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TECHNOPOLIS OTANIEMI – TEHOKKAAT TOIMITILAT AALTO-YLIOPISTON
LÄHELTÄ

Technopolis Otaniemi tarjoaa yrityksellesi ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä yhteistyötä yliopiston ja eri alojen

asiantuntijoiden kanssa. Modernit, tehokkaat toimitilat sijaitsevat Aalto-yliopiston lähellä erinomaisten kulkuyhteyksien

varrella. Otaniemen kampukselle pääsee kätevästi bussilla, metrolla tai autolla Kehä I:ltä.

Kampuksen neljän Innopoli-rakennuksen joustavat toimitilat sopivat sekä pienille että suurille yrityksille. Kattaviin, arkea

helpottaviin palveluihin kuuluu muun muassa ravintoloita, kuntosali, runsaasti pysäköintitilaa ja sähköautojen

latausmahdollisuus. Käytössäsi on myös kampuksen monipuoliset kokous- ja saunatilat. Kampuksellamme on myös

pientoimistoalue Technopolis HUB, joka koostuu useasta pienestä, alle 10 hengen tiimeille sopivasta toimistotilasta.

Otaniemen kampuksen kaikilla rakennuksilla on kansainvälinen energia- ja ympäristöhallinnan LEED-sertifikaatti.



HUB OTANIEMI – OMA TOIMISTOTILASI VILKKAAN YRITYSKESKITTYMÄN
YTIMESSÄ

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

useasta pienestä toimistotilasta, jotka sopivat alle 10 hengen tiimeille. HUB Otaniemen toimistotilat sijaitsevat

modernilla Technopolis-kampuksella Aalto-yliopiston lähellä. Kulkuyhteydet ovat hyvät, sillä Kehä I ja metro ovat aivan

vieressä.

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

Technopoliksella on helppo muuttaa. HUB-asiakkaana saat käyttöösi oman toimistotilan ja laajan valikoiman palveluita.

HUB-asiakkaiden käytössä on esimerkiksi tulostuspalvelu, puhelinkoppeja, keittiö ja lounge-tila. Tarjoamme myös

mahdollisuuden vuokrata toimistokalusteita. Samasta rakennuksesta löydät ystävällisen aulapalvelumme, kokoustiloja,

ravintoloita sekä kampaamon. Kampuksella on lisäksi saunatiloja ja kuntosaleja. Eri alojen opiskelijoista ja

ammattilaisista koostuva inspiroiva ympäristö odottaa sinua!

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 Saunatilat Kauneus- ja

terveyspalvelut

Siivous & ylläpito Yhteisö Työympäristöratkaisut Nettiyhteydet

Tulostus Muut palvelut

Ravintolat & kahvilat

Herkullista ruokaa
tarjolla koko
päivän
Otaniemen kampuksella toimii neljä loistavaa

ravintolaa, joista voit valita mieleisesi: Hehku,

Tastory, Helinä ja MIN Otaniemi. Meille voit tulla

hakemaan aamiaista, lounastamaan kollegoiden

kanssa, pitämään työkokousta tai

herkuttelemaan – hyvä ruoka on intohimomme.



SAAPUMISOHJEET

Technopolis Otaniemi sijaitsee Espoossa Aalto-yliopiston lähellä Kehä I:n varrella. Kampukselle on myös metroyhteys.



TOIMITILA 222 M | TECHNOPOLIS OTANIEMI

Vuokrattavana muuttovalmis valoisa toimistotila. Tila koostuu avotilasta, neuvotteluhuoneesta sekä useista

toimistohuoneista. Tilassa myös oma keittiö ja wc-tilat. Tilaratkaisu suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Technopolis tarjoaa laadukkaat palvelut vuokralaisen liiketoiminnan tueksi. Kampuksella on muun muassa useita

neuvottelutiloja ja kuntosali. Ota yhteyttä ja sovitaan esittely!
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Pinta-ala

222 m2

Tilan tyyppi

Toimisto

Kerros

5. kerros

Vapautuminen

Heti vapaa

Pysäköinti

Tarvittava määrä parkkipaikkoja vuokrattavissa talon

omasta lämpimästä parkkihallista ja

pysäköintikannelta. Vieraspaikat suoraan talon

sisäänkäynnin edessä.

Osoite

Vaisalantie 6, C-talo 02130 Espoo





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

Hanna Peltola
Account Manager

Hanna.Peltola@technopolis.fi

+358 50 514 3746

Heta Lindman
Account Manager

heta.lindman@technopolis.fi

+358 50 336 5815


