
Kalasataman 

HORISONTTI
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Tervetuloa 
toimistotorniin. 

Täällä olet 
näköalapaikalla.

Tavoitteesi ovat korkealla, entä toimistosi? Sinun yrityksesi 
kertoo toimitiloillaan paljon sekä työntekijöilleen että 

asiakkailleen. Kun yrityksesi toimitilat sijaitsevat Suomen 
ensimmäisessä toimistopilvenpiirtäjässä, olette asettaneet 

tavoitteen huipulle ja kuulutte edelläkävijöihin. Ja mitkä 
näköalat! Jokaisesta toimistosta aukeavat inspiroivat 

merimaisemat.

Toimitilasi kertovat, mitä ajattelette itsestänne ja mihin 
uskotte. Kaksikymmentäkuusikerroksinen ja 109-metrinen 
Horisontti erottuu muista myös korkealla laadullaan sekä 

jalustassa sijaitsevan REDIn tarjoamilla huikeilla lähipalveluilla. 
Katso Horisonttiin ja varaa nyt yrityksesi arvoinen, uniikki 

toimitila Suomen ensimmäisestä toimistopilvenpiirtäjästä. 
Kalasatamaan nousee yhteensä kahdeksan tornia, joista 

ainoastaan Horisonttiin on tulossa toimistotiloja. Kun haluat 
tehdä historiaa, tämä on se hetki.
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Horisontin sijainti Kalasataman metron yhteydessä 
takaa sinulle hyvät kulkuyhteydet moneen suuntaan. 
Rautatieasema on kuuden minuutin metromatkan 
päässä, pyöräilijöitä hemmottelee alueen läpi 
kulkeva baana ja lentokentälle ajaa puolessa 
tunnissa. Pikaraitiotien Kalasatamasta Pasilaan on 
tavoitteena valmistua vuonna 2024, joten helpommin 
saavutettavaa työpaikkaa Helsingistä saa hakea. Yli 
kahdentuhannen paikan REDI-parkista voi vuokrata 
autopaikkoja Horisontissa työskenteleville. Torniin 
noustaan hissillä suoraan metrolta ja Horisontin alla 
levittäytyy Kalasataman urbaani kaupunginosa.

Kalasataman Horisontista katsoen kaikki on lähellä 
– myös huikea merinäköala, josta pääset nauttimaan.

KALASATAMA HOUKUTTAA 
EDELLÄKÄVIJÄYRITYKSIÄ

Tuo yrityksesi lähelle muita edelläkävijäyrityksiä. 
Löydät varmasti läheltä omaa toimintaasi tukevia 
yrityksiä. Kalasatamassa on elämää: yrityksiä, työnte-
kijöitä, asuntoja ja alueen asukkaita, jotka arvostavat 
palveluita lähellä. Kalasatama ja REDIn ympäristö 
onkin pääkaupunkiseudun ehdottomasti kiinnostavin, 
uusi ja edelleen kehittyvä alue, joka on jo nyt täydessä 
vauhdissa ja vilkas ihmisten kohtaamispaikka.
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26
kerrosta

109
metriä

24 krs.
Terassi- ja 

näköalaravintola

5–26 krs.
Toimistotilat

5 krs.
Esplanadin puiston 
kokoinen viherpiha

1–4 krs.
Kauppakeskus 

REDIn palvelut ja 
ravintolamaailma

TOIMISTO 
Näköala
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Horisontti
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Lahti/Tampere

Helsinki-Vantaa 
lentokenttä

E18/Turku

Turku

E18/Porvoo

E75/Lahti
45/Tuusula

E12/Tampere

3

Horisontti

1
2

Helsinki

Lento- 
kentälle
30 min.

Hissi-
yhteys 
metroon6

minuuttia  
keskustaan

Horisontti

1  Horisontti,
 Kauppakeskus REDI

2  Kalasataman  
metroasema

3  Helsingin 
rautatieasema

4 Messukeskus 

5 Helsinki-Vantaan 
lentokenttä 
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Voit jopa tilata ruokakassin valmiiksi odottamaan töistä kotiin 
lähtiessäsi. Turhaan liikkumiseen ei tarvitse käyttää aikaa. Katso 
REDIn muu tarjonta: redi.fi

SAAT ENEMMÄN AIKAA
 » Yli 30 kahvilaa ja ravintolaa 
 » Päivittäistavarakauppoja
 » Elixia-kuntokeskus
 » Terveystalon lääkäriasema
 » Cinamon-elokuvateatteri
 » Autohuolto- ja pesulapalvelu

 » Paketti- ja postipalvelu
 » Kukkakauppa
 » Metroasema
 » Parkkihalli
 » Tiloja erilaisiin 

asiakastilaisuuksiin

Horisontin jalustassa olevasta kauppakeskus REDIstä löydät 
palveluja moneen lähtöön. Täällä sujuu työ ja arki helpottuu 
ihan huomaamatta. Työntekijäsi osaavat arvostaa sijaintia 
palveluiden ja loistavien yhteyksien keskellä.
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Huom! 
Alustava pohjakuva. 

Suuntaa-antava, 
ei mittakaavassa.

UPEAT YHTEISKÄYTTÖTILAT 
ja inspiroivat monimuototilat 
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Korkealaatuisista, moderneista toimitiloista 
voit valita juuri sinun yrityksellesi sopivat tilat. 
Tarjolla on erilaisia, joustavia monimuototiloja, 
jotka sopivat joko yhdelle yritykselle tai 
pienemmiksi tiloiksi kahdelle yritykselle – tilat 
ovat hyvin räätälöitävissä yrityksesi tarpeiden 
mukaan. Kerrokset 5–26 on vuokrattavaa 
toimistotilaa ja yhden kerroksen vuokrattava 
pinta-ala on noin 500 m². 

Horisontin kaikista toimitiloista avautuvat 
inspiroivat merinäköalat. Ylhäällä näkymät ovat 
Helsingin upeimmat, kun taas 5. kerroksesta 
pääset suoraan lähes Esplanadin kokoiselle 
puistokannelle Brygalle. Vehreä puistokansi 
meriheinineen ja pensaineen luo puitteet 
rauhalliselle kahvihetkelle tai tauolle keskellä 
kiireistä toimistopäivää.

Paitsi kauppakeskus REDIn palvelut, 
myös Horisontin toimistotornista löytyy 
ainutlaatuisia yhteisiä tiloja ja palveluja. 
3. kerroksessa viihtyisä ja eläväinen aula ja 
infopiste vastaanottoineen toivottaa niin sinut 
kuin vieraatkin tervetulleeksi. Aulassa voit 
halutessasi työskennellä ja nauttia pienen 
kahvilan tuoreista herkuista. 

ENTÄ JOS VEISIT NEUVOTTELUT JA 
PALAVERIT HUIPULLE? 

Ylhäällä 25. kerroksessa oleva yhteiskäyttöinen 
neuvottelu- ja kokouskeskus näköaloineen luo 
neuvotteluille oman inspiroivan tunnelman. 
Vai nauttisitko lounasta pilvenpiirtäjän 24. 
kerroksessa? Horisontin huipulle tulee 
trendikäs terassi- ja näköalaravintola, josta on 
upeat näkymät niin merelle kuin kaupunkiin. 
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16.6.2021

SRV ON INNOVATIIVINEN 
KAUPUNKIKESKUSTEN KEHITTÄJÄ

SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja 
uudistaja. Luomme innovatiivisia 

ja yhteisöllisiä kaupunkikeskustoja 
– inspiroivia kortteleita, koteja ja toimitiloja. 

Uudenlaisia kohtaamispaikkoja.

SRV I Jenita Kokkoniemi I jenita.kokkoniemi@srv.fi I puh. 044 527 0870
PL 555, Tarvonsalmenkatu 15, 02601 Espoo I puh. 0201 455 200

www.srv.fi/horisontti


