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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.



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.
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Vuokrataan muuttovalmis toimistokokonaisuus, joka koostuu kahdesta erillisestä avotilasta. Yhteiskäyttöiset keittiö-sekä

wc-tilat ja aulapalvelu ovat aivan toimiston läheisyydessä. Technopolis tarjoaa vuokralaisille kattavan

palvelukokonaisuuden. Kampus sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä länsimetron ja Kehä I:n varrella, Aalto-yliopiston

läheisyydessä.
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Pinta-ala

50 m2

Tilan tyyppi

Toimisto

Kerros

1. kerros

Vapautuminen

Vapautumassa oleva

Pysäköinti

Vuokrattavissa pihaparkkipaikkoja tarpeen mukaan.

Osoite

Tekniikantie 12 02150 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

Heta Lindman
Account Manager

heta.lindman@technopolis.fi

+358 50 336 5815

Laura Ki iski
Service Coordinator

laura.kiiski@technopolis.fi

+358 50 592 7623


