
Manskun portti
Vuokrausesite



Kuudessa kerroksessa 
muokattavaa toimitilaa

Manskun portissa on parhaat mahdollisuudet keskit-
tyä työhön, luoda uutta ja samalla huolehtia itsestä. 
Nauti tasapainoisesta työelämästä inspiroivassa 
ympäristössä. 

Oikeanlainen toimisto tekee työntekijöistä tyytyväisiä 
ja tyytyväiset työntekijät tuottavat tuloksia. Hyödynnä 
nyt mahdollisuutesi vahvistaa yrityksesi brändiä ja 
suunnitellaan yhdessä teille miellyttävät ja inspiroivat 
työtilat.



Sijainti
Erinomainen saavutettavuus joka puolelta 
pääkaupunkiseutua tekee työmatkasta 
helpon niin henkilöautolla kuin julkisil-
lakin. Lähipalvelut ovat kattavat, ruoka-
kaupoista lounasravintoloihin. 

Helsingin keskustaan n. 17 min 
Pasilan asemalle n. 11 min 
Lentokentälle n. 54 min

Helsingin keskustaan n. 18 min
Pasilan asemalle n. 16 min 
Lentokentälle n. 53 min

Helsingin keskustaan n. 17 min 
Pasilan asemalle n. 7 min 
Lentokentälle n. 16 min



Poljetko pyörällä? Keskuspuistoa pitkin poljet paikalle 
rauhassa saasteilta suojassa. Matkan päätteeksi pääset 
lukitsemaan pyörän turvallisesti pyörävarastoomme 
ja laittaudut valmiiksi naisille ja miehille omissa puku-
huoneissa. Pukuhuoneista varattavasti oma kaappi käyt-
töösi työpäivän ajaksi, joten saat pyyhkeen kuivaksi.

Liikutko julkisilla? Keskustan suunnasta kulkee 
raitiovainu nro 10 ja pysähtyy aivan talon edessä 
Korppaanmäentiellä. Busseilla kulkeville bussipysäkki 
on 50 metrin päässä Mannerheimintiellä. Junailijoille 
Pasilan asemalta kulkee suora bussi talon eteen tai 
kaupunkipyörällä pääsee 11 min keskuspuiston läpi. 

Tuletko autolla? Manskun portti sijaitsee Manner-
heimintien lopussa aivan Hakamäentien välittömässä 
läheisyydessä. Olit sitten tulossa Tampereen väylää 
pitkin, idästä tai lännestä, ei sinun tarvitse seikkailla 
keskustan pikkuteitä pitkin. Pysäköintiä varten voit 
vuokrata pysäköintipaikkoja lämpimästä autohallista, 
jota hallinnoi erillinen pysäköintiyhtiö.  



Tilat

6
kerrosta

40
työpistettä per 
kerros

1
sauna

2013
tilat uusittu

3000 
vuokrattavien neliöiden 
määrä

Viihtyisissä tiloissa työntekijät jaksavat tutkitusti paremmin. Manskun Portissa 
pyrimme luommaan tarpeisiinne sopivat ja inspiroivat tilat, joiden myötä luotte 
parhaan mahdollisen työympäristön. Ymmärrämme hyvin, että tilat ovat osa 
yrityksen brändiä ja niiden tulee näyttää ja tuntua oikeilta.

Toimiva tilaratkaisu 
on edellytys työssä 
viihtymiselle.





Suunnitellaan tänne työtilat, jotka 
edustavat brändiänne ja innostavat 
työntekijöitä keskittymään. Nykyinen 
huoneratkaisu on tarvittaessa muokat-
tavissa taidokkaalla suunnittelulla, 
jolloin tiloista saadaan käyttöönne 
sopivammat. Tarvitsettepa sitten 
enemmän ryhmätyötiloja tai hijaiseen 
keskittymiseen vaativia huoneita, 
Manskun portissa huolehditaan 
tasapainoisesti hyvinvoinnista.

Kaunis ympäristö, 
joustavat tilat, 
erinomainen sijainti. 



Palvelut
Lounasta ja välipalaa löytyy aivan naapurista. Ruokakauppa sijaitsee 
viereisessä talossa ja lounasravintoloita on lähistöllä. 

Pukuhuoneessa voit säilyttää urheiluvaatteesi ja muut henkilökohtaiset 
tavarat. Naisille ja miehille erillisissä pukuhuoneissa on suihkutilat, jotka 
ovat etenkin pyöräilijöiden suosiossa. 

Pysäköintitilaa voi vuokrata suoraan talon kellarista autohallista, erilli-
seltä pysäköintiyhtiöltä. 

Pyörävarasto sijaitsee kellarissa, jossa pyörät säilyvät kuivina ja lukkojen 
takana koko päivän. 

Urheilumahdollisuudet löytyy vierestä: Keskuspuiston juoksumaastot, 
kuntosali löytyy naapurustosta ja Arena Centerin pelikeskuksessa kunto 
nousee salibandyn merkeissä. 





5 syytä vuokrata:

Erinomainen sijainti nopeiden liikeyhteyksien 
varrella ja pyörille säilytystilaa sekä pukuhuoneet 
suihkuineen.

Vuonna 2013 laadukkaasti uusitut tilat.

Mahdollisuus toteuttaa tarvittaessa omia tarpeita 
vastaavat tilat.

Haluttu toimintaympäristö Tilkan vierellä. 
Mahdollisuus omaan rauhaan vaikka lounaskävelyn 
lomassa Tilkanniityn ulkoilualueella.

Ympäröivät palvelut kattavat kaiken tarpeellisen 
työpäivän aikana.

1.

2.

3.

4.

5.



Esimerkkikerros

Pohjaratkaisu mahdollistaa monia erilaisia tilankäyttövaihtoehtoja.
Kerrokset 2-5 on myös  mahdollista jakaa useamman käyttäjän kes-
ken.

Sisustussuunnittelijan näkemys 5. kerroksen layoutista



Tilojen vuokraus

Tärkeintä on, että saat kustannustehokkaat tilat, jotka auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi - olipa tarkoituksenanne 
laajentaa tai uudistaa työtiloja. Ota meihin yhteyttä ja autamme sopivien tilojen löytämisessä!

Ville Kamppari
+358 44 038 0696

ville.kamppari@reagle.fi

Markus Malamo
+358 40 989 2887

markus.malamo@reagle.fi



Mannerheimintie 168b, 00300 Helsinki

manskunportti.fi
Tutustu ja kysy lisää:


