
Paasivuorenkatu 3



Paasivuorenkatu 3 tarjoaa 
kävijöilleen tyylikästä ja 
täysin uutta vastaavaa toi-
mitilaa keskeisellä paikalla 
Hakaniemessä.

6 597 m2

Vuokrattava pinta-ala

8
Vuokrattavat kerrokset

Hakaniemi
Sijainti

Heti vapaa
Vapautuminen

Paasivuorenkatu 3 on peruskorjattu vuonna 2011 sen alkuperäistä tunnelmaa kunnioit-
taen. Tässä talossa on toiminut aiemmin Nordean konttori, ja rakennuksen pankkisali 
sekä aulatilat luonnonkivilaatoituksineen henkivät entisaikojen tunnelmaa. Kiinteistön 
toimitilat ovat täysin uutta vastaavia sisältäen avo- ja kombiratkaisuja, jotka mukau-
tuvat käyttäjän tarpeiden mukaan. Rakennuksen luonnonläheinen mutta keskeinen 
sijainti on erinomainen kulkuyhteyksien ja lähialueen palvelutarjonnan takia.
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Haluatko kysyä tila- ja palvelu- 
ratkaisuista? Ota yhteyttä ja  
keskustellaan lisää.
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Kaisaniemi Kruunuhaka

Merihaka

Helsingin päärautatieasema

Ympyrätalo

 Siltasaari 10

Paasitalo 

Metro 100 m

Bussi 50 m

Lentoasema 18 km

Raitiovaunu 150 m

Juna 1,5 km

Osoite  Paasivuorenkatu 3

Tyyppi  Toimisto, ravintolat ja liiketilat

Koko yhteensä 6 597 m²

Kerrokset 8

Vuokrapyyntö Kysy yhteyshenkilöltä
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Lyyra

Hakaniemen 
tori

Kallioparkki 
(suunnitteilla)
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Paasivuorenkadun talon erityisyyksiin kuuluvat 
kiinteistössä palveleva edustava tilaussauna ja 
sisäpihan viihtyisä talvipuutarha. Lisäksi toimitiloista 
avautuu näkymät upeaan Paasivuorenpuistikkoon 
eli Paasipuistoon. Liikenneyhteydet kehittyvään 
ja uudistuvaan Hakaniemeen ovat erinomaiset ja 
läheisestä pysäköintihallista on mahdollista vuok-
rata parkkitilaa. Rakennus sijaitsee erittäin lyhyen 
kävelymatkan päässä Hakaniemen metroasemasta ja 
muista julkisen liikenteen pysäkeistä.

Kiinteistöltä on valloittavat 
näkymät vehreään puistoon, 
joka tuo hyvällä tavalla 
kontrastia Hakaniemen 
vilkkaaseen katukuvaan.



Hakaniemen asema joukkoliikenteen solmukohtana vahvistuu tule-
vaisuudessa entisestään, kun Kruunuvuoren siltojen raitiotieyhteys 
valmistuu ja kantakaupungin alle suunniteltu rautatietunneli Pisara-rata 
rakennetaan. Aktiivisen alueen mittava uudistus luo Hakaniemestä 
kukoistavan kaupunkiympäristön, jossa työntekijöille on tarjolla yksilöllisiä 
työympäristöjä ja alueen asukkaille kohtaamispaikkoja. Palvelut, kulttuuri 
ja eloisa kaupunkielämä sulautuvat hyvin elinvoimaiseen työilmapiiriin, 
joka kannustaa viihtymään ja inspiroitumaan. Alueen kotoisuutta tukevat 
myös historialliset kauppapaikat, kauppahalli ja Hakaniemen tori, jotka 
elävät sulassa sovussa uusien palveluiden kanssa.

Hakaniemen rakennus-
työt vahvistavat sen 
asemaa joukkoliiken-
teen solmukohtana.



Hakaniemen perinteikkäät 
kauppapaikat luovat alueelle 
kulttuuria. Samalla ne elävät 
sovussa uusien palveluiden 
kanssa.



Hakaniemestä tulee 
Pasilan ja Kalasata-
man valmistuessa 
entistä vahvempi 
Helsingin keskustan 
keskeinen alue.

Hakaniemen asema Helsingin keskustan keskeisenä alueena vankistuu suunnitelmissa 
olevien mittavien rakennustöiden myötä. Kun myös kehittyvien Kalasataman ja Pasilan 
alueet valmistuvat, keskustan painopiste muuttuu pohjoisemmaksi ja liikekeskustan 
alue laajenee pohjoiseen. Hakaniemen kehittämiseen osallistuu monia toimijoita, joista 
yksi on Antilooppi.

Alueen merellisyydestä halutaan pitää kiinni jatkossakin. Hakaniemi on aina tunnettu 
merellisenä alueena, jonka identiteettiin kuuluu meri. Kun asuinkorttelien, hotellin, toi-
mitilojen ja julkisen rannan rakennus Hakaniemenrantaan alkaa vuonna 2024, meren 
läheisyyttä korostetaan. Hakaniemen ympäristö on inspiroiva myös sen katukuvan ta-
kia, jossa näkee päivittäin monia liike-elämän toimijoita. Paasivuorenkatu 3:n sijainti on 
erinomainen siksikin, että näkyvällä paikalla olevan kiinteistön ohi kuljetaan jatkuvasti.
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