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POOL on aina 
sopiva uuden 
ajan tilaratkaisu

POOL on Antiloopin joustotilaratkaisu, jolla 
tuemme yrityksesi menestystä ja ihmisten 
hyvinvointia. Tavoitteenamme on taata fiksumpi 
työelämä ja aina sopivat tilat. 

Yrityksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin soveltuvat 
POOL tilaratkaisut tarjoavat joustavuutta niin 
tilassa, sijainnissa kuin palveluissakin. POOLista 
voit varata neuvottelutilan, työtilan tai projektitilan 
hetkeksi tai pidemmäksi aikaa juuri sieltä 
missä liikut. POOLista löydät myös kalustettuja 
että kalustamattomia pientoimistoja ja osasta 
tapahtuma- ja podcast-tiloja.  Tilat sopivat sekä 
yksin että yhdessä työskentelyyn. 

POOL-tiloja on Kampissa, Hakaniemessä, Vallilassa, 
Sörnäisissä, Kalasatamassa ja Aviapoliksessa. Sinä 
päätät mistä palasista toimitilasi koostuu ja miten 
pitkään niissä viihdyt.
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Merenlahtien ympäröimä Hakaniemi elää uutta 
kukoistuskauttaan. Se on kehittyvä kaupan, 
työssäkäynnin, kulttuurin ja asumisen alue. 

Siltasaari 10 POOL -kokonaisuus sisältää 31 
kalustettua pientoimistoa, kaksi tapahtumatilaa, 
podcast-studion, keittiöloungen, kattavan 
neuvottelumaailman sekä POOL Business 
Loungen. Kokonaisuuteen on yhdistettävissä 
laaja joukko erilaisia palveluita, mm. catering- 
ja tapahtumapalvelut. POOL-tilat voivat 
toimia monissa käyttötarkoituksissa, kuten 
päätoimitilana, satelliittitoimistona, projektin 
työskentelytilana tai innovaatiotilana. 

Hakaniemessä on aitoa 
kaupungin sykettä, runsaasti 
kahviloita, ravintoloita, 
palveluita ja aivan upea 
kauppahalli.
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Siltasaari 10 on modernin 
työn keskus ikonisessa 
Hakaniemessä. Alueella on 
inspiroiva tulevaisuuden 
työympäristö, jossa business 
kohtaa kulttuurin ja työ sen 
vaatimat huvit.
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Uudet siltayhteydet ja kaupunkirakenteen tiivistäminen vahvistavat Hakaniemen 
asemaa keskeisenä osana Helsingin keskusta-aluetta. Alue on yksi parhaiten 
saavutettava, olipa kyseessä mikä tahansa liikkumismuoto.

Metro 50 m

Pyöräparkki

Bussi 50 m

Lentoasema 18 km

Raitiovaunu 50 m

Juna 1,3 km
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POOL Siltasaari 10

Hakaniementori

POOL Meet

POOL Event

POOL Work

Meeting Room  3 32 € / h
Meeting Room 4 40 € / h
Meeting Room 10 50 € / h
Meeting Room 12 55 € / h
Meeting Room 16 60 € / h
Podcast Studio 4 65 € / h

Arena 1+2 24 600 € / pv
Sirkus 1 45 750 € / pv
Sirkus 2 35 650 € / pv

POOL Office 4 1250 € / kk
POOL Office 8 1990 € / kk

Hlö

Hlö

Hlö

Tila

Tila

Tila

Vuokra

Vuokra

Vuokra

Tapahtumatilojen varauksissa otathan yhteyttä:
aula.siltasaari10@byantilooppi.fi 
p. 050 550 7728

Hinta on ilmoitettu arvonlisäverottomana. 
Hintaan lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisäveron määrä. 
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
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Business Lounge
POOL Business Lounge on Siltasaari 10:n toisessa kerroksessa oleva olo-
huonemainen loungetila. Tilasta avautuu upeat näkymät Hakaniemen 
sykkeeseen. Business Loungeen voi tulla yksin tai yhdessä työskentelemään, 
vetäytymään, chillailemaan, ideoimaan tai vaikkapa odottelemaan tapaami-
seen tai tapahtumaan tulevia vieraita.

POOL Business Loungessa on aina tarjolla erikoiskahveja ja tila on vuokrat-
tavissa myös yksityistilaisuuksiin klo 16.30 jälkeen. Täällä järjestät vuoden 
parhaat tiimin kokoontumiset ja juhlat tarjoiluineen! 

Hakaniementori

POOL Business Lounge

POOL Business Lounge Day Pass  19 € / pv / hlö
POOL Business Lounge Card 1 kk  199 € / kk / hlö
POOL Business Lounge Card 1 kk  249 € / kk / yritys

Hinta on ilmoitettu arvonlisäverottomana. 
Hintaan lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisäveron määrä. 
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Ilta- ja yksityistilaisuus kello 16.30 alkaen  950 € / iltatilaisuus



Tilojen kokonaisvuokraan sisältyvät 
WLAN-yhteys, sähkö, kahvi, tee, 
kopiointipalvelu, aulapalvelu sekä valittujen 
neuvottelutilojen ja keittiöloungen käyttö. 
Lisäksi palveluun kuuluu tilojen siivous. 

Työpisteiden lukumäärä perustuu 
havainnekuvaan tehtyyn luonnokseen. 
Käyttäjä voi itse sijoittaa tilaan haluamansa 
määrän työpisteitä.

Hinta on ilmoitettu arvonlisäverottomana. 
Hintaan lisätään kulloinkin voimassaoleva 
arvonlisäveron määrä. Pidätämme 
oikeuden hinnanmuutoksiin.

POOL Work 
hintaan sisältyy:

24/7 pääsy tiloihin
Wifi
Kopiointi- ja tulostuspalvelut
Pienpaahtimon kahvit ja teet
Kahden neuvottelutilan käyttö
Toimistotilojen siivous
Aulapalvelu

antilooppi.fi

Ota yhteyttä ja  
keskustellaan lisää
Vuokraus

Antilooppi on suomalainen, itsenäinen kiin-
teistösijoitusyhtiö, joka kehittää kiinteistöjään 
vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Antilooppi on 
luovien ja toimivien tilaratkaisujen mahdollistaja.

Tuomas Hulkkonen 
Asset Manager
tuomas.hulkkonen@antilooppi.fi
040 651 6347

Kirsi Zeddini
Leasing Manager
kirsi.zeddini@antilooppi.fi
040 515 4369

Mari Härkönen
Leasing Manager
mari.harkonen@antilooppi.fi
050 375 5531
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