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Näin säästät!

Tyypillinen tilatehokkuus vanhoissa  
toimistoissa 20–25 m2 / henkilö.

Tilatehokkuus Eventeksessä jopa  
10 m2 / henkilö.

Ota yhteyttä, niin lasketaan,  
kuinka paljon voit säästää!

Eventes Business 
Garden II nousee 
Matinkylään 
Länsiväylän varrelle
Muutaman sadan metrin etäisyydelle kauppakeskus 
Iso Omenasta sekä aivan uudesta Metrokeskuksesta 
rakennetaan huippumoderni toimitilatalo Eventes 
Business Garden II. Viereisellä tontilla sijaitsee 
jo Eventes I, joka palvelee Outotec Oyj:n 
pääkonttorina. Eventes II kuuluu Peabin Business 
Garden -konseptilla toteutettaviin markkinoiden 
edistyksellisimpiin toimitiloihin. Eventes II:n sisartalo 
on Helsingin Pitäjänmäelle huhtikuussa 2016 
valmistunut Ultimes Business Garden.

Tilakonsepti on 
poikkeuksellisen 
muuntojoustava 
Ainutlaatuiseen Business Garden -konseptiin 
kuuluva tilojen helppo muunneltavuus antaa 
mahdollisuuden järjestää työtilat kulloisenkin tarpeen 
mukaiseksi. Monityötila tai perinteisempi tilaratkaisu 
voidaan toteuttaa tehokkaasti, jolloin säästetään 
operatiivisissa kuluissa ja tuhlataan vähemmän 
luonnonvaroja. Kuuntelemme tarpeitanne ja 
toteutamme tiloja, joissa tuloksenteko helpottuu.

Eventeksessä muutos 
ei ole mörkö vaan 
mahdollisuus
Eventes Business Garden II:ssa tilojen uudelleen-
järjestelymahdollisuus otetaan huomioon jo 
suunnittelu vaiheessa. Näin vältytään mittavilta  
purku- ja rakennustöiltä muutostarpeen realisoituessa. 
Väliseinät siirtyvät helposti ja talotekniset muutokset 
hoidetaan automatiikan avulla. Yrityksen kasvaessa 
tai pienentyessä tiloja voidaan helposti laajentaa tai 
eriyttää ja alivuokrata.

Business Gardenin tilatehokkuus 
tuo säästöjä vuokrakuluissa 
Modernin tilasuunnittelun avulla Eventes II:ssa päästään uudelle tasolle 
tilatehokkuudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voit puolittaa organisaatiosi 
tilatarpeen ilman, että viihtyvyys tai tuottavuus kärsivät. Tilatehokkuudessa puhutaan 
merkittävistä kustannussäästöistä. 
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Panosta 
viihtyvyyteen, 
investointi maksaa 
itsensä takaisin
Eventes Business Garden II:ssa työn ja 
arjen yhdistämisestä tehdään helppoa. 
Tavoitteena on parantaa ihmisten työkuntoa 
ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Rauhallinen 
mutta inspiroiva toimintaympäristö lisää 
viihtyisyyttä, sitoutuneisuutta ja tuottavuutta. 

Hyvinvoivat 
työntekijät tekevät 
tulosta
Tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa 
kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten 
hyvinvointiin. Esimerkiksi uudella tekniikalla 
toteutettu ilmanvaihto toimii Eventes II:ssa 
erittäin tehokkaasti aiheuttamatta kuitenkaan 
epämiellyttävää vedontunnetta. Materiaa-
livalinnoilla saavutetaan edistysaskeleita 
pölyttömyyden ja meluttomuuden suhteen. 
Ilmanvaihto, valaistus ja lämmitys automa-
tisoidaan toimimaan tehokkaammin silloin, 
kun ihmisiä on paikalla tiloissa. Eron huo-
maat vain kuluissa.

LEED-sertifioidut tilat
Eventes Business Garden II tulee olemaan 
vastuullisesti toteutettu, huippunykyaikainen 
kiinteistö. Olennaista meidän kaikkien yhteisen 
hyvinvointimme kannalta ovat erinomaiset julki-
sen liikenteen yhteydet, lähialueen monipuoliset 
palvelut sekä kiinteistön energiatehokkuus ja 
muu ympäristöystävällisyys. Eventeksessä kes-
tävät ratkaisut näkyvät mm. vähän vettä kulutta-
vina vesikalusteina, tarpeen mukaan säätyvinä 
valaistuksena ja ilmanvaihtona, sähköautojen 
latauspisteinä sekä vähäpäästöisinä materiaali-
valintoina.

Tilat räätälöitävissä  
kuten haluat – ota yhteys  

ja kerro toiveesi!

12933 m2 
vuokrattava ala

6 
kerrosta

336
pysäköintioikeutta

2459 m2 
peruskerros

291 m2

jaettavuus 

Eventes  
Business Garden II

Palvelut  
tarpeidenne  
mukaan 

Esimerkki kerrospohjasta, yksi vuokralainen Esimerkki kerrospohjasta, useampia vuokralaisia 

Kokouskeskus Ravintola ja 
catering

Lähialueen 
runsaat palvelut



Mahtavat omat 
parkkitilat niin autoille 
kuin polkupyörille  
Eventes II:n kahteen kellarikerrokseen sekä 
erilliseen paikoitusrakennukseen rakennetaan tilat 
noin 336 autolle. Lähistöllä palvelee myös erillisiä 
pysäköintitaloja. Aktiviisille työmatkaliikkujille  
Eventes II tarjoaa yli 100 polkupyöräpaikkaa  
sisätiloissa sosiaalitiloineen. Käytössäsi on myös 
Business Gardenin omat jopo-polkupyörät.

Erinomainen sijainti, loistavat 
palvelut lähellä
Eventes Business Garden II sijoittuu Länsiväylän varteen, 
Rauhalanpuisto 7:ään. Sinne on helppo saapua niin omalla autolla  
kuin julkisilla kulkuneuvoillakin. Länsimetro parantaa jo entisestään 
hyviä joukkoliikenneyhteyksiä vuonna 2017. Vieressä sijaitsee myös  
Iso Omena, yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista. 

Muutenkin alueen palveluita ja yhteyksiä voi kuvata erinomaiseksi. 
Espoo on vahvaa yritysaluetta, Eventes II:n naapurustossa on useita 
Suomen eturivin yrityksiä. Tervetuloa joukkoon!

Monipuoliset, 
räätälöidyt 
tukipalvelut 
Eventes Business Garden II:ssa on tarjolla runsaasti 
erilaisia tukipalveluita – niin arjen sujuvuuden 
kannalta tarvittavia peruspalveluita kuin myös pitkälle 
räätälöityjä monipuolisia palvelupaketteja. Eventes 
II:n katutasoon rakennetaan oma korkeatasoinen 
ravintola ja monipuolinen kokouskeskus. Omiin 
tiloihinne voidaan lisäksi toteuttaa juuri teidän 
tarpeitanne vastaavat kokoustilat. Luonnollisesti sinä 
lopulta päätät, mitä haluat käyttää ja maksat vain 
siitä, mitä käytät. 

EVENTES 
BUSINESS 
GARDEN

ESPOON  
KESKUS

ISO OMENA

KIRKKONUMMI
AUTO 16 MIN
BUSSI 26 MIN

HELSINKI
METRO 19 MIN

KAUNIAINEN
AUTO 7 MIN
BUSSI 28 MIN



Eventes Business Garden II
Rauhalanpuisto 7, 00230 Espoo    www.businessgarden.fi

Tsekkaa nämä!
Onko nykyisissä toimitiloissanne  
jotain vialla? 

   Koko ei vastaa organisaatiosi tarpeita 

   Tilat eivät jousta tarpeiden mukaisesti 

   Tilat ovat liian kalliit 

   Huonot kulkuyhteydet 

   Huonot paikoitusratkaisut 

   Tilat ovat vanhanaikaiset 

   Rakennuksen kunto on huono 

   Huono sisäilma 

   Alueella on niukka palvelutarjonta 

   Muut toimijat sopimattomia konseptiinne 

Ota yhteyttä, me  
autamme kaikessa!

Peter Lindeberg
040 535 1939
peter.lindeberg@peab.fi

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. 
Se työllistää Pohjoismaissa 14 000 henkeä, joista Suomessa noin 
750 henkilöä. Konsernin toiminta on jakautunut neljään liiketoiminta-
alueeseen; rakentaminen, asunnot ja toimitilat, infrarakentaminen 
sekä teollisuus. Peab-konsernin liikevaihto on 4.8 miljardia euroa. 
Konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä.

Eventes Business Garden II:n tilat ja palvelut rakennetaan asiakkaan toiveiden ja 
tarpeiden mukaisiksi. Ne tukevat aidosti liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Ota 
yhteyttä, niin lähdetään yhdessä kehittämään toimitilatarpeitanne tukevaa ratkaisua. 
Me autamme sinua kaikessa niin tilojen, palvelujen kuin muutonkin suhteen.


