
Karaportti 5



Toimistokiinteistö 
Karaportti 5 tarjoaa 
kävijöilleen toimivia 
ja vaivattomasti 
muunneltavia toimitiloja 
Espoon Karamalmilla, 
Kehä II:n varrella.

9 000 m2

Vuokrattava pinta-ala

6
Vuokrattavat kerrokset

Karamalmi
Sijainti

Heti vapaa 
Vapautuminen

Vuonna 2005 rakennettu Karaportti 5 tarjoaa toimitiloja, joita voi muunnella avo- 
ja huonetoimistoiksi sekä niiden yhdistelmiksi vuokralaisen tarpeiden mukaan. 
Kara5:n kolmannessa ja neljännessä kerroksessa on tarjolla uudenlaista yhteisöl-
listä toimistotilaa, ja yritysten käytössä on tyylikkäät ja viihtyisät aula- ja taukotilat 
keittiöineen. Toimistotilojen lisäksi kohteesta löytyy pienempiä studioita sekä erilaisia 
neuvottelu- ja projektityötiloja, joita vuokrataan kaikenkokoisille yrityksille.



Nina Koskinen  |   Leasing Manager
nina.koskinen@antilooppi.fi
040 532 9787

Tiina Tuomi-Lahtinen  |   Asset Manager 
tiina.tuomi-lahtinen@antilooppi.fi 
040 664 7665

antilooppi.fi

08–2021

Haluatko kysyä tila- ja palvelu- 
ratkaisuista? Ota yhteyttä ja  
keskustellaan lisää.
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Kavallinmäki
Karamalmi

Karaportti 5

Bussi 370 m

Lentoasema 22 km

Juna 1,1 km

Osoite  Karaportti 5

Tyyppi  Toimisto, ravintolat ja liiketilat

Koko yhteensä 9 000 m²

Kerrokset 6 + kellarikerros

Vuokrapyyntö Kysy yhteyshenkilöltä

VUOKRAUS KOHDEVASTAAVA



Kara5 on luotu laatutietoisen yrityksen tarpeisiin. 
Vuokralaisen käytettävissä ovat neuvottelu- ja 
edustustilojen lisäksi moderni talotekniikka sekä 
esimerkiksi aulapalvelu ja edustavat saunatilat. 
Viereisessä talossa palvelee viihtyisä lounasravintola. 
Kiinteistö sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä ja 
sen pihalla ja parkkihallissa on runsaasti pysäköin-
titilaa. Helsingin keskustaan ajaa vain 20 minuutissa 
ja Helsinki-Vantaan lentokentälle 25 minuutissa. 
Leppävaaran juna-asema ja kauppakeskus Sello ovat 
puolestaan reilun 5 minuutin ajomatkan päässä.

Kiinteistöltä ajaa 
Helsingin keskustaan 
vain 20 minuutissa 
ja Helsinki-Vantaan 
lentoasemalle 25 
minuutissa.



Karaportti 5:lle tehtiin merkittävä kokonaisuudistus vuosina 2017-18, 
jossa siitä tuli uusia tarpeita vastaava. Nokian entisen tutkimuskeskuksen 
kokonaisuudistuksessa rakennuksen käyttö muokattiin usean käyttäjän 
kokonaisuudeksi. Uudistus sisälsi aulatilojen, sisäänkäyntipihan sekä 
siihen liittyvien katosten ja valaistuksen uudistamisen. Toimistokerrosten 
pohjaratkaisu ja tilajako muokattiin toimimaan usealla käyttäjällä ja yksi 
kerroksista muutettiin pientoimistoratkaisuksi. Lisäksi kiinteistöön 
suunniteltiin työntekoa tukevat yhteiskäyttöiset kahvila- ja kokoustilat.

Toimistorakennus 
koki merkittävän 
uudistuksen 2017-18.



Kiinteistö sijaitsee hyvien 
kulkuyhteyksien päässä, 
lähellä juna-asemaa.



Kara5 tarjoaa 
vuokralaiselleen 
kodikkaan toimisto-
ympäristön kattavilla 
palveluilla.

Kara5:n toimitilat on varustettu nykyaikaisella tekniikalla. Ne tukevat työhyvin-
vointia ja kannustavat työssä menestymiseen. Tilat ovat myös muunneltavissa 
asiakkaiden tarpeen mukaan. Mittavan uudistuksen yhteydessä kiinteistön aulatila 
viimeisteltiin näyttävällä vihersisustuksella. Tilat ovat trendikkäät ja valoisat, 
ja viherseinät luovat aulaan vehreyttä ja kodikkuutta.

Viihtyisyyttä Kara5:een tuovat aula- ja taukotila, uudenkarheat saunatilat ja 
viereisen rakennuksen lounasravintola. Hyvät kulkuyhteydet takaavat puolestaan 
sen, ettei matkan taittamisesta koidu päänvaivaa. Kiinteistölle on kätevää saapua 
julkisella liikenteellä tai omalla autolla. Kara5:ssä viihtyvät kaikenkokoiset yritykset, 
joille tärkeitä asioita ovat hyvät yhteydet, kattavat palvelut ja moderni sekä 
inspiroiva työympäristö. 
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