Oikea alusta
yrityksesi kasvulle!

Ultimes Business Garden
Karvaamokuja 2, 00380 Helsinki

www.businessgarden.fi

Ultimes Business
Garden on kasvun
paikka
Upeasti toteutettu, ajattoman tyylikäs
Ultimes Business Garden I on valmistunut

Ultimeksessa
muutos ei ole mörkö
vaan mahdollisuus

Ultimes Business Garden
on uuden ajan
toimitilaratkaisu.
– Vertti Kivi

Ultimes Business Gardenissa tilojen uudelleen
järjestelymahdollisuus on otettu huomioon jo

Pitäjänmäelle Vihdintien alkuun keväällä

suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Näin

2016. Uutta ajattelua edustavan monitila

vältytään mittavilta purku- ja rakennustöiltä

rakennuksen sisustussuunnittelusta vastasi

muutostarpeen realisoituessa. Väliseinät

palkittu dSign Vertti Kivi & Co, joka on

siirtyvät helposti ja talotekniset muutokset

suunnitellut mm. Finnairin uuden Airbus A350

hoidetaan automatiikan avulla.

-laajarunkokonelaivueen matkustamon.

Yrityksen pienentyessä tiloja voidaan
helposti eriyttää ja alivuokrata. Yrityksen
kasvaessa Ultimes tarjoaa jatkovaiheidensa
myötä jopa 2500 m2 yhtenäistä tilaa samassa
kerroksessa. Business Garden tarjoaa myös

Tilakonsepti on
poikkeuksellisen
muuntojoustava

erinomaiset puitteet pääkonttoritason toiminnalle.
Viimeksi Peab on toteuttanut pääkonttoritilat
Outotec Oyj:lle.

Ainutlaatuiseen Business Garden -konseptiin

Näin säästät!

kuuluva tilojen helppo muunneltavuus
antaa mahdollisuuden järjestää työtilat
kulloisenkin tarpeen mukaiseksi. Monityötila
tai perinteisempi tilaratkaisu voidaan

Business Gardenin tilatehokkuus tuo
säästöjä vuokrakuluissa

toteuttaa tehokkaasti, jolloin säästetään
operatiivisissa kuluissa ja tuhlataan vähemmän
luonnonvaroja. Kuuntelemme tarpeitanne
ja toteutamme tiloja, joissa tuloksenteko
helpottuu.

Vuokralaisina
Peab ja ISS
Palvelut

Modernin tilasuunnittelun avulla Ultimeksessa päästään uudelle tasolle tilatehokkuudessa.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voit puolittaa organisaatiosi tilatarpeen ilman,
että viihtyvyys tai tuottavuus kärsivät. Tilatehokkuudessa puhutaan merkittävistä
kustannussäästöistä.

Tyypillinen tilatehokkuus vanhoissa
toimistoissa 20–25 m2 / henkilö.
Tilatehokkuus Ultimeksessa jopa
10 m2 / henkilö.
Ota yhteyttä, niin lasketaan,
kuinka paljon voit säästää!

Platina-tason
LEED-sertifioidut
tilat

Hyvinvoivat
työntekijät tekevät
tulosta

Ultimes Business Garden

Tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa

on vastuullisesti toteutettu,

on kiinnitetty erityistä huomiota ihmisten

huippunykyaikainen

hyvinvointiin. Esimerkiksi uudella

kiinteistö. Olennaista

tekniikalla toteutettu ilmanvaihto toimii

meidän kaikkien yhteisen hyvinvointimme
kannalta ovat erinomaiset julkisen liikenteen
yhteydet, lähialueen monipuoliset palvelut
sekä kiinteistön energiatehokkuus ja muu

Ultimeksessa erittäin tehokkaasti

Ultimes
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9383 m

7

263

04/2016

1367 m

199 m

vuokrattava ala

kerrosta

pysäköintioikeutta

valmis

peruskerros

jaettavuus

2

2

2

aiheuttamatta kuitenkaan epämiellyttävää

Palvelut
tarpeidenne mukaan

vedontunnetta. Materiaalivalinnoilla on
saavutettu edistysaskeleita pölyttömyyden

ympäristöystävällisyys. Ultimeksen kestävät
ratkaisut näkyvät mm. vähän vettä kuluttavina
vesikalusteina, tarpeen mukaan säätyvinä
valaistuksena ja ilmanvaihtona, sähköautojen

Ultimes
Business Garden II

ja meluttomuuden suhteen. Ilmanvaihto,
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Kokouskeskus

Ravintola

toimimaan tehokkaammin vain silloin,

Lähialueen
runsaat palvelut

kun ihmisiä on paikalla tiloissa. Eron

latauspisteinä sekä vähäpäästöisinä
materiaalivalintoina.

huomaat kuluissa.
1 KÄYTTÄJÄ

5 KÄYTTÄJÄÄ

9 KÄYTTÄJÄÄ

Ultimes II
rakentuu osaksi
Business Garden
-kokonaisuutta
Ultimes I otettiin käyttöön huhtikuussa 2016.

Panosta
viihtyvyyteen,
investointi maksaa
itsensä takaisin

ULTIMES I

Ultimes Business Gardenissa työn ja

Ykkösvaiheen viereen, kiinteäksi osaksi

arjen yhdistämisestä on tehty helppoa.

Peabin Business Garden -kokonaisuutta, on

Tavoitteena on parantaa ihmisten työkuntoa

suunniteltu Ultimes II -rakennus. Molempia

ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Rauhallinen

rakennuksia palvelee yhteinen maanalainen

mutta inspiroiva toimintaympäristö lisää

pysäköintihalli. Tulevaisuudessa Ultimes-taloja
voi olla jopa kuusi, mikä tarjoaa erinomaiset
mahdollisuudet yritysten laajentumiselle.

ULTIMES II

Tilat räätälöitävissä
kuten haluat – ota yhteys
ja kerro toiveesi!

viihtyisyyttä, sitoutuneisuutta ja tuottavuutta.

Monipuoliset,
räätälöidyt
tukipalvelut läheltä

K E H Ä III

KEHÄRATA

TURUNVÄYLÄ

HELSINKI-VANTAA
LENTOKENTTÄ
24 MIN

Ultimes Business Garden tarjoaa aidon
mahdollisuuden hyödyntää erilaisia ylläpito- ja
tukipalveluita. Palvelukonsepti perustuu ISS-

KEHÄ I

palvelutiimin läsnäoloon, henkilökohtaiseen
ratkaisukykyyn ja moniosaamiseen. Käyttäjille

BUSSI 550,
TULEVA
RAIDE-JOKERI

tarjotaan laaja valikoima vaihtoehtoja arjen
sujuvuuden kannalta tarvittavista peruspalveluista aina

LEPPÄVAARA

TALIN TENNISKESKUS

pitkälle räätälöityihin monipuolisiin palvelupaketteihin.

HUOPALAHTI
ULTIMES
BUSINESS
GARDEN

Luonnollisesti sinä lopulta päätät, mitä haluat käyttää
ja maksat vain siitä, mitä käytät.

KEILANIEMI
SONERAN
DATAKESKUS

Nykyaikaiset kokoustilat ja
trendikäs ravintola
Ultimes Business Gardenin ensimmäisessä kerroksessa palvelee
korkeatasoinen ravintola. Samassa kerroksessa on erilaisia ja erikokoisia

PASILA
4 MIN

HELSINKI
8 MIN
BUSSI 550,
TULEVA
RAIDE-JOKERI

ULTIMES
BUSINESS
GARDEN IV

ULTIMES
BUSINESS
GARDEN III

ULTIMES
BUSINESS
GARDEN II

ULTIMES
BUSINESS
GARDEN I

Fiksu sijainti
Ultimes Business Garden sijoittuu Vihdintien alkuun,
Karvaamokuja 2:een. Vihdintietä pitkin kulkee noin

ULTIMES
BUSINESS
GARDEN V–VI

nykyaikaisia kokoustiloja, joita käytätte luonnollisesti vain tarpeenne mukaan.
Omiin tiloihinne voidaan lisäksi toteuttaa juuri teidän tarpeitanne vastaavat

30.000 ajoneuvoa vuorokaudessa, joten yrityksesi
näkyvyys on taattu. Kohteeseen on helppo saapua

kokoustilat.

niin autolla, julkisilla kulkuneuvoilla kuin pyörälläkin.
Ultimeksessa on omat sosiaalitilat työmatkaliikkujille.

Polkupyöräparkki

Helsingin keskustaan on vain 7 km ja lentokentälle
PYSÄKKI,
BUSSI JOKA
3. MINUUTTI

Ultimes tarjoaa yli 100 polkupyöräpaikkaa

17 km. Autolla pääset suoraan tilavaan parkkihalliin.
VIHDINTIE

Aivan Business Gardenin edessä on HSL:n
bussipysäkki, parin sadan metrin etäisyydellä
tulevan Raide-Jokerin pysäkki ja Huopalahden

sisätiloissa sosiaalitiloineen. Käytössäsi

juna-asemallekin matkaa kertyy vain muutama

ovat myös Business Gardenin omat jopopolkupyörät.

ITÄKESKUS

HUOPALAHDEN ASEMA 600 M,
SUORA LENTOKENTTÄYHTEYS

minuutti. Junalla pääsee nopeasti Pasilaan, Helsingin
keskustaan ja suoraan Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Pitäjänmäellä on
vaikka ketä ja mitä!
Helsingin Pitäjänmäki on perinteistä yritysaluetta,
joka on uudistunut viime vuosina aktiivisesti. Ultimes
Business Gardenin lähialueen yritysnaapureita
ovat mm. CGI, TeliaSoneran datakeskus, ABB,
Hartwall, Fujitsu sekä Digia. Alueen palvelut ovat
runsaat, päivittäistavarakauppojen ja huoltoasemien
lisäksi lähialueelta löytyvät esimerkiksi Sats Elixian
kuntokeskus, Talin Liikuntakeskus ja Diacorlääkäriasema sekä Amiedu-koulutuskeskus.

Ota yhteyttä, me
autamme kaikessa!
Ultimes 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
Rakennuksen kunto on huono
Huono sisäilma
Alueella on niukka palvelutarjonta
Muut toimijat sopimattomia konseptiinne

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

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

Ultimes Business Garden
Karvaamokuja 2, 00380 Helsinki

www.businessgarden.fi

