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Tulevaisuuden 
toimitilat PRESSISSÄ 
tarjoavat yrityksellesi 
harvinaisen mahdolli-
suuden vastuullisiin 
tilavalintoihin.



Muunneltavuus

Vastapainona toimii valaistuksen muunneltavuus. 
Lisänä mobiilisovelluksella säädettävyys, jolloin 
käyttäjät voivat halutessaan hallita valaistusta tila- ja 
valaisinkohtaisesti suoraan älypuhelimestaan.

Automatiikka

Päivänvaloautomatiikka ja läsnäolotunnistimet 
säätelevät valaistusta automaattisesti, jotta turhaa 

energiankulutusta saadaan kuluttua karsittua ilman 
erillistä säätämistä.

Vastuullisuus

PRESSIn LEED V4 –sertifikaatti huomioi ympäristö-
vaikutukset pelkkää energiatehokkuutta laajemmin. 
Esim. materiaalien kokonaisvaltaiset terveys- ja ympä-
ristövaikutukset on tutkittu tuotantovaiheista alkaen. 

Energiatehokkuus

Tavoitteeksi suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin 
ns. nollaenergiakiinteistö, jossa kiinteistön ylläpi-

toenergia pyritään tuottamaan omavaraisesti ja 
uusiutuvilla energianlähteillä. 

Tulevaisuudessa

Vantaankoskelle on nousemassa vetovoimainen yritys-
keskittymä. Naapurustossa on tähänkin asti toiminut 
merkittäviä yrityksiä, mutta alueen kasvu ei lopu PRESSIn 
valmistumiseen.

Nyt

PRESSIn ensimmäinen osa valmistui tammikuussa 2019. 
Ensi kesään mennessä PRESSIssä ja naapuritonteilla 

toimii aktiivisesti menestyviä yrityksiä jo kolmessa 
upouudessa kiinteistössä.



Yrityksesi
näköiset tilat

Huippuluokan tilat koh-
tuullisin kustannuksin
Kohteen suunnittelussa on 
panostettu siihen, että käyttäjä 
saa teknisesti laadukkaat tilat 
huippuluokan energiakiinteis-

Valmistumisvuosi
C-talo valmis 1.1.2019.
B-talo arvioitu valmistuvak-
si vuonna 2020

Osoite
Uutistie 3, Vantaankoski

Palvelut
Lounasravintola, pihapysä-
köinti, pyöräparkki ja sosi-
aalitilat ja sähköautopaikat

Tilatyyppi
5 kerrosta, kerrosalan 
ollessa n. 1000 m2 toimisto, 
varasto- ja tuotantotiloja

Kokonaisuuden 
ykkösvaihe eli 
C-talo on valmis ja 
ensimmäiset käyt-
täjät ovat muuta-
neet sisään vuoden 
2019 alussa. 

PRESSI 
faktat

PRESSI Smart Premises tarjoaa yrityksellesi ainutlaatuisen mahdollisuuden vastuullisiin tilavalintoi-
hin, vain kävelymatkan päässä Vantaankosken juna-asemasta. Uusimmat energiatehokkuusmenetel-
mät, loistavat liikenneyhteydet ja moderni tilatekniikka. Vastuullisesti mutta viihtyen – PRESSI

tössä, kuitenkin kohtuullisin 
kustannuksin. Yrityksesi voi 
monin tavoin tehdä vastuullisia 
valintoja, mutta toimitilojen 
kohdalla käyttäjän voi olla vai-
kea vaikuttaa, ellei kiinteistöä 
ole alusta lähtien suunniteltu 
vastuulliseksi. Pressi Smart Pre-
mises tarjoaa kuitenkin yrityk-
sellesi nyt entistä helpomman 
ja mukavamman vaihtoehdon, 
sillä me SRV:llä olemme huo-
lehtineet kohteen suunnittelus-
ta ja toteutuksesta.

PRESSIssä käyttäjä saa lisäksi 
kaiken oleellisen lounasravinto-
lasta alkaen ja tilat rakennetaan 
ja suunnitellaan käyttäjälähtöi-
sesti ammattilaisten toimesta 
sinun yrityksesi päivittäiseen 
toimintaan sopiviksi. 

Näkymähavainne Hämeenlinnanväylältä



Joustavasti
erilaisia tiloja
PRESSI Smart Premises muodostuu kolmesta yhtenäisestä kiinteistöstä. 
PRESSI tarjoaa toimistotilojen lisäksi pienimuotoisten tuotanto-, varas-
to- tai logistiikkatilojen käyttäjille mahdollisuuden yhdistää toiminto-
jaan samaan taloon.

Toimistotila on mahdollista re-
montoida täysin yrityksen tar-
peiden mukaan joko avotilaksi 
parilla neuvotteluhuoneella 
mutta tarvittaessa tila joustaa 
kokonaan huonetoimistoksikin.

KOKO
TALOSSA
5000 m²

Korkea pohjakerros mahdol-
listaa erityistoimintojen ja 
toimiston sijoittamisen samaan 
taloon. Kaikki kerrokset yhdis-
tyvät hisseillä ja näin erilaisten 
toimintojen yhteistyö voidaan 

pitää saumattomana. Tilan 
vapaa korkeus on 5 metriä ja 
myös pohjakerroksen noin 
1000 m2 kokonaisala voidaan 
jakaa useammalle käyttäjälle, 
eri käyttötarkoituksiin.

Havainnekuva pohjakerroksesta

1000 m2
kerroksessa,
joka on 
jaettavissa

340 m2 340 m2 680 m2

320 m2160 m2160 m2

muista tila- 
vaihtoehdoista!

Kysy



PRESSIin valmistuu heti 
ensimmäisessä vaiheessa 
Fazer Food&Co -ravintola, 
joka tarjoilee maukkaan 
ja terveellisen aamiai-
sen, lounaan ja välipalat. 
Kokoustarjoilut voidaan 
noutaa kahvilasta tai tilata 
suoraan omiin tiloihin.
Salia on myös mahdollista 
varata tapahtumiin ja kou-
lutustilaisuuksiin lounasa-
jan ulkopuolella.

Ravintola ja 
kahvila

Pyöräilijöille tulee katettu-
ja pyöräpaikkoja kiinteis-
tön eteen ja käyttäjilleen 
Pressi tarjoaa myös täysin 
maksuttomat suihkut ja 
pukukaapit kiinteistön 
kellarikerroksessassa.

Pyöräparkki ja 
sosiaalitilat

Pysäköintipaikkoja 
PRESSIssä on runsaasti.
Nykysuunnitelmien mu-
kaisten vajaan 400 pysä-
köintikenttäpaikan lisäksi 
myös sähköautoille on 
useampia latauspisteitä. 

Pysäköinti-
paikat

Vuokralaisten vieraita 
varten kiinteistössä on 
sähköinen ilmoittautumi-
nen, jonka avulla isäntä 
tai emäntä saa viestin 
kiinteistölle saapuneesta 
vierailijasta nopeasti ja 
vaivattomasti.

Ilmoittautu-
minen 

palvelut
Kattavat

PRESSIstä löytyy jo sen ensimmäisessä vaiheessa kaikki 
tärkeimmät käyttäjäpalvelut.

palvelut
Kattavat



Valaistus:
Toimisto-, neuvottelu-, myynti- 
ja näyttelytilat 500 lx

Tietoliikenne:
Rakennus liitetään paikallisen 
teleoperaattorin tietoliikenne-
verkkoon. Yhteydet Elisa, DNA 
ja Sonera.
Yleiskaapelointi CAT6-kategori-
an mukaisesti. 

Ilmanvaihto:
Mitoitusilmavirta toimisto- ja 
sosiaalitiloissa 2 dm3/s/lat-
tia-m2. Tuloilma jäähdytetään, 
lisäjäähdytys säteilypaneeleilla.

Jäähdytys:
Koneellinen jäähdytys, sisäil-
maluokka S2. Toimistotilojen 
jäähdytysteho mitoitetaan 
40 W/m2 mukaan.

Hissit:
Henkilö- ja tavarahissi:
13 hlö/1025 kg
Henkilöhissi: 8 hlö/630 kg

Korkeudet:
Tuotanto-/varastotilat 5 m, 
muissa tiloissa 2,55-2,86 m

Kantavuudet:
1. krs. hyötykuorma 15,0 kN/
m2 ja pistekuorma 25 kN 
150x150 mm2 alueella

Tekniset tiedot

neuvottelu

keittiö

avotoimisto

hissi

hissiaula

hissi

avotoimisto

tauko/lounge

neuvottelu

neuvottelu

Toimistokerros pohjakuva

VAPAAT TILAT

Tutustu vapaisiin 
tiloihin tarkemmin
täältä!

Havainnekuva toimistotilasta

https://www.srv.fi/toimitilat/pressi?bpb=1


Energiaväylä

Energiaväylä

Jakotukkikaivo
Maalämpökaivo

Pumppukaivo

Energiaväylä

Vastuulliseksi
suunniteltu
PRESSIn matka ideasta suunnittelupapereiksi ja pian valmistuvaksi 
rakennuskompleksiksi sai alkunsa ajatuksesta tarjota tulevaisuuden 
toimitilat yrityksille nyt.

PRESSI näyttää ulkoisesti varsin 
tavanomaiselta toimistoraken-
nukselta. Parkkialueen alle kät-
keytyy kuitenkin yksi aivan uusi 
innovaatio, maalämpöä siirtävä 
energiaväylä, jolla pienennäm-
me ympäristörasituksen lisäksi 
ylläpitokustannuksia.

Tehokkaampaa energi-
ansiirtoa
Väylän avulla jäähdytys- ja läm-
mitysenergiaa voidaan tehok-
kaasti siirtää sinne missä sitä 
tarvitaan ja jopa kiinteistöstä 
toiseen. Samoin energiakentän 
eri maalämpökaivojen hyö-

dyntämistä voidaan optimoida 
väylän avulla. Tämän johdos-
ta maasta saatava rajallinen 
lämpö- ja jäähdytysenergia 
saadaan riittämään mahdol-
lisimman pitkälle ja siirrettyä 
mahdollisimman tehokkaasti.
Vastuullisuudessa ei onnistuta 

Havainnekuva energiaväylästä

Energiaväylän avulla 
energia siirty sinne 
m

issä sitä tarvitaan.  

sattumalta: PRESSIn räätälöity 
maalämpöjärjestelmä on kehi-
tetty ja testattu lukemattomien 
asiantuntijoiden ja suunnitteli-
joiden toimesta. Tavoitteenam-
me on tarjota tilat, joissa yritys 
voi toimia vastuullisesti pitkälle 
tulevaisuuteen.



PRESSIssä jo:
      

Naapurissa:
      

Naapurusto

Vantaankoskella
loistosijainnilla
Hyvien liikenneyhteyksien varrella suurien teiden 
risteyksessä on aitiopaikka näkyvyyden osalta sekä 
työntekijöiden ja vieraiden liikkumisen kannalta. 

Vantaankoskella sijaitseva 
PRESSI on logistisesti aitiopai-
kalla Kehäradan, Kehä III:n ja 
Hämeenlinnanväylän kupeessa, 
lähellä lentokenttää. Hyvien 
bussiyhteyksien lisäksi Van-
taankosken juna-asema on 
lyhyen kävelymatkan päässä 

minuuttia 
bussipysäkille2
minuuttia 
juna-asemalle5
minuuttia 
lentokentälle10

ja sijainti on loistava myös 
autoilijoille ja logistiikalle. Len-
tokentälle on vain kymmenen 
minuutin ajo- tai junamatka ja 
PRESSIstä pääsee joustavasti 
Espooseen, Helsinkiin ja muual-
le Vantaalle vaikka keskellä 
työpäivää tai sen jälkeen. 

Finn-ID Oy
Otis Oy 
Carrier Oy
Emerson Oy
Anticimex Oy

Kehä III

Kehä III

Vantaankoski

Kehä I

Häm
eenlinnanväylä

Häm
eenlinnanväylä

Junarata
Metro

Helsinki

HUS Logistiikkakeskus
Sanomala

Gemalto Oy
Pöyry Plc



Junarata
Metro

Ota 
yhteyttä

SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten raken-
tajana ja olla alan innostavin työpaikka. Aito yhteistyö ja innostus tekemiseen näkyvät jokaisessa kohtaamisessa kanssamme.

JENITA KOKKONIEMI

Asiakkuusjohtaja
+358 44 527 0870
jenita.kokkoniemi@srv.fi

JUHA-MATTI KIISKI

Asiakkuuspäällikkö
+358 40 084 1213
juha-matti.kiiski@srv.fi

MIIKKA WIKSTRÖM

Asiakkuuspäällikkö
+358 50 547 2410
miikka.wikstrom@srv.fi
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