
Siltasaari 12



Siltasaari 12 tarjoaa  
tulevaisuuden toimitilaa  
aitiopaikalla Helsingin Haka
niemessä. Erinomaisten  
palveluiden äärestä löytyvät  
työviihtyvyyttä tukevat toimitila
ratkaisut tämän päivän tarpeisiin.
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Vuokrattava pinta-ala
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Heti vapaa
Vapautuminen

Uusiutuvan Hakaniemen ympäristö on monipuolinen ja elävä. Perinteikkään Paasitalon 
tiloihin valmistui 2020 täysin uusi toimitila, joka tarjoaa upeat näkymät Hakaniemen 
yli - ja lisäksi paljon muuta. Siltasaari 12:n kokonaisuudesta löytyvät toimitilaratkaisut 
niin pienempään kuin isompaankin tarpeeseen. Julkisten kulkuyhteyksien välittö-
mässä läheisyydessä on mahdollisuus päästä kokemaan vaivattoman ja tehokkaan 
työympäristön edut sekä viehätys.
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Haluatko kysyä tila ja palvelu 
ratkaisuista? Ota yhteyttä ja  
keskustellaan lisää.
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 Siltasaari 10

Paasitalo 

Metro 50 m

Bussi 100 m

Lentoasema 18 km

Raitiovaunu 100 m

Juna 1,3 km

Osoite  Siltasaarenkatu 12

Tyyppi  Toimisto, ravintolat ja liiketilat, POOL

Koko yhteensä 11 703 m²

Kerrokset 8

Vuokrapyyntö Kysy yhteyshenkilöltä

Hakaniemenrannan  
kehityshanke (tulossa)

Lyyra

Hakaniemen 
tori

Kallioparkki 
(suunnitteilla)
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Meren rannalla sijaitseva Hakaniemi on muuttunut 
viime vuosina yhä särmikkäämmäksi alueeksi, jossa 
yhdistyvät työssäkäynti, palvelut, kulttuuri ja asuminen. 
Tunnelmaltaan perinteikkään mutta modernin alueen 
identiteetti on säilynyt vahvana voimakkaasta kehi-
tyksestä huolimatta ja se kutsuu niin paikalliset kuin 
vierailijat viihtymään. Siltasaari-Hakaniemi-Kallio-Sör-
näinen-akselin elinvoimainen kantakaupunkielämä 
muodostaa kiinnostavan ja aktiivisen alueen. Täällä ei 
viihdytä vaan työn vuoksi.

Siltasaari 12:n tilat on 
uudistettu tämän päi
vän tarpeisiin, mutta 
50luvun tyylikästä 
henkeä kunnioittaen.



Siltasaari 12:n alueella viihtyvät niin työntekijät kuin lähialueen asukkaat ja 
muut vierailijat, sillä Hakaniemen kattavat palvelut ovat ketterästi saavu-
tettavissa. Muun muassa ravintolat, hotellit ja ranta tekevät kulttuurin, va-
paa-ajan ja työelämän yhdistämisestä helppoa. Yksilölliset työympäristöt 
hengittävät samaan tahtiin ympäröivän kantakaupungin kanssa. Pisarara-
dan varressa sijaitsevaan rakennukseen on helppo saapua, kun raitiovau-
nu- ja bussipysäkit löytyvät heti rakennuksen vierestä ja metroasemakin 
on kivenheiton päässä. Kiinteistöstä löytyy myös pysäköintihalli.

Kattavien palveluiden 
ja ketterien  
yhteyksien äärellä



Hakaniemi on ainutlaatuinen 
yhdistelmä perinteitä ja uteliasta 
eteenpäin katsomista.



Monipuoliset ja 
trendikkäät liikeelämän 
toimijat luovat Siltasaari 
12:een inspiroivan, 
vilkkaan ja näkyvän 
työympäristön.

Hakaniemen katukuva on sen kulkuyhteyksien ja suosittujen kiinteistöjen sekä pal-
veluiden takia varsin vilkas. Kiinteistöä ympäröivät monipuoliset liike-elämän toimijat 
takaavat inspiroivan ympäristön. Näkyvyyskin on vertaansa vailla, kun lukuisat asi-
akkaat ohittavat Siltasaari 12:n päivittäin. Lähistöltä löytyvät ikoniset kauppapaikat, 
Hakaniemen tori ja kauppahalli, houkuttelevat paikan päälle tien toiselle puolelle run-
saasti väkeä, ja lähistöltä löytyy myös yllin kyllin trendikkäitä ravintoloita ja kahviloita.

Ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä kehittyvän Hakaniemen infrastruktuuri 
rakentuu jatkuvasti, ja samalla kasvaa alueen palvelutarjonta ja asukasmäärä. Silta-
saari 12 on hyvä esimerkki siitä, että Hakaniemi pysyy mukana uudistuksen vauhdis-
sa. Kiinteistön uusitut toimistotilat soveltuvat hyvin 40-110 työntekijän yrityksille ja 
tarjoavat ratkaisun tämän päivän tarpeisiin.
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