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Ainutlaatuista 
työtilaa merellisen 
kaupunkimiljöön 
sydämessä



2 Merikortteli

POOL on aina 
sopiva uuden 
ajan tilaratkaisu

POOL on Antiloopin joustotilaratkaisu, jolla 
 tuemme yrityksesi menestystä ja ihmisten 
hyvin    vointia. 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 projekti-
tilan 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, Valli-
lassa, Sörnäisissä, Avia poliksessa, Leppävaarassa 
ja Ruoholahdessa. Sinä päätät mistä palasista 
 toimitilasi koostuu ja miten  
pitkään niissä viihdyt.
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Punavuoreen on hyvät kulkuyhteydet ja 
Baana sijaitsee ihan Merikorttelin vieressä. 
Merenrantakin on vain kivenheiton päässä. 
Keskeinen sijainti takaa sen, että  
Merikortteliin pääsee erinomaisesti  
raitiovaunulla ja linja-autolla.

Merikorttelin ympäristö on eläväinen, kun 
Helsingin kaunis eteläinen rantaviiva, lukuisat 
palvelut ja satama ovat lähellä. Viihtyisästä 
kaupunginosasta löytyy ravintoloiden ja 
kahviloiden lisäksi pieniä kivijalkakauppoja ja 
muita palveluita. Merikorttelista löytyy puolestaan 
muun muassa lounasravintola Moko Market & 
Café, kahvipaahtimo-kahvila Kaffa Roastery, 
elämyksiä tarjoava elokuvateatteri Riviera ja 
Alepa. POOL sijaitsee kiinteistön 5. kerroksessa ja 
kulku tiloihin käy A-rapun kautta.

Punavuoren eloisassa 
katukuvassa näkyy 
yhteisöllistä ja kotoisaa 
tunnelmaa, aivan kuten 
Merikorttelissa.
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Yritykset saavat 
Merikorttelista tilaa 
vuokratessaan 
enemmänkin kuin 
pelkän fyysisen 
tilan toiminnalleen: 
heistä tulee osa 
yhteistä isoa 
työyhteisöä. 
 
Monet Meri  kort
telin yrityksistä 
harjoittavat 
kaikkia osapuolia 
hyödyttävää 
yhteis työtä ja 
verkostoituvat 
keskenään.
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Helsingin päärautatieasema

Ullanlinna

Punavuori

Kamppi

Juna 1,9 km

Metro 1,5 km

Bussi 130 m Lentoasema 19 km

Raitiovaunu vieressä

POOL Merikortteli sijaitsee osoit-
teessa Pursimiehenkatu 29-31. 
Kauppatorille on raitiovaunulla 
vain kahdeksan minuutin matka ja 
lähin pysäkki sijaitsee aivan Meri-
korttelin vieressä. Juna-asemalle 
on alle kahden kilometrin matka ja  
 Helsinki-Vantaan lentokentälle 
ajaa puolessa tunnissa.

Afterworkeille leffateatteriin tai nauttimaan roomalaista peltipizzaa 
kesken työpäivän? Tämä ja paljon muutakin onnistuu Merikorttelissa, 
jonka laajasta tarjonnasta löytyy palveluita jokaiseen makuun!

Palveluja korttelin täydeltä

Parkkihalli

Riviera 
elokuvateatteri

Ravintoloita kuten 
Forza ja Levain

Päivittäistavara
kauppa

Kaffa Roastery 
paahtimokahvila

Moko Market  
Café & Store
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Tilan tunnus Tilan koko (m2) Kuukausivuokra

A 121  3 390 €
B 127  3 560 €
C 64  1 920 €
D 44  1 410 €
E 17  545 €
F 32  1 025 €
G 45  1 440 €
H 48  1 540 €
I 54  1 730 €
J 20  640 €

Vuokraan sisältyvät kahvi, tee, wlan, tilassa olevien 
keittiöloungen, neuvottelu- ja puhelintilojen käyttö  
sekä yleisten tilojen siivous.

Työpisteiden lukumäärä perustuu havainne-
kuvaan tehtyyn luonnokseen. Käyttäjä voi itse 
sijoittaa tilaan haluamansa määrän työpisteitä.

Kuukausivuokra on ilmoitettu arvonlisäverot-
tomana. Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa-
oleva arvonlisäveron määrä.
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Syö, juo, katso elokuvia
Riviera Punavuori avautuu Merikortteliin marraskuussa 2022.  
Ruokaa, viiniä ja jaettuja leffanautintoja. Intiimi leffaravintola-
kokemus, jossa pääset viettämään minilomaa arjesta.

Meillä voit järjestää tunnelmallisen yksityistilaisuuden tiimillesi, 
tulla asiakkaiden kanssa viettämään iltaa tai viihtyä baarissamme 
afterworkeilla pikkutunneille asti. Tervetuloa!
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Tilojen kokonaisvuokraan sisältyvät 
WLAN-yhteys, sähkö, kahvi, tee sekä 
neuvottelutilojen ja keittiöloungen 
 käyttö. Lisäksi palveluun kuuluu yhteis-
käyttöisten tilojen siivous. 

Työpisteiden lukumäärä perustuu 
havainnekuvaan tehtyyn luonnokseen. 
Käyttäjä voi itse sijoittaa tilaan halua-
mansa määrän työpisteitä.

Hinta on ilmoitettu arvonlisäverot-
tomana. Hintaan lisätään kulloinkin 
voimassaoleva arvonlisäveron määrä. 
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

POOL Work 
hintaan sisältyy:

24/7 pääsy tiloihin
Wifi
Pienpaahtimon kahvit ja teet
Neuvottelutilojen käyttö
Yhteiskäyttöisten tilojen siivous

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.

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

Maarit Kivelä 
Asset Manager
maarit.kivela@antilooppi.fi
050 390 0337


