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TECHNOPOLIS PELTOLA – TOIMITILAA TUHANSIEN VERKOTTUNEIDEN
AMMATTILAISTEN PARISSA

Technopolis Peltolan viihtyisissä toimitiloissa toimii noin 60 yritystä eri aloilta. Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan

keskittyneen Kontinkankaan kampusalueen läheisyys on tuonut myös Peltolan toimitiloihin paljon korkean teknologian

osaajia.

Peltolan kampuksella työskentelee päivittäin noin 2 700 eri alojen ammattilaista, jotka luovat kampukselle energisen ja

viihtyisän tunnelman. Peltolan toimitilat sijaitsevat moottoritien varrella, vain kahden kilometrin päässä keskustasta.

Toimivan sijaintinsa lisäksi kampus on erityisen suosittu monipuolisten kokous-, seminaari- ja ryhmätyötilojensa

ansiosta. Kampuksellamme on myös pientoimistoalue Technopolis HUB, joka koostuu 22 pienestä toimistotilasta, jotka

soveltuvat 1–4 hengen tiimeistä aina 12 hengen tiimeille.

Rennompiin yritysjuhliin löytyy myös tyylikäs ja tilava saunaosasto. Peltolan ravintola Myrsky tarjoaa asiakkaille

laadukkaita annoksia, joissa pohjoismaiset ja maailman maut yhdistyvät upeasti.

Technopolis käyttää Peltolan 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

Pukuhuone- ja suihkutilat Kauneus- ja

terveyspalvelut

Siivous & ylläpito Yhteisö

Työympäristöratkaisut Nettiyhteydet Tulostus

Ravintolat & kahvilat

Herkullista ruokaa
tarjolla koko
päivän
Ravintola Myrsky Peltolan kampuksella tarjoaa

makuja maailmalta. Ravintola Myrskyllä on A-

oikeudet, joten se on loistava valinta myös

yritysjuhliin! Myrskyn kahvila tarjoaa

leivonnaisia, virkistäviä smoothieita ja

laadukasta kahvia.



SAAPUMISOHJEET

Technopolis Peltola sijaitsee vain kahden kilometrin päässä Oulun keskustasta ja rautatieasemalta. Yrttipellontie 1:n

aulapalvelu sijaitsee rakennuksen A-osan pääsisäänkäynnin yhteydessä. Yrttipellontie 6:n aulapalvelu on ensimmäisessä

kerroksessa, ja se palvelee myös Yrttipellontie 10:n asiakkaita.



VARASTO 27 M | TECHNOPOLIS PELTOLA

Vuokrattavana kellarikerroksen varastotila Technopolis Peltolan kampukselta. Kiinteistö sijaitsee hyvien

liikenneyhteyksien varrella, lähellä Oulun keskustaa. Ilmoitettu neliömäärä sisältää jyvityksen kiinteistön yhteisistä

tiloista. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!
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Pinta-ala

27 m2

Tilan tyyppi

Varasto

Kerros

Kellari

Vapautuminen

Vapautumassa oleva

Pysäköinti

Pysäköintipaikkoja kiinteistön pihalla.

Osoite

Yrttipellontie 1 90230 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

Sanna Autio
Account Manager

sanna.autio@technopolis.fi

+358 40 350 3886


