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POHJOLA-TALON 
UUSI ELÄMÄ
Entinen Pohjola-talo uudistuu nyt monipuoliseksi hyvin-
voinnin ja lähipalveluiden keskittymäksi. Tunnettu talo 
kokee täydellisen saneerauksen, jossa erilaisten yritysten 
tarpeisiin luodaan nykyaikaiset ja korkeat vaatimukset 
täyttävät toimitilat.  

HOIVAA JA HYVINVOINTIA 
LÄHIYMPÄRISTÖÖN
Kiinteistö Oy Lapinmäentie 1:stä muotoutuu hyvinvoinnin 
ja arjen palveluiden elämää sykkivä keskus. Tuottoisa 
synergia syntyy hyvinvoinnin, terveyden, palveluasumisen, 
kuntoutuksen, vapaa-ajan, lähipalveluiden ja toimistojen 
rinnakkaiselosta. Keskeinen sijainti varmistaa, että palvelut 
ovat helposti ympäristön asukkaiden saavutettavissa.

Saneeraus valmistuu vuonna 2024. Tule mukaan ja anna 
yrityksesi menestyä tässä inspiroivassa, hyvän elämän 
ympäristössä!
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ETELÄ-HAAGA

PIKKU HUOPALAHTI

MUNKKIVUORI

HUOPALAHTI

MUNKKINIEMI

POHJOIS-HAAGA

PAJAMÄKI

RUSKEASUO

KOy 
Lapin- 

mäentie 1 

Turun 
moottoritie

Kehä III

Hämeenlinnan- 
väylä

Raide-Jokeri

Vihdintie

Junarata

KOy 
Lapin- 

mäentie 1 

Mannerheimintie

KESKEINEN 
SIJAINTI 
ARVOSTETULLA 
ALUEELLAminuutti bussipysäkille

1
minuuttia autolla keskustaan
15

Kiinteistö Oy Lapinmäentie 1 sijaitsee valmiissa 
kaupunkirakenteessa ja hyvien liikenneyhte-
yksien äärellä osoitteessa Lapinmäentie 2. 
Huopalahdentien ja Lapinmäentien kulmassa 
kohoavaan taloon on helppo tulla lähialueilta 
Munkkivuoresta, Niemenmäestä ja Etelä- 
Haagasta, kuten myös valtaväyliltä Turun ja 
Tampereen suunnasta. Keskustaan ajaa omalla 
autolla vartissa. Bussiyhteydet ovat jo nyt hyvät, 
ja tulevaisuudessa julkisen liikenteen palvelut 
parantuvat entisestään: Raide-Jokeri valmistuu 
2024 ja suunnitelmissa on myös pikaraitiotie.
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HYVINVOINTIA JA TERVEYSPALVE-
LUJA KAIKILLE SUKUPOLVILLE
Kiinteistö Oy Lapinmäentie 1:n uudistetuissa 
toimitiloissa korostuvat hyvä arki ja koko elämän 
mittainen hyvinvointi. Taloon sijoittuvat päiväkoti 
ja palveluasumisen yksiköt toivottavat tervetul-
leeksi muuta hyvinvointia tukevaa liiketoimintaa, 
esimerkiksi fysioterapiaa ja muuta kuntoutusta.

ARJEN PALVELUT JA VAPAA-
AJANVIETTO HOUKUTTELEVAT 
ASIAKKAITA
Talosta kehittyy eri sukupolvien viihtyisä koh-
tauspaikka, jossa yhdistyvät työ, vapaa-aika ja 

erilaiset palvelut. Liiketilaa on tarjolla päivittäis-
tavarakaupalle, erikoisliikkeille ja arjen tärkeille 
palveluille. Talosta löytyvät tilat kuntosalille ja 
erilaisille liikunta-alan yrityksille. Kahvila- ja  
ravintolapalveluille varatut liiketilat houkuttele-
vat avaruudellaan ja viihtyisällä miljööllään.

Kiinteistö Oy Lapinmäentie 1 tarjoaa myös 
tyylikkäät ja nykyaikaiset toimistotilat hyvässä 
osoitteessa monelle eri yritykselle.
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TÄYNNÄ 
HYVÄÄ 
ENERGIAA
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Kiinteistö Oy Lapinmäentie 1 sijaitsee vakiintuneella ja 
vetovoimaisella kaupunkialueella, jonka asukasmäärä on 
kasvussa. Toimistotalon ympärille rakennetaan seitsemän 
uutta tornitaloa, joihin tulee yhteensä noin 700 asuntoa.

VEHREÄ LÄHILUONTO VIRKISTÄÄ
Ympäristön vehreys luo omalta osaltaan hyvinvointia. 
Talojen väliin tulee viihtyisiä piha- ja oleskelualueita sekä 
kulkuväyliä. Toimitalon vieressä avautuu iso Kangaspellon 
puisto, josta löytyy monipuolisia ulkoilumaastoja talon 
vuokralaisten virkistys- ja hyötykäyttöön. Toimitalon 
itäpuolen tiloissa saadaan nauttia puistonäkymistä ja 
ylimmissä kerroksissa avautuvat upeat, pitkät näkymät 
joka suuntaan.
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Kiinteistö Oy Lapinmäentie 1 tarjoaa monenlaisia tiloja yritysten erilaisiin 
tarpeisiin. Rakennusvaiheessa tiloja ja tekniikkaa voidaan räätälöidä 
yrityksille parhaiten sopiviksi. Jatkossa muuntojoustaviksi toteutettavat 
tilat elävät yrityksen muutosten mukana. 

TILAT 
RÄÄTÄLÖIDÄÄN 
YRITYKSELLESI 
SOPIVIKSI Ta
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Esimerkki osasta 
2. kerroksen tiloja. 
Huom! Alustava 
pohjakuva. 
Suuntaa-antava, 
ei mittakaavassa.

ESIMERKKEJÄ VUOKRATTAVISTA TILOISTA 
Kerros m2 Käyttöesimerkkejä

K1  n. 2000  Liiketiloja esim. hyvinvointi- ja palveluyrityksille

1 (katutaso) n. 800 Liiketilaa

2 n. 3000 Jaettavissa usean toimijan kesken. Tilaa esim. 
kuntoutukselle, hyvinvoinnin ja palvelualan yrityksille.

11 n. 650  Näyttävät edustus/toimistotilat yhdelle toimijalle. 
Tyylikkäät puitteet ja upeat näköalat joka suuntaan 
yli kaupungin.

250 
autopaikkaa
Turvallisesti pihakannen 
alle sijoittuvia autopaikkoja 
tulee yhteensä 250, joista 
puolet on asiakaspaikkoja. 

Auditorio
220-paikkainen audi-
torio on tyylikäs tila 
isommille kokouksille 
ja tapahtumille.

Yhteisölliset 
palvelut
Talon palvelut ovat myös 
lähiympäristön asukkaiden 
ja yritysten käytettävissä, 
kuten edustussauna huikeine 
näkymineen ja alakerran 
uima-allas.  
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