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 AULAPALVELU 

Talossa on kaikkia vuokralaisia palveleva 

aulapalvelu, joka sisältyy 

vuokrasopimukseen. Aulan 

palveluhenkilöstö toimii ammattimaisesti 

ja sen tehtävänä on hoitaa vierailijoiden 

vastaanotto ammattimaisesti ja 

laadukkaasti sekä luoda hyvää 

yrityskuvaa edustaessaan kaikkia 

vuokralaisyrityksiä.  

Aulapalveluhenkilöstö huolehtii 

päivittäisestä turvallisuudesta talossa ja 

pyrkii helpottamaan vuokralaisten 

päivittäisiä toimintoja, hoitaa talon 

kulunvalvontaa ja avainhallintaa sekä 

seuraa kiinteistön valvontakameroita. 

Aulahenkilöstö palvelee sekä suomen 

että englannin kielellä. 

Perusaulapalveluun sisältyy vieraiden 

vastaanotto, opastus ja ilmoittaminen 

saapuneeksi, pysäköintiluvat sekä taksin 

tilaukset, pienten kuriirilähetysten 

vastaanotto ja niistä ilmoittaminen, 

vuokralaisten tiloihin liittyvien 

palveluntarpeiden vastaanotto ja niistä 

ilmoittaminen vastuuhenkilölle. 

Aulapalvelu hoitaa yhteiskäytössä 

olevien kokoustilojen varauksia, ylläpitoa 

ja opastusta sekä kokoustarjoiluja. 

Palvelun hinnoittelun pohjana olevat 

neliöt muodostuvat vuokratuista 

toimistoneliöistä sekä jyvitetyistä 

yhteistiloista. 

Aulapalvelun aukioloaika on  

arkisin klo 8.30-16.30. 

 

 

 

POSTITUSPALVELUT 

Saapuva posti/lähtevä posti:  

Kiinteistön omistaja on tehnyt Suomen 

Postin kanssa koko kiinteistöä koskevan 

kirjepostin jakelu- ja noutosopimuksen, ja 

palvelu sisältyy aulapalvelun hintaan.  

Postin hinnoittelupalvelu: 

Vuokralaiset tekevät lähtevän postin 

osalta hinnoittelupalvelusopimuksen 

suoraan Postin kanssa. 

SIIVOUSPALVELUT 

Kiinteistön omistaja on tehnyt talon 

siivouksesta kokonaissopimuksen 

siivousyrityksen kanssa. Vuokralaiset 

tekevät vuokrasopimuksen solmimisen 

yhteydessä sopimuksen myös tilojensa 

siivouksesta kiinteistön omistajan 

kanssa. Siivouksen hinta määräytyy 

siivouksen palvelutason mukaan. 

Siivoustasoja on kaksi, joista 

vuokralainen voi valita itselleen sopivan. 

Hintoihin sisältyvät myös säännöllisesti 

tehtävät lattioiden pesut ja vahaukset 

sekä ikkunoiden pesut. 

Vuokralaiset voivat ostaa erikseen 

kiinteistönhuoltoyritykseltä mm. 

lamppujen vaihtopalvelun tiloihinsa. 

TikkurilanPortti sijaitsee näkyvällä paikalla 

Vantaan Tikkurilassa, joka on 

tulevaisuuden merkittävimpiä työpaikka-

alueita pääkaupunkiseudulla.  

Kiinteistö on avara ja valoisa toimistotalo, 

rakennusvuosi 1990. 

Kiinteistön omistaa MariGroup Oy, 

suomalainen teollisuuskonserni, joka 

vuokraa tiloja useissa omistamissaan 

kiinteistöissä.  

Kiinteistö on saneerattu uutta vastaavaksi 

v. 2014. Talossa on yhteensä tilaa n. 6200 

m2. Tarjoamme usealle käyttäjälle 

erikokoisia toimistotiloja.  

Kiinteistön vuokralaisille on tarjolla mm. 

aula- ja kokouspalvelut sekä iso auditorio 

sekä postituspalvelut. 

Lisätietoja tiloista: 

Tiloja.fi  
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http://tiloja.fi/toimitilojen-tarjoajat/marigroup


 PALVELUT 

 

  

SÄHKÖ 

Kiinteistön omistaja on tehnyt 

sähkösopimuksen, jolla ostetaan kaikki 

sähkö kiinteistöön. Vuokralaiset 

maksavat sähkön m2-perusteisesti 

sisällytettynä vuokrasopimukseen. 

JÄTEHUOLTO 

Kiinteistön perusjätehuolto sisältyy 
vuokrasopimukseen.  
 
Vuokralaisille tullaan tarjoamaan 
tilakohtaisia paperinkeräysastioita 
sekä asiakirjojen tietoturva- 
paperiastioita jätehuoltoyrityksen 
taholta.  
 
Kaikki kiinteistössä syntyvä jäte on 
toimitettava jätehuoneeseen  
asianmukaisesti lajiteltuna. Jätteet 
lajitellaan Business Parkin ohjeiden 
mukaisesti.  
Kaikissa jätehuoltoon liittyvissä 
asioissa pyydämme ottamaan 
yhteyttä aulapalvelupisteeseen.  

KIINTEISTÖNHUOLTO 

Kiinteistön omistaja on tehnyt 

kiinteistönhoitoyrityksen kanssa 

sopimuksen kiinteistön huollosta: LVIS-

tekniikka, kiinteistön sekä ulkoalueiden 

hoito. Nämä asiat sisältyvät vuokraan. 

Kaikissa huolto- ja vikailmoituksiin 

liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan 

yhteyttä aulapalvelupisteeseen.  

 

 

TILOJEN TURVALLISUUS 

Kiinteistön omistaja vastaa talon 

turvallisuudesta, joka koostuu talon 

ulkokuoren vartioinnista, murto- ja 

hälytysjärjestelmästä, 

kameravalvonnasta sekä kulkuovien 

sähköisestä kulunvalvonnasta. Nämä 

sisältyvät vuokraan.  Vuokralaisen 

tarvitsemat lisäavaimet sekä 

kulunvalvontajärjestelmän lisämuutosten 

ohjelmointi laskutetaan erikseen 

vuokralaiselta. 

PYSÄKÖINTI 

Vieraille tarkoitetut ilmaiset parkkipaikat 

sijaitsevat kiinteistön edessä olevalla 

piha-alueella, pääoven vieressä. Vieraat 

ilmoittavat autonsa rekisteritunnuksen 

sekä vierailuajan ilmoittautuessaan 

vastaanottoon. Pysäköintialueen puomi 

on auki arkisin klo 6.30-17.30. 

Viikonloppuisin puomi on alhaalla. 

 Vuokralaisille tarkoitetut paikat ovat 

kiinteistön takapihalla sekä autokansilla. 

Vuokralaisten paikat ovat nimettyjä ja 

siten ainoastaan ko. yritysten käytössä.  

Kiinteistön piha-alueet ovat yksityisen 

pysäköinninvalvonnan piirissä. 

Takapihan nostoportit ovat auki arkisin 

klo 6.30-17.30.

 

 
TIKKURILA – tänne on helppo tulla 
kaikista ilmansuunnista -  sekä julkisilla  
että omalla autolla. 
 
Suorat paikallisjunayhteydet Tikkurilaan P 
ja I –junilla: 
 - Helsingin keskustasta 20 min 
-  Pasilasta 16 min 
-  Oulunkylästä 11 min 
-  Pukinmäestä 9 min 
-  Tapanilasta 5 min 
-  Malminkartanosta 25 min 
- Kannelmäestä 27 min 
- Pohjois-Haagasta 29 min 
  
- Myyrmäestä 24 min 
- Martinlaaksosta 21 min 
- Vantaankoskelta 19 min 
- Kivistöstä 15 min 
-  Aviapoliksesta 10 min 
 
- Lentoasemalta 8 min 
 
 

Ympäristön palvelut: 
- useita lounasravintoloita 

kävelyetäisyydellä 
- Kauppakeskusten runsaat 

palvelut lähellä  

TIKKURILANPORTTI  

VIRNATIE 3, 01300 VANTAA  

 

YHTEYSTIEDOT: 

VIRPI LÄHDE 

OPERATIONS MANAGER 

MOBILE: 040-620 8093 

virpi.lahde@marigroup.fi 
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KOKOUSPALVELUT 

Talossa on 1. kerroksessa pääaulan vieressä 5 kokoustilaa ja auditorio. Tilat varataan tarpeen mukaan ja niistä veloitetaan 

kokoustarjoiluhinnaston mukaisesti. Kokoustarjoilut 1. krs:n kokoustiloihin tilataan aulapalvelusta/Amica Edupolista. 

Aulapalveluhenkilöstö huolehtii kokoustilojen ylläpidosta sekä käyttäjien opastamisesta neuvottelutilojen laitteiden käytössä. 

 

Tila Pöytämuoto Henkilö- 
määrä 

Hinta/h Hinta/ 
koko päivä 

Varustelu  

Kivistö diplomaatti 10 27 151 LCD-näyttö, valkotaulu, Wi-Fi  

Vuores diplomaatti 10 27 151 LCD-näyttö, valkotaulu, Wi-Fi  

Kruunu diplomaatti 10 27 151 LCD-näyttö, valkotaulu, Wi-Fi  

Piazza U-pöytä/luokka 25 58 325 Kiinteä dataprojektori, valkokangas, valkotaulu, Wi-Fi  

Auditorio luokka 82 118 688 Kiinteä dataprojektori, valkokangas, 2 valkotaulua, 
dokumenttikamera, äänentoistolaitteet, Wi-Fi 

 

       

 

Kokoustarjoilut Hinta 

Virvokkeet, 0,33 l plo 3 Eur/plo 

Kahvi /tee ja keksilajitelma 5,10 Eur/hlö 

Muut kokoustarjoilut kokouksen varaaja tilaa erikseen omaan lukuunsa suoraan viereisestä Amicasta perille toimitettuna tai toimittaa itse 
kokoustarjoilukeittiöön katettavaksi tilaisuuteen. 

Pikalisä: 10,00 € lisätään laskutukseen, kun tarjoilutilaus on annettu varsinaisen tilausajan umpeuduttua.  

 

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Pidätämme oikeuden alv:n a sisäänostohintojen muutoksista johtuviin hinnankorotuksiin.  

 

Peruutusehdot, 10-25 hengen tilat 

Tilavuokra ja/tai tarjoilut, 3-5 arkipäivää ennen tilaisuutta 

veloituksetta 0 % 

Tilavuokra ja/tai tarjoilut, 2-3 arkipäivää ennen tilaisuutta  

laskutus 50 % 

Tilavuokra ja/tai tarjoilut, 0-1 arkipäivää ennen tilaisuutta  

laskutus 100 % 

Peruutusehdot, auditorio 

Tilavuokra ja/tai tarjoilut, 6-10 arkipäivää ennen tilaisuutta 

laskutus 50 % 

Tilavuokra ja/tai tarjoilut, 0-5 arkipäivää ennen tilaisuutta 

laskutus 100 % 
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