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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.



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.
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Ruoholahti 4 on loistava valinta yrityksille, jotka haluavat modernin, tilatehokkaan ja imagoaan tukevan, näyttävän

toimiston lähellä keskustaa ja hyviä kulkuyhteyksiä. Helsingin Ruoholahdessa vuokrattavana nyt suuremmallekin

yritykselle sopiva toimistotila, joka on muokattavissa asiakkaan toiveiden mukaan. Ota yhteyttä, niin suunitellaan

yhdessä teille soveltuvat tilat!
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Pinta-ala

3000 m2

Tilan tyyppi

Toimisto

Vapautuminen

Ennakkomyynnissä

Pysäköinti

Salmiparkki-pysäköintihalli.

Osoite

Energiakatu 6 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
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