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TECHNOPOLIS KONTINKANGAS – TOIMITILAT TERVEYSTEKNOLOGIAN
KESKITTYMÄSSÄ

Toimiiko yrityksesi terveys-, hyvinvointi- tai ICT-alalla? Tässä tapauksessa Technopolis Kontinkangas ja sen joustavat

toimitilat sopivat sinulle. Technopolis Kontinkangas sijaitsee OuluHealth-kampusalueella, joka on terveys- ja

hyvinvointiteknologian sekä ICT- palveluiden keskus. Kampuksella toimivissa yrityksissä, korkeakoulussa ja Oulun

yliopistollisessa sairaalassa työskentelee yhteensä 8 000 terveysteknologian osaajaa.

Technopolis Kontinkankaan tiloissa toimii myös monien muiden alojen ammattilaisia yli 40 eri kokoisessa yrityksessä.

Kampus sijaitsee Oulun yliopistollisen sairaalan vieressä, vain kahden kilometrin päässä keskustasta. Tiloihin on

erinomaiset liikenneyhteydet sekä autolla moottoritieltä että julkisilla liikennevälineillä.

Kampuksen monipuolisten palveluiden ansiosta voit keskittyä olennaiseen: liiketoimintasi kasvattamiseen. Kampukselta

löytyy itsepalvelukioski ja viihtyisä Stone-ravintola, jonka kattoterassilta neljännestä kerroksesta avautuu avara näkymä.

Kampuksellamme on myös pientoimistoalue Technopolis HUB, joka koostuu 18 pienestä toimistotilasta, jotka soveltuvat

1–4 hengen tiimeistä aina 12 hengen tiimeille.

Kontinkankaan kampus on kaikelta energiankäytöltään hiilineutraali ja kaikilla kampuksen rakennuksilla 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

Pukuhuone- ja suihkutilat Kauneus- ja

terveyspalvelut

Siivous & ylläpito Yhteisö

Työympäristöratkaisut Nettiyhteydet Tulostus

Ravintolat & kahvilat

Herkullista ruokaa
tarjolla koko
päivän
Ravintola Stone palvelee Kontinkankaan

kampuksella. Ravintola on tunnettu värikkäästä

ja maukkaasta noutopöydästään. Kesällä

asiakkaat voivat nauttia tarjoiluista ravintolan

kattoterassilla. Lisäksi A-talon pääaulan

itsepalvelukioskista saa maukkaita välipaloja,

leivonnaisia ja virvoitusjuomia.



SAAPUMISOHJEET

Technopolis Kontinkangas sijaitsee vain kahden kilometrin päässä keskustasta Oulun yliopistollisen sairaalan vieressä.

Moottoritien varressa olevalle kampukselle pääsee helposti autolla tai julkisilla liikennevälineillä. Kampuksen aulapalvelu

sijaitsee Kiviharjunlenkki 1A rakennuksessa.



TOIMITILA 249 M | TECHNOPOLIS KONTINKANGAS

Technopolis Kontinkankaasta vuokrattavissa siisti ja avara 3. kerroksen toimistotila. Tila koostuu avotilasta sekä

erillisistä toimistohuoneista. Kiinteistössä on tarjolla erinomaiset palvelut vuokralaisilleen. Ilmoitettu neliömäärä sisältää

jyvitykseen kiinteistön yhteisistä tiloista. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!
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Pinta-ala

249 m2

Tilan tyyppi

Toimisto

Kerros

3. kerros

Vapautuminen

Vapautumassa oleva

Pysäköinti

Pysäköintipaikkoja kiinteistön pihalla.

Osoite

Kiviharjunlenkki 1C 90220 Oulu





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

Maija Väyrynen
Key Account Manager

maija.vayrynen@technopolis.fi

+358 40 584 4747


