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TECHNOPOLIS ASEMAKESKUS – MODERNIT TOIMITILAT TAMPEREEN
KESKUSTASSA

Technopolis Asemakeskus on täydellinen valinta yrityksellesi, kun etsit joustavaa ja laadukasta toimitilaa Tampereen

keskustasta. Kampuksellamme on myös pientoimistoalue Technopolis HUB, joka koostuu 62 pienestä 1–12 hengen

tiimeille sopivasta toimistotilasta. HUB:n asiakkaille tarjoamme joustavat sopimusehdot ja käyttöoikeuden jaettuihin

kokoustiloihin, puhelinkoppeihin ja tilavaan taukotilaan, jossa on tarjolla kahvia ja teetä veloituksetta.

Asemakeskuksen kampuksella on myös monta erilaista kokoustilaa, upea VIP-saunatila ja tyylikäs MIN Asemakeskus -

ravintola. Ravintolan herkullisesta tarjonnasta on erikseen mainittava tuoreet leivät ja leivonnaiset, joiden tuoksu

tervehtii sisään astuvia asiakkaita.

Technopolis käyttää Asemakeskuksen kampuksella 100 % uusiutuvaa sähköä ja kampuksella on LEED-sertifikaatti

osoituksena ympäristösuorituskyvystä. Lue lisää vastuullisuudesta Technopoliksella.



PALVELUT KAMPUKSELLA

Toimivassa työympäristössä yhdistyvät tilat ja monipuoliset palvelut. Tutustu kaikkiin kampuksella tarjolla oleviin

palveluihin.

Kokoustilat & catering-

palvelut

Pysäköinti Aulapalvelu & turvallisuus Ravintolat & kahvilat

Kuntosali Pukuhuone- ja suihkutilat Siivous & ylläpito Yhteisö

Työympäristöratkaisut Nettiyhteydet Tulostus

Ravintolat & kahvilat

Herkullista ruokaa
tarjolla koko
päivän
MIN Asemakeskus on tunnettu terveellisistä ja

maukkaista lounaista, paikan päällä leivotusta

leivästä ja Linkosuon päivittäin valmistamista

herkuista. Ravintolalla on A-oikeudet ja

viinibaari, ja siellä voi järjestää jopa 150 hengen

juhlia. Asemakeskuksen kampuksella on myös

kahvila.



SAAPUMISOHJEET

Technopolis Asemakeskus sijaitsee Tampereen keskustassa, ja sinne kävelee Tampereen rautatieasemalta noin 10

minuutissa.



TOIMITILA 180 M | TECHNOPOLIS ASEMAKESKUS

Vuokrattavana avara ja valoisa kolmannen kerroksen toimitila Technopolis Asemakeskuksesta. Tila soveltuu hyvin 12-18

hengen toimistoksi. Tila voidaan tarvittaessa muokata vuokralaisen tarpeiden mukaisesti. Kampuksella on mm. aula,

neuvottelutiloja, ravintola sekä VIP- ja saunatilat. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!
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Pinta-ala

180 m2

Tilan tyyppi

Toimisto

Kerros

3. kerros

Vapautuminen

Vapautumassa oleva

Pysäköinti

Talossa on pysäköintihalli.

Osoite

Peltokatu 26 33100 Tampere





OTA YHTEYTTÄ

Autamme sinua löytämään yrityksellesi juuri oikean ratkaisun.

Miksi juuri Technopolis?
Työympäristö on enemmän kuin pelkkiä neliöitä. Etkö haluaisikin mieluummin...

joustavat toimitilat, jotka mukautuvat tarpeisiisi yhden sopimuksen, joka sisältää sekä tilat että

palvelut

oman yhteyshenkilön ja ystävällisen henkilökunnan

aulapalvelussa

strategisen sijainnin ja toimivat liikenneyhteydet

olla osa ammattimaista yritysten ja osaajien yhteisöä

Birgit Mustalahti
Key Account Manager

birgit.mustalahti@technopolis.fi

+358 46 870 0185


