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yrityksesi kasvulle

Optimes Business Garden
Kangas, Jyväskylä

www.businessgarden.fi

Optimes Business
Garden – sijoita
yrityksesi oikeaan
ympäristöön
Seura tekee kaltaisekseen. Optimes Business Garden
on älykäs monitilarakennus, joka nousee Jyväskylän
merkittävimpään aluekehityskohteeseen, Kankaan
Smart City -alueelle. Kankaalla Optimes sijoittuu aivan
alueen sydämeen, keskusaukion äärelle.

Optimes on
resurssiviisautta –
aivan kuten Kankaan
aluekin
Skandinavian suurimpiin rakennusliikkeisiin kuuluva

Liiketoimintaasi
aidosti tukevat
tilaratkaisut
Perinteinen tilaratkaisu, avotila tai
monityötila voidaan toteuttaa tehokkaasti,
jolloin säästetään operatiivisissa kuluissa.
Me Peabilla kuuntelemme tarpeitanne
ja rakennamme tilat, joissa tuloksenteko
helpottuu.

Peab on toteuttanut Suomeen jo muutaman modernin
Business Garden -toimitilakokonaisuuden. Keskeistä
Business Garden -konseptissa on muuntojoustavuus
– tilojen helpompi uudelleenjärjestelymahdollisuus,
joka on sisäänrakennettu kiinteistöön jo
suunnitteluvaiheessa. Väliseinät siirtyvät helposti ja
talotekniset muutokset hoidetaan automatiikan avulla.
Näin vältytään mittavilta purku- ja rakennustöiltä
muutostarpeen realisoituessa.

Tilat räätälöitävissä kuten haluat
– ota yhteys ja kerro toiveesi!

Tilatehokkuudella
selvää säästöä
joka kuukausi

Hyvinvoivat
työntekijät
tekevät tulosta

Modernin tilasuunnittelun avulla Optimes

Business Garden -tilojen suunnittelussa

Business Gardenissa päästään uudelle

ja rakentamisessa kiinnitetään erityistä

tasolle tilatehokkuudessa. Käytännössä

huomiota ihmisten hyvinvointiin.

tämä tarkoittaa sitä, että voit jopa

Esimerkiksi uudella tekniikalla toteutettu

puolittaa organisaatiosi tilatarpeen ilman,

ilmanvaihto toimii Optimeksessa erittäin

että viihtyvyys tai tuottavuus kärsivät.

tehokkaasti aiheuttamatta kuitenkaan

kustannussäästöistä.

Optimes Business Garden

13000 m

Tyypillinen tilatehokkuus
vanhoissa toimistoissa:
20–25 m2/henkilö.
Tilatehokkuus Optimeksessa
jopa 10 m2/henkilö.

Materiaalivalinnoilla on saavutettu
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Näin säästät!

epämiellyttävää vedontunnetta.

vuokrattava ala

edistysaskeleita pölyttömyyden ja
meluttomuuden suhteen. Ilmanvaihto,

kerrosta

valaistus ja lämmitys ovat automatisoitu
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toimimaan tehokkaammin vain silloin, kun

valmis / vaihe 1

3100

brm2

peruskerros

ihmisiä on paikalla tiloissa.

128–2715

m2

Palvelut tarpeidenne mukaan

Ota yhteyttä, niin
lasketaan, kuinka
paljon voit säästää.
Kokouskeskus

Ravintola

Lähialueen
runsaat palvelut
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2. VAIHE

Tilatehokkuudessa puhutaan merkittävistä

Panosta
viihtyvyyteen,
investointi
maksaa itsensä
takaisin
Optimes Business Gardenissa työn

Optimes Business Garden
toteutetaan kahdessa vaiheessa
Optimes koostuu kahdesta rakennuksesta, joka käsittää kokonaisuudessaan
15.000 kem2 toimistotilaa. Hankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu vuonna 2019.

ja arjen yhdistämisestä on tehty
helppoa. Tavoitteena on parantaa
ihmisten työkuntoa ja kokonaisvaltaista
hyvinvointia. Rauhallinen mutta inspiroiva
toimintaympäristö lisää viihtyisyyttä,
sitoutuneisuutta ja tuottavuutta.

Monipuoliset,
räätälöitävät tukipalvelut

Jyväskylän Kankaan
Smart City

Optimes Business Gardenissa on tarjolla runsaasti liiketoimintaa tukevia
palveluita – niin arjen sujuvuuden kannalta tarvittavia peruspalveluita
kuin myös pitkälle räätälöityjä monipuolisia palvelupaketteja. Katutasoon
rakennetaan oma korkeatasoinen ravintola ja erilaisia neuvottelutiloja tarjoava
kokouskeskus. Omiin tiloihinne voidaan toteuttaa juuri teidän tarpeitanne
vastaavat kokoustilat. Luonnollisesti sinä lopulta päätät, mitä haluat käyttää ja
maksat vain siitä, mitä käytät.

KANGAS
SMART CITY
OPTIMES
BUSINESS
GARDEN

Jyväskylän ydinkeskustan kupeeseen, vanhan paperitehtaan
alueelle rakentuva Smart City on pilottihanke, jossa Jyväskylän
kaupunki kehittää yhteistyössä oppilaitosten ja yritysten kanssa
Kankaan alueesta resurssiviisasta ja kyberturvallista aluetta.
Kankaasta rakennetaan uuden sukupolven hybridiympäristöä,
jossa yritykset, opiskelijat ja asukkaat luovat yhteistyöllä lisäarvoa
kaikille osapuolille. Alueella on käynnistynyt esimerkiksi 5K-hanke,
jossa Jyväskylän yliopisto ja Ericsson kumppaneineen kehittävät
ja testaavat alueen asukkaille älykkään kaupungin ICT-ratkaisuja.
Tulevaisuudessa Kangas on reilun 2000 työpaikan ja 6000
asukkaan koti.
Kankaalle on jo sijoittunut useita yrityksiä ja ensimmäiset asukkaat
ovat muuttaneet alueelle. Vanhan paperitehtaan siipiosassa
toimii Jyväskylän ammattiopiston, Jyväskylän aikuisopiston ja
Humanistisen ammattikorkeakoulun Luova kampus.

MATKAKESKUS

Fiksu sijainti keskellä
Jyväskylää ja Suomea
Optimes Business Garden rakennetaan Kankaan alueelle, vain
reilun kilometrin etäisyydelle Jyväskylän ydinkeskustasta. Kaikki

Business Garden on
pyöräily-ystävällinen työpaikka

keskustan monipuoliset palvelut ovat saavutettavissa nopeasti.
Yhteydet muualle Suomeen ovat sujuvat, esimerkiksi valtatiet
4, 9 ja 13 kulkevat aivan lähietäisyydeltä. Rautatieasema on
ydinkeskustassa ja lentokentälle on noin 23 kilometriä.

Optimes Business Gardenin erinomainen sijainti Jyväskylän ydinkeskustan
läheisyydessä tarjoaa mahdollisuuden aktiiviseen työmatkaliikuntaan.

Tunnettuna yliopisto- ja opiskelijakaupunkina Jyväskylä on

Jyväskylässä on viime vuosina edistetty pyörällä liikkumisen edellytyksiä mm.

hedelmällinen kasvualusta rohkeille ideoille. Edistyksellisyys ja

pyörätieverkostoa ja keskustan pyöräpysäköintiä kehittämällä.

kokeilukulttuuri vetävät puoleensa innovatiivisia yrityksiä.

Ota yhteyttä, me
autamme kaikessa!
Optimes Business Gardenin 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.

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

Timo Riikonen
Yksikönjohtaja

Rakennuksen kunto on huono
Huono sisäilma

040 514 5900

Alueella on niukka palvelutarjonta

timo.riikonen@peab.fi

Muut toimijat sopimattomia konseptiinne

Ville Niskakangas
Projektipäällikkö
040 751 3100
ville.niskakangas@peab.fi

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä.
Se työllistää Pohjoismaissa 15 000 henkeä, joista Suomessa noin
750 henkilöä. Konsernin toiminta on jakautunut neljään liiketoimintaalueeseen; rakentaminen, kiinteistökehitys, infrarakentaminen
ja teollisuus. Peab-konsernin liikevaihto on 5,1 miljardia euroa.
Konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä.

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