteita hakevat saisivat tietää, mitä kuvissa näkyy). 

• Aseta oletuskuvaksi se kuva, jonka haluat näkyvän kohteen ensimmäisenä ja hakemiston 
etusivun Uusimmat kohteet -osiossa. 

HUOM! Kuvat eivät ole pakollisia. Kannattaa aina kuitenkin lisätä ainakin yksi kuva, nimittäin 
vain kuvalliset uudet ilmoitukset näkyvät hakemiston etusivulla ”Uusimmat kohteet” -kuvakaru-
sellissa ja kuva houkuttelee kohteita etsiviä tutustumaan kohdetietoihin taatusti enemmän kuin 
tyhjä kuvakenttä! 
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4. Liitteet ja linkit -välilehdellä: 

• Lisää mahdolliset lisätietoa tarjoavat liitteet, esimerkiksi esite (pdf, xls, ppt) sekä kohtee-
seen mahdollisesti liittyvän verkkosivun linkkiosoite. 
 

5. Lisätietoja-välilehdellä: 
• Ruksita kaikki kohteen tarjoamat varustelut, jotta kohteesi löytyy mahdollisimman hyvin ha-

kusuodatuksilla. Lisätietoja-kohdassa voit kuvata kohdetta tarkemmin tai kertoa kohteen 
muista lisäominaisuuksista. 
 

6. Yhteyshenkilöt-välilehdellä: 
• Kirjoita kenttään sen henkilön sähköpostiosoite, joka vastaa kyseisen kohteen tiedusteluihin 

ja klikkaa ”Hae tai luo” -painiketta. Jos ao. henkilö löytyy järjestelmästä, valitse hänet. Jollei 
järjestelmässä ole yhteyshenkilönä vielä ao. henkilöä antamallasi sähköpostiosoitteella, lisää 
henkilö antamalla ao. henkilön nimi-, puhelinnumero sekä yrityksen nimitiedot.  

 
7. Yhteenveto-välilehdellä: 

• Tarkista antamasi tiedot. Voit tarvittaessa palata jollekin edeltävälle välilehdelle lisäämään 
tietoja. Lopuksi paina Yhteenveto-välilehdellä ”Tallenna”. 

 
ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN / JULKAISUN POISTAMINEN / KOHTEEN POISTAMINEN 

1. Kirjauduttuasi sisään klikkaa ylävasemmalta ”Kohteet” -> ”Kohteiden hallinta”  
2. Mikäli sinulla on useita kohdeilmoituksia, voit järjestää kohdetaulukon kohteita kunkin eri tieto-

sarakkeen otsikkoa klikkaamalla. 
3. Kohde valitaan muokattavaksi klikkaamalla ao. kohteen rivillä oikeassa reunassa vaaleanhar-

maana näkyvää ”Muokkaa”-painiketta, jolloin pääset muuttamaan kohteen ilmoitustietoja.  
Muutosten jälkeen mene ”Yhteenveto”-välilehdelle ja klikkaa ”Tallenna”. 

4. Mikäli haluat piilottaa kohteen näkymisen hakemiston julkisella puolella  
(säilyttää tiedot mahdollista uutta ilmoittamista varten), klikkaa kohteen rivillä ”Poista julkaisu”. 

5. Kohde poistetaan kokonaan järjestelmästä klikkaamalla kohteen rivillä ”Poista”. 
 
MIKÄLI SISÄÄNKIRJAUTUMISESSA ON ONGELMIA TAI JOKU TOIMINTO JÄÄ JUMITTAMAAN 
• Mikäli sivusto jää jollain lailla ”jumiin”, kokeile ensimmäiseksi päivittää selain: paina F5 tai 

Ctrl+F5. Jos tämä ei tehoa, sulje selain ja avaa hakemistosivun osoite uudestaan. Ja jollei tämä-
kään tehoa, odota hetki ja yritä myöhemmin uudestaan, ja/tai sammuta ohjelmat ja käynnistä 
tietokoneesi uudelleen. Mikäli näiden toimenpiteiden ja odottelun jälkeenkään homma ei pelitä, 
ota yhteyttä LADECiin. 

 
Ota yhteyttä ja kysy lisää! 
Mikäli haluat saada palveluun organisaatiollesi ja muillekin organisaationne vakioilmoittajille kirjautu-
mistunnukset, haluaisit saada lisätietoja tai -ohjeita hakemiston kohdeilmoitusten lisäämiseen, päi-
vittämiseen tai kohteiden hallintaan liittyen, tai sinulla on sivuston käytössä joku ongelma, ota minuun 
yhteyttä: 

 
Hanna Koskinen 
info@ladec.fi 
044 313 0200 
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