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2008 valmistunutta 
laadukasta  toimitilaa 
kolmessa kiinteistössä 
Espoon Leppävaarassa.

Tervetuloa Polaris Business Parkiin! Polaris on kol-
men toimistokiinteistön ja parkkitalon yrityspuisto-
kokonaisuus Espoon Leppävaarassa, joka koostuu 
yhteensä noin 17 700 m2 laadukkaasta toimistotilasta. 
Hyvä sijainti, joustavat tilat ja kattavat palvelut tekevät 
Polariksesta mainion sijoituspaikan yritysmaailman 
kirkkaimmille tähdille. 
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Polaris Business Park ja Capella-talon julisivu Itsehallintokujan puolelta. 
Kuvassa Polariksen managerit Santtu Loisa ja Janette Varho.
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Polaris on täyden palvelun yrityspuisto, jonne työnte-
kijöiden ja yritysvieraiden on ilo tulla joka päivä. Laaja 
palvelutarjonta tukee vuokralaisten päivittäisiä toimia 
ja helpottaa arkea. Aulapalvelu ottaa vastaan vieraasi 
keskimmäisen talon aulassa, catering hoitaa kokouk-
siisi maukkaat tarjoilut ja monipuolisista neuvottelu- 
ja kokoustiloista löydät varmasti tilaisuuteesi sopivan. 
Polariksen palvelut auttavat sinua ja vieraitasi viihty-
mään, ja voit itse keskittyä olennaiseen.

Palvelut 
tekevät 
yritys-
puiston
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Polaris Business Park ja Castor-talon julisivu Itsehallintokujan puolelta.
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Muuntojoustavat 
ja valoisat toimitilat 

tuovat inspiraatiota 
jokaiseen työpäivään. 

Havainnekuva mallitilasta Capella-talon 4. krs.
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Havainnekuva mallitilasta Capella-talon 4. krs.

Tilanteet ja tarpeet toimitilojen suhteen voivat muut-
tua nopeastikin, siksi on tärkeää, että tilat ovat muun-
tojoustavat ja helposti muokattavissa. 

Polaris Business Parkissa on tarjolla erikokoisia toi-
mitiloja, jotka edesauttavat tehokasta tilasuunnittelia 
sekä valoisan ja viihtyisän työympäristön luomista. 
Kaikissa toimitiloissa on ilmastointi ja nopeat tieto-
liikenneyhteydet helpottamassa arkeasi. Tarvitsipa 
työyhteisösi huoneita, avotilatoimistoja tai jotakin siltä 
väliltä, sopivat ratkaisut löydät Polaris Business Par-
kista. 
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Työhyvinvoinnin osatekijöitä ovat joustavuus, yhtei-
söllisyys ja inspiraatio - näitä kaikkia tarjoaa Polaris 
Business Park. Yleiset tilat edistävät tiedonkulkua ja 
spontaaneja kohtaamisia, tukevat viihtyvyyttä ja inspi-
raatiota sekä antavat mahdollisuuksia sosiaaliselle 
kanssakäymiselle. Jo useat nimekkäät yritykset ovat 
löytäneet toimitilansa Polariksen tähtien alta. 

Viihtyisä työympäristö //

Havainnekuva Castor-talon uudistuvista aulatiloista. 
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Yhteydet //

Kaupunkipyörät 202
113
505

502

Linja-autopysäkki

Alepa kaupunkipyörät

Leppävaaran asema

Metro (Aalto-yliopisto)

Raidejokeripysäkki
(tulossa)

Helsinki

Tapiola

Lentokenttä

Leppävaara

Keilaniemi

100 m

200 m

1,5 km

4,5 km

1,3 km

9 km

6,5 km

19 km

1 km

6 km

1 min.

2 min. 

10 min.

14 min.

6 min.
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Suunnitteilla kyytipalvelu 
Leppävaaran juna-aseman 

ja Polariksen välille 12/2020



Nopsat julkiset 
yhteydet kauas 
ja lähelle Alepa
pyörillä, bussil-
la tai Polariksen 
omilla Jopoilla!
Polarikseen on helppo tulla niin autolla kuin julkisilla kulkuvälineilläkin. Leppävaara on 
liikenteen solmukohta, josta on erinomaiset liikenneyhteydet Helsingin keskustaan. 
Suunnitteilla oleva Raide-Jokeri parantaa edelleen yhteyksiä metron ja Kehäradan 
suuntaan.

Mainion sijainnin lisäksi Leppävaara on pääkaupunkiseudun merkittävimpiä kaupun-
kikeskuksia ja kehittyy ripeästi. Se on jo nykyisin tiiveimmin rakennettu alue Pasilan 
jälkeen ja yksi tärkeimmistä keskuksista työpaikkojen ja palveluiden näkökulmasta.
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Suunnitteilla kyytipalvelu 
Leppävaaran juna-aseman 

ja Polariksen välille 12/2020



Polaris 
Vega

Turuntie

Kehä I

Polaris 
Vega

Polaris 
Vega
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Polaris 
P-halli

Polaris 
Vega

Leppävaaran 
juna-asema ja 
kauppakeskus 
Sello

Parkkipaikkaa 
pysäköintihallissa

Parkkipaikkaa 
piha-alueella
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Polariksen ammattitaitoinen ja avulias aulapalvelu 
ottaa vastaan vieraasi Vega-talon aulassa sekä valvoo 
lisäksi kiinteistössä tapahtuvaa liikennettä ja neuvoo 
arkisissa tilojen käyttöön liittyvissä asioissa. 

Erikseen vuokrattavia neuvottelutiloja 8–40 hengelle. 
Tilojen varustukseen kuuluu mm. wlan sekä videotyk-
ki tai suurnäyttö. Siistit ja viihtyisät edustustilat sopivat 
monenlaisiin tilaisuuksiin ja Vega-talon ylimmässä 
kerroksessa on sijaitsevassa edustavassa saunaosas-
sa on mahdollista järjestää myös luonteeltaan ren-
nompia tilaisuuksia. Ravintola Polaris toimittaa kaikkiin 
tiloihin kulloinkin sopivat tarjoilut. 

Ravintola Polaris on monipuolinen lounasravinto-
la Vega-talon sisääntulokerroksessa, joka tarjoilee 
lounasta arkisin klo 10.45–13.15 ja kahvilatuotteita klo 
8.00–14.30. 

Vega-talossa sijaitsee myös toimistotarvikekaup-
pa, josta on mahdollista hankkia toimistotarvikkeita 
nopeasti ja aina tarpeen mukaan. Tarjoamme myös 
postituspalvelut, tulostus- ja kopiointityöt, teemme 
massapostituksia sekä mapitamme ja viimeistelem-
me tulosteet sovitusti. 

Polariksessa on myös monipuolinen, nykyaikaisin 
kuntoilulaittein varustettu kuntosali, joka on sopimus-
asiakkasyritysten henkilökunnan vapaassa käytössä.
Kuntosalin yhteydessä on myös siistit pukeutumis- ja 
peseytymistilat sekä lukittavat vaatesäilytyslokerot.

Parkkihallin pohjakerroksessa toimii autopesupalvelu, 
joka sovittaessa puhdistaa autosi niin ulkoa kuin sisäl-
tä työpäivän aikana.

Polariksessa on lisäksi runsaasti muita palveluita 
liiketoiminnan tueksi kuten esimerkiksi muutto- ja 
kalustuspalvelut, handyman-palvelut, toimitiloihin 
toimitettavat viherkasvit ja viikkohedelmät sekä vuok-
rattavat juoma-automaatit. Olemme täällä teitä varten 
ja autamme mielellämme!

Palvelut //
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Polariksen asiakkaat arvostavat omien sanojensa 
mukaan sitä että kohteeseen on helppo saapua ja 
asiakkaille on tarjolla hyvin parkkipaikkoja. Kaikki yri-
tyspuiston palvelut myös helpottavat yritysten arkea. 
Erityiskiitoksia saa myös erinomainen aulapalvelu, 
kohteen hyvä sisäinen tunnelma ja työmatkapyöräilyn 
mahdollistavat sosiaali- ja säilytystilat.

Asiakaskokemuksia //
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Reckett Benckiser Norcid,
Saku Oikarinen

Lue lisää

PartyLite Oy
Ritva Sillamäki

Lue lisää

Provad
Jyrki Navarto ja Tomi Korpaeus
Lue lisää

https://polarispark.fi/asiakastarinat/reckitt-benckiser/
https://polarispark.fi/asiakastarinat/partylite-oy/
https://polarispark.fi/asiakastarinat/provad/
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Edustustilat

Edustustilat



Polaris Business Park / vapaat tilat

P-halli Capella

• Valmistunut 2008
• Autopesupalvelu
• 600 paikkaa p-hallissa
• 90 paikkaa pihalla
• Sähköautopaikkoja lisä-
tään tarpeen mukaan

• Valmistunut 2008
• Aulatilojen uudistus 2020
• Vuokrattavia neuvottelu-
  tiloja
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•  264 m2 toimistotila

•  270 m2 toimistotila
•  Suunnitteilla pientoimisto-
   alue, jossa pienempiä tiloja
   noin 80 - 180 m2. Käyttäjät
   jakavat yhteiset keittiö- 
   ja sosiaalitilat sekä kokoustiloja.

Vapaat tilat



Vega vapaat tilat Castor

• Valmistunut 2008
• Miehitetty pääaula ja 
  vieraiden vastaanotto uu
  distettu 2019
• Ravintola
• Edustus- ja saunatilat
• Vuokrattavia neuvottelu-
  tiloja

• Valmistunut 2011
• Aulatilojen uudistus 2020
• Kuntosali
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•  234 m2 toimistotila
•  344 m2 toimistotila

•  242 m2 toimistotila
• 262 m2 toimistotila

Vapaat tilat Vapaat tilat



Vega 2. krs. / 344 m2

• Avo- / kombitoimisto

Heti vapaana
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Castor 2. krs. / 264 m2

• Avo- / kombitoimisto

Heti vapaana



Tekniset tiedot //

Kiinteistössä käytössä 
vihreää sähköä.

Toimistotilat jäähdytet-
ty, jolloin työskentely 
on miellyttävää myös 
auringonpaisteessa.

Yleisvalaistus on toteu-
tettu energiatehokkaasti 
led-valoilla.

Nykyaikaista rakennus-
tekniikkaa.

Sähkö

Jäähdytys

Valaistus

Moderni

01       

02

03       

04       
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Kaikissa kiinteis-
töissä on käytössä 

vihreää sähköä.
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Ota yhteyttä

Business Park Manageri
0400 317 091

antti.jalomak@juhola.com

Business Park Manageri
040 749 4923

janette.varho@juhola.com

Antti JalomäkiJanette Varho

Toimitilavuokraus //
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