
Kaikki saman katon alle

VARASTO
TOIMISTO 
TUOTANTO

tuupakantalo.fi



Tervetuloa taloon!
Tuupakantalo on tehokas ja toimiva  

tilakokonaisuus Kehä kolmosella  

Aviapolisin yritysalueen eteläosas-

sa. Talossa on vuokrattavana n. 405 

neliön toimistotilat talon näkyvimmällä 

paikalla suoraan pääsisäänkäynnin 

yläpuolella. Pääkonttorikohteena  

tunnetun Tuupakantalon muut tilat on 

pääosin jo vuokrattu uusille käyttäjille.

Varaa esittely & kysy lisää

Kirsi Väisänen

050 5495 101

kirsi.vaisanen@aberdeenstandard.com

Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa

tuupakantalo.fi

Tuupakantaloa kehittää ja  

vuokraa Aberdeen.

aberdeentilat.fi



Tuupakantalo, kenelle 
ja miksi?
Tässä on fiksu tilaratkaisu yritykselle, 

joka vaikka rakentaa, korjaa, huoltaa, 

jakelee, konsultoi ja palvelee asiakkaitaan 

pääkaupunkiseudulla.

Tuupakantalo on mainio toimistoratkaisu 

esim. yrityksille, joiden henkilöstö liikkuu 

paljon työssään ja käy asiakkaiden luona. 

Pysäköintitilaa on riittävästi ja tärkeim-

mille valtaväylille on vain muutaman  

minuutin ajomatka.



Vuokrattavat tilat
Tuupakantalossa on nyt vuokrattavana noin 405m2 
hyvin hoidettua toimistotilaa talon parhaalta pai-

kalta kakkoskerroksessa. Talon muut tilat on jo 

vuokrattu kahdelle käyttäjälle. 

Tuupakantalossa on yhteensä n. 2 300m2 pääosin 

yhdeksän metriä korkeaa varasto- ja tuotantotilaa, 

n. 2 300m2 toimisto- ja yhteiskäyttötiloja sekä  

n. 1 300m2 lämmittämätöntä tilaa korkean pihaka-

toksen alla. Isolle 1,3 hehtaarin tontille voidaan  

lisäksi rakentaa lähes 700m2 lisää varastotilaa. 

Tiloja voidaan muokata ja kunnostaa uusien käyt-

täjien tarpeiden mukaan. Koko talo on jo nykyisel-

läänkin varsin siistissä kunnossa sekä sisältä että 

ulkoa. 

Talon katutasossa on n. 220m2 erikokoisia neuvot-

telutiloja sekä henkilöstöravintola. Vapaat  

toimistotilat, yhteensä 405m2 ovat talon toisessa 

kerroksessa. Kellarikerroksessa on mm. kuntosali, 

kunnolliset suihku- ja sosiaalitilat sekä arkistotiloja.

Kuvia tiloista  
muutostöiden jälkeen 

Tiloja voidaan muokata ja kunnostaa uusien käyttäjien tarpeiden 

mukaan. Koko talo on jo nykyiselläänkin varsin siistissä kunnossa 

sekä sisältä että ulkoa. 



Korkea (n. 9m) tuotanto-varastohalli 1 600m2 jaettavissa n. 800/800m2
Hallin toimistotilat, 2 kpl 74m2 + 47m2
Tuotanto-varastotila 166m2
Aulatilat 187m2
Neuvottelutilat 6kpl 218m2
Henkilöstöravintola 216m2

Keittiö/ruokala 216 m2

Neuvottelu 218 m2

Hallin toimistot 121 m2

1600 m2

166 m2

74 m2 47 m2Aulatilat 187 m2

Katutaso
Piha-alueella on korkeaa kylmää 
katostilaa yhteensä 1 315m2, joka 

voidaan jakaa useammalle  
käyttäjälle. 

Varastotiloja voidaan tarvittaessa 
rakentaa lisää n. 700-1 000m2.



2. kerros
Toimistotilat 405 m2 vapaana, merkattu sinisellä

Muut tilat vuokrattu

n. 498 m2

405 m2

n. 315 m2

70 m2



64 m2

n. 800 m2

3. kerros
Toimistotilat   VUOKRATTU 800m2, jaettavissa 500/300m2



Varastot = 269 m2

Sosiaalitilat ja 
kuntosali = 129 m2

Kellarikerros
Varasto- ja arkistotilat 269m2
Sosiaalitilat ja kuntosali 129m2



Tilankäyttöesimerkki, 3. kerroksen toimistotilat  
VUOKRATTU

TILA 1 / 516m2, YHTEENSÄ 35 TYÖPISTETTÄ
TILA 2 / 273m2, YHTEENSÄ 13-17 TYÖPISTETTÄ



Sijainti ja yhteydet

Tuupakan yritysalue
Tuupakan yritysalue on Kehä III:n eteläpuolella Tuusulanväylän 
ja Hämeenlinnanväylän välissä. Tuupakka on kasvava ja kehit-
tyvä yritysalue lentokentän yhteyteen muodostuneen Aviapo-
lisin yrityskeskittymän eteläosassa. Tuupakantalon naapurus-
tossa on mm. SLO:n pääkonttori ja logistiikkakeskus, Vantaan 
kaupungin varikko ja sekä useiden yritysten toimisto-, varasto- 
ja kevyen tuotannon yksiköitä.

Julkinen liikenne
Lähin bussipysäkki ja kaupunkipyöräasema on 300 metrin 
päässä Ritakujan ja Tuupakantien risteyksessä. Linja 575 liiken-
nöi Tikkurilan ja Martinlaakson asemien väliä, ja kummastakin 
suunnasta tulee busseja kahdesti tunnissa.

Pysäköinti
Sisäpihalla ja rakennuksen toimistopäädyssä on yhteensä 90  
pysäköintipaikkaa.

Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa

Kehä III

Hämeenlinnanväylä

Tuusulanväylä

Kehä I

Ajoaikoja Tuupakantalolta 

• Kehä III:n liittymät itään ja länteen, 4 min 
• Helsinki Vantaan lentoasema, 8 min

• Tuusulanväylän liittymä, 8 min
• Hämeenlinnanväylän liittymä, 7 min
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