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Mi ks i p uroti e?

MIKSI PUROTIE?
H elppoa saapumi sta
Purotien mainio sijainti vilkkaan Pitäjänmäentien varrella
mahdollistaa yrityksellesi ensiluokkaisen näkyvyyden
ja yhdessä lämpimän autohallin kanssa myös helpot ja
miellyttävät työmatkat silloin, kun päätät tulla toimistolle.
Auton lisäksi Purotielle pääsee vaivattomasti myös
julkisilla: Valimon asema on noin 10 minuutin kävelymatkan
päässä ja suoraan etuoven edestä lähtevät bussit Helsingin
keskustan ja Espoon suuntaan. Myös tulevan Raide-Jokerin
pysäkki sijaitsee aivan talon edessä.
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Purotie

00380 HELSINKI

TILOJA
VUOKRAA
Reagle Oy
Kalevankatu 6
00100 Helsinki
www.reagle.fi

Valoi sat ti lat
Suurin ikkunapinnoin varustetut selkeän muotoiset
kerrokset ja tilat ovat poikkeuksellisen avarat ja valoisat.
Lisäksi tilat sopivat viihtyisine kaupunkinäkymineen
moneen käyttöön; niin toimistoksi, showrooksi kuin
koulutukseenkin.
Kerrokset voidaan jakaa usean eri käyttäjän kesken.
Ylimmässä kerroksessa löytyy loft-tyylistä tilaa kaltevine
ikkunoineen, kun puolestaan alemmissa kerroksissa isot
ikkunarivit tuovat valoa tilaan.

Not just an advisor

Havainnekuva kohteesta

S i jai nti

PUROTIE 1

PITÄJÄNMÄKI, HELSINKI

SIJAINTI
Mainio sijainti toimitiloille vilkkaan
Pitäjänmäentien varrella mahdollistaa
yrityksellesi ensiluokkaisen näkyvyyden.

JUL KINE N L IIKE NNE
Valimon juna-asema 750m
Bussipysäkki 100m
Raide-Jokeri 50m (2023)
L ähipalve l ut
S-market, R-Kioski, Alko 50m
Lukuisia lounasravintoita kävelymatkan sisällä.
Kaupallinen kuntosali samassa talossa
Vir kist ys
Talin urheilupuisto 300m
Talin Golf 500m
Talin Tenniskeskus 600m
Lenkkipolut lähtevät suoraan ovelta

Ki i ntei s tö ja palvelut

KIINTEISTÖ JA PALVELUT
Purotie on vuonna 1991 rakennettu viiden kerroksen toimistotalo.
Talo on hyvä esimerkki oman aikansa arkkitehtuurista - aulaan on
panostettu graniittilaatoin, kellarissa on hyvän kokoinen autohalli
ja isot ikkunat jokaisessa kerroksessa tekevät tiloista valoisat.

Tilaa 10-250 henkilön organisaatioille
Pysäköintipaikkoja kiinteistössä on yhteensä 59
Mahdollisuus sähköautonlatauspisteille
Tiloissa on jäähdytetty tuloilma ja kaukolämpö.
Katutasossa ravintola
Katutasossa kaupallinen kuntosali

TIesitkö?

Tiesitkö, että Pitäjänmäen alueella työskentelee jo yli 17,500 työntekijää, joka tekee siitä
suurimman työpaikkakeskittymä Helsingin
alueella ydinkeskustan
jälkeen?

Vuokrat tavat ti l at

Havainnekuva kohteesta

jopa

250

työpistettä
PILKOTTAVISSA
MYÖS PIENEMPIIN
KOKONAISUUKSIIN

Havainnekuva kohteesta

n .1100 m 2
2-4. krs

n .640 m 2
2-4. krs

Suurin ikkunapinnoin varustetut selkeän
muotoiset kerrokset ja tilat ovat poikkeuksellisen avarat ja valoisat. Ne sopivat viihtyisine kaupunkinäkymineen moneen käyttöön
niin toimistoksi, showroomiksi kuin koulutukseenkin.

Isomman yhtiön tarpeisiin suunniteltu kokonaisuus pitää sisällään oman luovan työn
keskittymän, joka on siojitettu tilan keskelle.
Täällä on hyvä pitää workshoppeja, ideoida
yhdessä tai pitää palavereita. Viihtyisässä
ja avoimessa kahvilatilassa vietetään aikaa
yhdessä, kuitenkin työskenteleviä kavereita
häiriöimättä, sillä lasiseinä erottaa työtilat
rennommasta alueesta. Päätyjen työympäristöt on sijoitettu niin, ettei läpikulkua synny
tarpeettoman paljon ja puhelinkopit antavat
mahdollisuuden rauhallisiin puheluihin.

Yhdistele niin monta kerrosta kuin tarvitset.

jopa

64

työpistettä
IKKUNAT
LUOTEESEEN,
KOILLISEEN JA
KAAKKOON

638 m2

Neliömäärät suuntaa-antavia ja tarkentuvat vuokrasopimuksessa
Sisustussuunnittelijan näkemys 4. kerroksen tilankäytöstä.

520 m2

Neliömäärät suuntaa-antavia ja tarkentuvat vuokrasopimuksessa
Sisustussuunnittelijan näkemys 4. kerroksen tilankäytöstä.
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1158 m2

Vuokrat tavat ti l at

Havainnekuva kohteesta

jopa

24

työpistettä
IKKUNAT
LUOTEESEEN JA
LOUNAASEEN

Havainnekuva kohteesta

n .320 m 2
2-4. krs

n .230 m 2
5. krs

Yhden kerroksen pienempi kokonaisuus sopii hyvin reilun 20 hengen yritykselle. Tähän
tilakokonaisuuteen mahtuu useampi neuvotteluhuone sekä viihtyisä kahvittelualue
keittiöineen. Pienempiä vetäytymistiloja on
tärkeä olla keskittymistä ja etäpalavereita
varten.

Ylimmän kerroksen toimistotila mahdollistaa
pienemmän yrityksen toiminnan. Kokonaisuus on valoisa, viihtyisä ja tyylikäs vinojen
kattoikkunoiden ansioista. Työn luonteesta
riippuen tilan saa helposti jaettua useamman
eri käyttötarkoituksen mukaisesti. Esimerkiksi hiljaisia huoneita, neuvottelutiloja ja
ryhmätyöskentelyn alueet voidaan rakentaa
omiksi alueiksi ilman, että ne häiritsevät toisiaan.

Yrityksen kasvaessa tilojen yhdistämen onnistuu helposti.

jopa

22

työpistettä
IKKUNAT
KOILLISEEN JA
LOUNAASEEN

249 m2

388 m2

317 m2

Neliömäärät suuntaa-antavia ja tarkentuvat vuokrasopimuksessa
Sisustussuunnittelijan näkemys 4. kerroksen tilankäytöstä.

203 m2

Neliömäärät
suuntaa-antavia ja tarkentuvat vuokrasopimuksessa
Sisustussuunnittelijan näkemys ullakon tilankäytöstä.
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S i s us tus

SISUSTUSIDEOITA

Minkälaisessa toimistossa haluaisit työskennellä? Tilat voidaan
toteuttaa toiveidesi mukaisesti
rennoksi oleskelutilaksi, jossa
ergonomia on kohdillaan tai
näyttäväksi yrityksen käyntikortiksi. Purotielle luotu konsepti on yhdistelmä modernia
skandinaavista ja berliinin rappiotunnelmaa.

Musta, nahkainen työtuoli (Fiber-tuoli, Muuto). Musta pöytävalaisin (Beam Lamp, Muuto). Valkoinen säilytyskaluste
(Componibili-säilytyskaluste, Kartell). Mustavalkoinen matto (Way-matto, Ferm Living). Keltainen tyyny (Cubi-tyyny,
Basta). Mustavalkoinen tyyny (Kelim-tyyny, Ferm Living).

Ota Yhtey t tä

Cromwell on globaalisti toimiva kiinteistösijoitusja varainhoitoyhtiö, joka omistaa ja hallinnoi kaupallisia kiinteistöjä. Cromwellilla on yhteensä 28
toimistoa 14 eri maassa ja 440 työntekijää.
Pohjoismaiden markkinoilla yritys on ollut vuodesta 2004. Helsingin lisäksi toimipisteet sijaitsevat Tukholmassa, Kööpenhaminassa sekä Malmössä, ja se hallinnoi noin 339 miljoonan euron
arvosta kiinteistöjä, joissa on tällä hetkellä 820+
vuokralaista.
Cromwell Finlandin hallinnoimat toimitilakiinteistöt sijaitsevat pääosin Espoossa, Helsingissä
ja Vantaalla.
Yrityksemme vahvuus on paikallisten, kokeneiden kiinteistöalan ammattilaisten vankka
asiantuntemus. Haluamme olla lähellä asiakkaitamme, ja meille asiakastyytyväisyys on yksi
tärkeimmistä ohjaavista tekijöistä. Lisäksi toimintaamme ohjaavat muut arvomme, kuten
vastuullisuus ja kunnioitus.

Lue lisää vuokranantajasta
www.cromwellpropertygroup.fi

Reagle toimii Cromwellin kumppanina Purotien tilojen vuokrauksessa ja kohteen kehittämisessä.

MARKUS MALAMO
044 989 2887
markus.malamo@reagle.fi

Reagle on vuonna 2017 perustettu yksi Suomen
nopeimmin kasvavista kiinteistöalan neuvonantoyrityksistä, jonka toiminnan kulmakivinä on
laadukas ja periksiantamaton tekeminen sekä
rohkeus tehdä asioita uudella tavalla.
Toimimme läheisessä yhteistyössä kiinteistöjen
omistajien kanssa liittyen niin kiinteistöjen ostamiseen ja myymiseen, kuin myös kohteiden
kehittämiseen ja vuokraamiseen.
Tavoitteenamme on uudistaa kiinteistöalan toimintakenttää kokonaisvaltaisesti sekä olla merkittävä toimija Pohjoismaissa. Haluamme implementoida asiakkaiden näkökulmasta täysin
läpinäkyvät ja tehokkaat palvelumallit.

PIA-SOFIA LEHTONIEMI
040 719 8053
pia-sofia.lehtoniemi@reagle.fi

Suunnitellaan teille sopivat tilat yhdessä.

Lue lisää
www.reagle.fi

VILLE KAMPPARI
044 038 0696
ville.kamppari@reagle.fi

