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Ajaton klassikko
Toimitila, joka säilyttää tyylinsä.
Modernisti muuntautuva,
ajattoman edustava.

Pääkonttoritason toimitila Tapiolassa
– jo tänään huomisen arvoalueella
Tapiolan Aura on edustava toimitila keskellä kehittyvää Tapiolaa. Vuonna 2015 valmistuva Länsimetro
yhdistää Tapiolan alueen Helsingin keskustaan entistä vaivattomammin. Laajeneva Tapiolan kaupunkikeskus palvelee paremmin myös alueen yrityksiä.

Tapiolassa olet jo lähellä
Länsiväylän ja Kehä I:n kautta Tapiolasta on
helposti saavutettavissa koko pääkaupunkiseudun
tieverkosto. Pysäköintipaikkoja on saatavana
läheisestä pysäköintihallista.

Tapiolan Aura sijaitsee yhdellä pääkaupunkiseudun
vetovoimaisimmista liike-elämän ja korkeakoulujen
keskittymistä. Tapiolan, Keilaniemen ja Otaniemen alueella työskentelee ja opiskelee päivittäin
kymmeniä tuhansia ihmisiä. Toimitila talouselämän, tieteen ja taiteen ympäröimänä tuo yrityksesi
lähelle aktiivista ja inspiroivaa yritystoimintaa.

Tapiolaan on helppo saapua myös julkisilla
kulkuneuvoilla eri puolilta pääkaupunkiseutua.
Linja-autopysäkit ja tuleva metroasema ovat
kävelyetäisyydellä.
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Tapiolan keskusta 2 min
Kehä I 4 min
Helsingin keskusta 15 min
Keilaniemi & Otaniemi 5 min
Lentoasema 30 min

helsinki

Etäisyydet jalan & julkisilla
• Tapiolan keskusta 5 min
• Kampin keskus 15 min
• Leppävaaran asema 25 min
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Pala aitoa Tapiolaa
Moderni toimitila, ajaton muotoilu
Tapiolan Aura on moderni toimitila, josta ajaton
tyyli tekee ainutlaatuisen toimistotilan. Rakennus
on remontoitu uutta vastaavalle tasolle vuonna
2012. Käytännöllisesti muuntautuvan tilajaon,
nykyaikaisten materiaalien ja uuden talotekniikan
ansiosta Tapiolan Aura on miellyttävä työympäristö.

Arvorakennuksen klassinen muotokieli
Rakennuksen tunnusmerkki on aikaa kestävä
muotoilu. Tapiolan Aura valmistui arkkitehti Ilkka
Pajarin suunnittelemana vuonna 1978 ja on
aikakautensa hyvin säilynyt edustaja. Uudistuksen
on suunnitellut Arkkitehtitoimisto SARC. Peruskorjauksessa tilat saivat avaruutta ja valoisuutta sekä
käyttömukavuutta lisättiin vanhaa arkkitehtuuria
kunnioittaen.

Tapiolan Aurassa palvelevat
• Aulapalvelu
• Lounasravintola ja kahvio
• Vuokrattavia neuvottelutiloja
kabineteista auditorioon
• Laadukkaat sosiaali- ja
saunatilat sekä uima-allas

Julkisivun aukkofasadi on tunnistettavaa tapiolalaista tyyliä.
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Avaran ja muunneltavan tilajaon ansiosta myös rakennuksen
sisäosissa työskennellään luonnonvalossa.

Nykyaikaisella tekniikalla
miellyttävä työympäristö
Tapiolan Aurassa toimistotilat on jaettu avaraksi
maisematilaksi ja rauhallisiksi projektityötiloiksi.
Avotilat voidaan tarvittaessa muuntaa erillisiksi työhuoneiksi. Energiatehokkuutta parantavat ikkunat,
alueittain säädettävät lämpötila ja ilmanvaihto sekä
integroitu AV-tekniikka tuovat mukavuutta työympäristöön. Arkkitehdin suunnittelemassa sisustuksessa
näkyvät sekä suomalaiset klassikot että nuorten
suunnittelijoiden kädenjälki.

Tilakokonaisuudet joustavasti käytössä

Muuntautuvat kokoustilat

Tapiolan Aurassa on vuokrattavana yhteensä
6 000 m2 laadukasta toimistotilaa. Yhteiset
tilat palvelevat kaikkia rakennuksen käyttäjiä.

Vuokrattavat neuvottelutilat laajenevat pienryhmien kabineteista aina 110 hengen hyvin varustelluksi auditorioksi. Neuvottelutilat sopivat
hyvin kokousten, kutsuvierastilaisuuksien tai jopa
illallisten järjestämiseen.

Krs 0:

autohalli, sosiaalitilat, sauna ja
uima-allastilat

Krs 1:

sisääntulo ja aulapalvelu

Krs 2:

lounasravintola, neuvottelukeskus,
kabinetit ja auditorio

Krs 6–7:

vuokrattavia toimistotiloja
500 m2–3 000 m2

Huippuluokan materiaaleista
Ajaton muotoilu jatkuu materiaaleissa. Alkuperäisiä
betonisia julkisivuja sekä tiili- ja puupintoja täydentävät vaalea luonnonkivi, sisäkattojen tammiviilu ja
läpikuultava silkkipainettu lasi tilanjakajissa.
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Vuonna 2012 remontoitua toimistotilaa arvokkaassa ympäristössä.
Sijainti keskellä kehittyvää Tapiolaa.
Modernia muunneltavaa avokonttoria.
Yhteensä 6 000 m2 laadukasta tilaa.
Jaettavissa 500 m2 – 3 000 m2 kokonaisuuksiin.
Hyvät julkisen liikenteen yhteydet.
Pysäköintipaikkoja rakennuksen läheisyydessä.

Tapiolan aura, Revontulentie 7, Espoo, Tapiola
• Valmistunut 1978
• Suunnittelija
arkkitehti Ilkka Pajari
• Uudistuksen suunnittelu
Arkkitehtitoimisto SARC
• 8 kerrosta

PALVELUT

• Aulapalvelu
• Lounasravintola ja kahvio
• Korkealuokkaisia
vuokrattavia
neuvottelutiloja
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