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TECHNOPOLIS RUOHOLAHTI – TOIMITILAT MERINÄKÖALOIN

Ruoholahden kampus tunnetaan merinäköaloistaan ja loistavasta sijainnistaan Länsiväylän varrella Salmisaaressa. Jos

yrityksesi etsii toimitilaa paraatipaikalta Helsingin alueelta, tilamme ovat erinomainen vaihtoehto. Kampukselle on vain

10 minuutin matka keskustasta, ja metro- ja bussiyhteydet ovat erinomaiset.

Technopolis Ruoholahti on vilkas kampus, jossa sijaitsee kahvila ja kaksi suosittua ravintolaa, DIN Hiili ja MIN by

Technopolis. Kampuksella käytössäsi ovat myös kokoustilat ja aulapalvelu, ja ystävällinen henkilökuntamme on aina

valmiina auttamaan yrityksesi tarpeissa. Kampuksellamme on myös pientoimistoalue Technopolis HUB, joka koostuu

useasta pienestä, alle 8 hengen tiimeille sopivasta toimistotilasta. Oman toimiston ulkopuolella sijaitsevat yhteiskäytössä

olevat työ- ja tapaamispisteet ovat kaikkien asiakkaiden käytössä.

Technopolis käyttää Ruoholahden kampuksella 100 % uusiutuvaa sähköä ja kaikilla kampuksen rakennuksilla on LEED-

sertifikaatti osoituksena ympäristösuorituskyvystä. Lue lisää vastuullisuudesta Technopoliksella.



HUB RUOHOLAHTI – OMA TOIMISTOTILASI VILKKAAN
YRITYSKESKITTYMÄN YTIMESSÄ

Technopolis HUB Ruoholahti on pienille tiimeille ja yrityksille suunniteltu pientoimistoalue. HUB Ruoholahti koostuu

kymmenistä pienistä toimistotiloista, jotka sopivat alle 8 hengen tiimeille. HUB Ruoholahti sijaitsee modernilla

Technopolis-kampuksellamme kauniilla ja keskeisellä paikalla Helsingin Salmisaaressa, meren äärellä, Länsiväylän

varrella. Sinne pääsee helposti metrolla, raitiovaunulla ja linja-autolla sekä omalla autolla. Matka Helsingin keskustasta

kestää vain 10 minuuttia.

HUB-asiakkaana saat joustavat sopimusehdot. Jos liiketoimintasi edellyttää joustavuutta, toimistosi sijaintia

Technopoliksella on helppo muuttaa. Liittymällä Technopolis HUBiin saat käyttöösi oman toimistotilan ja valikoiman

laadukkaita palveluita.

HUB-asiakkaiden käytössä on mm. tulostuspalvelu ja keittiö, ja osassa HUB-tiloista on lisäksi työpistein varustettu

lounge-tila sekä kokoustiloja. Tarjoamme myös mahdollisuuden vuokrata toimistokalusteita. Kampuksella on

kokoustiloja, kahvila sekä kaksi suosittua ravintolaa: Hiili ja MIN. Myös kampuksen aulapalvelun avuliaat työntekijät ovat

käytettävissäsi. Täällä sinua odottaa energinen ja ammattimainen työympäristö!

Mikä on Technopolis HUB?
Oma toimistotilasi ja kaikki

palvelumme yhdellä sopimuksella

Joustavat sopimusehdot

Mahdollisuus lisäneliöihin joustavasti

kasvun myötä

Vilkas yritysten yhteisö sekä

säännölliset

verkostoitumistapahtumat

Inspiroiva keskittymä erittäin

ammattimaisessa työympäristössä



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 Muut palvelut

Ravintolat & kahvilat

Herkullista ruokaa
tarjolla koko
päivän
Ruoholahden kampuksella toimii kaksi upeaa

ravintolaa: MIN Ruoholahti ja DIN Hiili. MIN

Ruoholahti on erikoistunut moderniin

pohjoismaiseen ja mannermaiseen keittiöön.

DIN Hiilessä maukas ruoka ja vastuullisuus

kulkevat käsi kädessä.



SAAPUMISOHJEET

Technopolis Ruoholahti sijaitsee vain 10 minuutin päässä keskustasta, ja julkiset liikenneyhteydet ovat hyvät.



TOIMITILA 20 M | TECHNOPOLIS RUOHOLAHTI

Vuokrataan 1-4 hlö työhuoneeksi soveltuva isoilla ikkunoilla varustettu valoisa toimistohuone. Toimisto sijaitsee

Technopolis HUB pientoimistoalueella. Alueella on yhteiskäytössä neuvotteluhuone, keittiö ja WC:t. Tarjoamme

muuntojoustavia toimistoja yrityksille, jotka etsivät näköalapaikkaa Helsingistä. Tilat sijaitsevat meren läheisyydessä

Länsiväylän varrella ja keskustaan matkaat 10 minuutissa.

2

Pinta-ala

20 m2

Tilan tyyppi

Toimisto

Kerros

2. kerros

Vapautuminen

Vapautumassa oleva

Pysäköinti

Pysäköinti rakennusten alla sijaitsevassa

Salmiparkissa.

Osoite

Energiakuja 3 00180 Helsinki





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

Jul ia Koponen
Account Manager

julia.koponen@technopolis.fi
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