
Peab rakentaa lisää toimitiloja Jyväskylään. Uudet toimitilat toteutetaan Peabin 
kehittämän, modernin Business Garden -konseptin mukaisesti. 



Suuntaviivat uudenlaiselle, joustavalle työelämälle ovat näkyvissä. Tämän 
vuoksi myös toimitilojen suunnittelua ja valintoja ohjaavat rohkea uudelleen 
ajattelu, joustavakäyttöisyys ja muunneltavuus. 

Business Gardenissa tilaratkaisu vapauttaa työnteon totutuista malleista, ja 
toimitilat toteutetaan yrityksen tarpeita ja toiveita noudattaen. Organisaation 
tai työtapojen muuttuessa myös tilat mukautuvat helposti ja nopeasti uusiin 
tarpeisiin. Ideanamme on, että tilaratkaisuja voi alusta alkaen arvioida, muokata 
ja uudistaa. 

Joustava ratkaisu tulevaisuuden kausivaihteluihin
Moderni työympäristö 
•  tukee työtehtävien sujuvaa hoitamista toimistolla 

tai etätyöpisteissä ja antaa tilaa yhteisöllisyyden  
rakentumiselle, vapaalle vuorovaikutukselle ja  
rentoutumiselle työpäivän keskellä. 

•   lisää henkilöstön viihtyvyyttä ja hyvinvointia ja 
nostaa siten työpäivien tuottavuutta. Hyvän energia-
tason säilyminen työpäivän ajan edistää myös työ-
päivän jälkeistä palautumista.

Business Garden - ajankohtaisin työympäristö

Business Garden
– uusi, aktiivinen työympäristö yrityksellesi

Business Gardenissa toimintalähtöinen tilasuunnittelu ja jous-
tavakäyttöiset tilat sekä palvelut ja oivallinen sijainti tarjoavat 
yrityksille aivan uudenlaisia ratkaisuja. Huolellisen asiakkaan 
kanssa tehtävän suunnitteluvaiheen aikana varmistumme siitä, 
että toteutetut tilat toimivat ja muuntuvat tulevaisuudessakin 
tarpeen mukaan.



Suunnitteluvaiheessa arvioidaan tilojen käyttömahdollisuuksia ja tilatehokkuutta.  
Perehdymme kanssasi siihen, millaisia tiloja yritys tarvitsee:

	 ▶	yhteistyöhön	kannustavia	avoimia	tiloja
	 ▶	keskittymistä	tukevia	suljetumpia	tiloja	 ja	yksittäisiä	hiljaisia	 tiloja
	 ▶	kokoustamiseen	 ja	 ryhmätyöhön	soveltuvia	 tiloja
	 ▶	 	palautumiseen,	 rentoutumiseen	 ja	vuorovaikutukseen	tarkoitettuja	 tiloja

Arvioimme myös, kuinka paljon yritys voi hyödyntää kiinteistön kaikkia käyttäjiä  
palvelevia tiloja. Business Gardenissa sinulla on käytössäsi avarat yhteistilat ravintolassa, 
kahvilassa ja neuvottelutiloissa.

Asiantuntijamme auttavat sinua uuden toimitilan valinnassa, työympäristön 
suunnittelussa ja sen toteutuksessa sekä muuttoon liittyvissä käytännön 
järjestelyissä. Kun suunnittelet sijoittumista Business Gardeniin, keskus-
telemme kanssasi muun muassa yrityksen työprosesseista ja -tavoista, 
etä- ja lähityön muodoista ja työpaikan viihtyisyydestä sekä luonnollisesti 
myös yrityksen tulevaisuuden suunnitelmista.

Toimintalähtöinen tilasuunnittelu tarjoaa yritykselle personoituja toiminto- 
kohtaisia ratkaisuja. Nimikkeenä kiinnostavin on monitilatoimisto, jossa 
yrityksellä on käytössään erilaisia tiloja, alueita, huoneita ja vyöhykkeitä 
toimintojen	 ja	tehtäväprofiilien	mukaisesti.

Suunnittelemme Suunnittelemme 
työympäristön yhdessätyöympäristön yhdessä
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Business Garden - ajankohtaisin työympäristö
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Business Garden - ajankohtaisin työympäristö

Palvelut suunnitellaan yritykselle ja henkilöstölle

Business Gardenissa on tarjolla runsaasti palveluja, joista yritykselle 
räätälöidään oma palvelupaketti. Kattavaa yrityspalvelupakettia täyden-
tää huolellisesti suunniteltu henkilökohtaisten yksilöpalvelujen tarjonta. 
Esimerkkejä yrityspalveluista:

• ravintola- ja kahvilapalvelut kokoustarjoiluineen
• erikokoisia, nykyaikaisella kokoustekniikalla varustettuja neuvottelutiloja
• aula- ja turvallisuuspalvelut 
• pukeutumistilat, suihku, vaatekaappi 

Vastuullisesti rakennettu on terveellinen työympäristö

Työympäristöllä on suuri vaikutus työssä jaksamiseen ja innostumiseen 
erilaisissa työtilanteissa. Kokonaisvaltaista hyvinvointia tuetaan Business 
Gardenissa kiinnittämällä huomiota terveelliseen ja miellyttävään työ- 
ympäristöön.

Business Gardenien rakentamista ja käyttöä ohjaa LEED-ympäristö- 
sertifikaatti.	 Kohteita	 yhdistää	 toisiinsa	 erinomaiset	 sisäolosuhteet,	 
helppo saavutettavuus, lähialueen monipuoliset palvelut sekä raken- 
nuksien energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys. 

Sijainti suosituilla business-alueilla

Business Garden -toimistokiinteistöt sijaitsevat alueilla, joissa on paljon 
yritystoimintaa ja palveluja. Yhdistelmänä joustavat tilaratkaisut, moni- 
puoliset palvelut ja erinomaiset liikenneyhteydet tarjoavat asiakkaillem-
me aktiivisesti kehittyvän työympäristön. Tällä hetkellä tiloja on tarjolla 
Helsingissä, Jyväskylässä ja lähitulevaisuudessa myös Espoossa. 



Optimes
Business Garden II
    tule mukaan
Rakennamme Jyväskylän Kankaan alueelle uutta, modernia Business Garden 
-toimistotilaa. Monipuolisesti palveleva Optimes II sijaitsee vain reilun 
kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta. 

Optimes Business Garden II



Optimes Business Garden II

Peab rakentaa Jyväskylään noin 4 100 neliömetriä 
uutta, modernia Business Garden -toimistotilaa. 
Optimes II:een suunnitellaan runsaasti erilaisia 
palveluita – arjen kannalta tarvittavia peruspalve-
luja täydentävät pitkälle räätälöidyt, monipuoliset 
palvelupaketit. 

Optimes
Business
Garden II: tilaa uudelle työlle

Business Garden -toimitilat ja palvelut rakennetaan yrityksen 
toiveiden ja tarpeiden mukaisiksi. Ne tukevat aidosti liiketoimin-
nan tavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön arjen sujuvuutta.

-  Yhtenäistä, samassa kerroksessa olevia tiloja voidaan toteut-
taa 910 m2 asti.

-  Yritys- ja toimintokohtaisen tilasuunnittelun avulla päästään 
aivan uudelle tasolle tilatehokkuudessa ja tilojen monipuolises-
sa käytettävyydessä.

-  Toimitilat ovat ainutlaatuisen joustavakäyttöisiä: väliseinät vaih-
tavat paikkaa ja tilat muuttuvat tarpeen mukaan talotekniikkaan 
koskematta. Kohteessa on runsaasti yhteisiä tiloja tehosta-
maan toimintaa.



Optimes Business Garden II toteutetaan vastuullisesti. Tilat ovat energiatehokkaat ja ympäristö- 
ystävälliset. Kestävät ratkaisut näkyvät mm. vähän vettä kuluttavina vesikalusteina, tarpeen 
mukaan säätyvänä valaistuksena ja ilmanvaihtona sekä vähäpäästöisinä materiaalivalintoina.

Ympäristöystävällinen ja 
miellyttävä käyttäjilleen

Optimes Business Gardenissa työ sujuu joustavasti myös runsaiden 
palvelujen vuoksi. Peruspalvelujen lisäksi räätälöimme sinulle oman 
kokonaisuuden monien lisäpalvelujen avulla.

• monipuoliset ravintolapalvelut kokoustarjoiluineen
• aula-, toimisto-, siivous- ja turvallisuuspalvelut
•  erikokoisia, nykyaikaisella tekniikalla varustettuja neuvottelutiloja  

etä- tai kokoustyöskentelyyn
•  pysäköinti Kankaan alueen pysäköintirakennuksissa, joissa myös sähkö- 

auton latausmahdollisuus ja yhteiskäyttöauton vuokrausmahdollisuus
• polkupyöräparkit sisätiloissa
•  pesu- ja pukeutumistilat vaatekaappeineen, tiloista on suora yhteys 

kerroksiin
• päivittäistavarakauppa

Optimes Business Garden II

Optimoitu: maksat vain Optimoitu: maksat vain 
käyttämistäsi palveluista.käyttämistäsi palveluista.



Ota yhteyttä, niin kerromme lisää palveluistamme uudessa Optimes II:ssa.

Timo Riikonen
Yksikönjohtaja 
+358 40 514 5900
timo.riikonen@peab.fi

Modernit, muuntuvat tilat 
Business Gardenissa +

 oivallinen, kehittyvä sijainti

 palvelut henkilöstölle ja yritykselle

 tukea ja palveluja muutoksesta muuttoon

Ulottuvillasi on nyt
mahdollisuuksien maailma, 
jossa kaikki tarvittava on 
helposti saatavilla.
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Projektipäällikkö
+358 40 7513 100
ville.niskakangas@peab.fi
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