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Harjannostajaiset

M²
ESPOON SUURIN
TOIMISTORAKENNUS

PK²:n suuri rakennusala on onnistuneesti sijoitettu 
julkisivultaan ja massoittelultaan puutarhakaupun-
gin mittakaavaan. Maanpäälliset kuusi kerrosta on 
jaettu kuuteen vaihtelevin tavoin toisiinsa liittyviin 
lohkoihin. 
Talo rakennettiin ensisijaisesti LähiTapiola-ryhmän 
pääkonttoriksi, mutta kuitenkin elinkaareltaan niin 
että tarpeen vaatiessa tilat muuttuvat moneksi. 
Lopputuloksena syntyi rakennus jossa työntekijöi-
den viihtyvyyteen ja laadukkaisiin teknisiin ratkai-
suihin on tehty merkittäviä panostuksia. 

Purku- ja rakennustyöt
Harjannostajaiset
Käyttöönotto
Länsimetro valmistuu
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Käyttöönotto



 

1 500
TYÖNTEKIJÄN TYÖPAIKKA

Hankkeen rakennuttamista ja suunnittelun ohjausta on 
määrittänyt kiinteistölle asetetut ympäristö- ja elinkaa-
ritavoitteet. Työkaluna on käytetty PromisE- ympäris-
töluokitusta, joka soveltuu Suomen ilmasto-olosuh-
teisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Laadukkaista 
materiaaleista on syntynyt huippuammattilaisten 
käsissä vaikuttava ja ajaton kokonaisuus joka tarjoaa 
pääkonttoritasoiset toimitilat vuokralaisyrityksille.

Kokonaisala 73 108 m²
Toimistotilat 1 500 työntekijälle
Autopaikkoja 850 kolmessa 
kerroksessa
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PK²
YLLÄTTÄVIÄ 
YKSITYISKOHTIA

Katseenvangitsijana vastaanottokerroksessa 
on ylimpään kerrokseen asti johtavat teräksiset 
kierreportaat. Suunnittelun johtotähtenä kokonai-
suuden luomisessa on ollut tyylikkyyden saavut-
taminen. Aulatila odotus- ja näyttelytiloineen sekä 
siihen liittyvä auditorio ja leveät yhdyskäytävät ovat 
kohtauspaikka kaikissa talossa työskenteleville ja 
vieraileville ihmisille. 
Henkilökunnan ravintola on sijoitettu ainutlaatui-
seen paikkaan aivan talon ylimpään kerrokseen. 
Tilat jatkuvat katetulle kattoterassille, mistä aukeaa 
upea merellinen näkymä Suomenlahden yli. 
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NRO. 1
KOTIMAISTA 
HUIPPUMUOTOILUA

PK²:ssa suomalainen huippumuotoilu näkyy 
paitsi arkkitehtuurissa myös kaikissa sisäti-
loissa. Korkeatasoiset muotoilun ajattomat 
klassikkohuonekalut sekä arvokkaat taide- ja 
koriste-esineet on tuotu kaikkien ihmisten 
lähelle kiinteistön julkisiin tiloihin. 

Eero Aarnio
Alvar Aalto
Mikko Paakkanen
Yrjö Kukkapuro
Kirsi Gullichsen
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LAAJA JA LAADUKAS
PALVELUVALIKOIMA

Kaikki kiinteistön palvelut ovat kaikkien vuokra-
laisten tilattavissa. Aula- ja vastaanottopalvelut 
ohjaavat ja opastavat vieraita ja huolehtivat kulun-
valvonnasta sekä yleisestä turvallisuudesta. Aulan 
läheisyydessä sijaitsee myös 100 hengen auditorio, 
jossa suurempienkin tilaisuuksien järjestäminen 
on helppoa. Vuokrattavat neuvottelutilat sijaisevat 
toimistotilojen kanssa samassa kerroksessa ja ko-
koustarjoilut on tilattavissa kiinteistön ravintolasta. 

Auditorio
Neuvottelutilat
Kuntosali
Aulapalvelu
Vartiointi
Siivous
Jätehuolto
Ravintola
Catering
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5. KRS.
MUUNNELTAVUUTTA JA 
JOUSTAVUUTTA VAPAASSA 
KERROKSESSA

Toimistotilojen muunneltavuuteen on kiinnitetty 
erityistä huomiota niin arkkitehtoonisten, rakeen-
teellisten kuin taloteknistenkin ratkaisujen osalta. 
Keskeiseen aulatilaan liittyvät toimistolohkot mah-
dollistavat toiminnalisesti monipuoliset ja vaihtele-
vat toimistojen tilaratkaisut. Ratkaisu mahdollistaa 
luontevat vaakayhteydet sekä toimisto-osioiden 
sisällä että aulatilan sivukäytävän kautta lohkojen 
välillä. Kulkuyhteydet pystysyynnassa toimistoloh-
kojen sisällä käyvät sisäisten portaiden ja hissien 
kautta ja toimistolohkojen välillä aulatilan kierrepor-
taan ja maisemahissien välityksellä. 
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C-F
4 LOHKOA VAPAANA
5. KERROKSESSA



727 m²

659 m²

1 285 m²

C -LOHKO

D -LOHKO

EF -LOHKO

Terassi
Vuokrattavat neuvottelutilat, 6 kpl
Mahdollisuus ostaa valmiit kalusteet
Maisematyöskentelypisteitä 52 
Taukotila, neuvottelu- tai projektitila 
sekä hiljaisen työn huoneita
Varastotilaa

Terassi
Vuokrattavat neuvottelutilat, 6 kpl
Mahdollisuus ostaa valmiit kalusteet
Maisematyöskentelypisteitä 39 
Taukotila, neuvottelu- tai projektitila 
sekä hiljaisen työn huoneita
Varastotilaa

Terassi
Vuokrattavat neuvottelutilat, 6 kpl
Mahdollisuus ostaa valmiit kalusteet
Maisematyöskentelypisteitä 68 
Taukotila, neuvottelu- tai projektitila 
sekä hiljaisen työn huoneita
Varastotilaa
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