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Kohtaamisten keidas, jossa hyvinvointi ja 
luonto tukevat liikkuvaa työelämää.
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Johdanto

Pääkaupunkiseudussa on vetovoimaa ja imua, mistä on 
todisteena kansainvälisten sijoitusten tasainen kasvu 
viimeisten vuosien aikana. Espoon Leppävaaraan on nyt 
kehitteillä kohtaamisten keidas, Oasis Of 
Professionals, eli puhekieleen istutettuna 
OOPS. Alue sijoittuu näkyvälle paikalle 
Kehä I:n, pääjunaradan ja tulevan Raide-
Jokerin risteykseen. OOPS´in eteläpuolen 
toimistoista avautuvat näkymät suoraan 
vehreään Hatsinanpuistoon ja Monikonpurolle. 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioidaan 
alueen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Haluamme kannustaa eri alojen asiantuntijoita 
kohtaamisiin kaikissa niissä paikoissa, 
joissa OOPS´in vieraat kulloinkin liikkuvat: 
toimitiloissa, ravintoloissa, hotelleissa tai viihde- 
ja kauppapaikoissa. Tämä kehittyvä kaupunginosa nojaa 
neljään vahvaan suunnitteluperiaatteeseen: hyvinvointiin, 
kokemukselliseen arkeen, kansainvälisiin kohtaamisiin ja 
kestävään kehitykseen.

Tervetuloa OOPS – sinua on odotettu!
Pirkka Pikkarainen

”Alueen suunnittelu pyrkii 
vaikuttamaan ihmisiin 
hyödyntäen luonnon omia 
aistiärsykkeitä. Alueen 
puut, portaat, polut ja 
Monikonpuro kannustavat 
liikkumiseen ja lisäävät 
hyvinvointia.”

Pirkka Pikkarainen 
Projektijohtaja
NCC Property 
Development
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Suunnitteluperiaatteet
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OOPS´in suunnitteluperiaatteet lähtevät kansainvälisten
huippuammattilaisten tarpeista.  

Lisäämme työn 
mielekkyyttä ja 
tehokkuutta, mikä 
on tuloksellista paitsi 
työntekijälle myös 
yritykselle.

Hyvinvointi. Luomme hyvinvointia 
alueen luonnollisen ympäristön ehdoilla. 
Noudatamme kestävän kehityksen 
periaatteita niin sisällä kuin ulkonakin. 
Voimistamme alueen luontaisia 
vetovoimatekijöitä ja kytkemme niihin 
liikkuvan elämän ja teknologian.

Kokemuksellinen arki on sujuvaa. Sitä 
tuetaan saumattomilla digitaalisilla, 
sosiaalisilla ja fyysisillä palveluilla. 
Kokemuksellisuuteen kiinnitetään 
huomiota kaupoissa, elämyksissä, 
puistossa, hotellissa, toimistoissa ja 
asunnoissa. Yhteisöä kannustetaan 
testaamaan ja hyödyntämään aluetta 
elävänä laboratoriona.
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Kansainväliset kohtaamiset. Alueelle 
hakeutuvat yritykset muodostavat kansain-
välisen digitaalisen mallintamisen yhteisön. 
Satunnaiset kohtaamiset ja suuret ideat 
syntyvät luomalla tilanteita ja tiloja, joissa 
ihmisten on helppo hakeutua toistensa 
pariin. Näin alueen ihmiset sekoittuvat 
tilaisuuksissa vieraileviin kansainvälisiinkin 
huippuosaajiin.

Kestävä kehitys. Alueen rakennuksille 
tavoitellaan ympäristösertifikaatin BREEAM 
Excellent -tasoa. Fyysisten ratkaisujen lisäksi 
kestävä kehitys näkyy henkisinä rakenteina, 
eli yhteisöllisyytenä, jakamistaloutena ja 
yhteisinä arvoina. 
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Tarina

OOPS on kohtaamisten keidas, jonka 
katse on maailmalla, mutta juuret 
vihreässä Hatsinanpuistossa, suojellun 
Monikonpuron tuntumassa.

Alue rakentuu 
hyvinvoint i-
arkkitehtuurin 
lähtökohdista 
ja luo pohjan 
kansainväliselle 
ekosysteemille. 
Kunnianhimoinen 
yhteisö kehittyy 
ja kasvaa kun 
yhteistä arvopohjaa 
luodaan asioilla, 
jotka edistävät 
kaikkien agendaa: kestävä kehitys, 
mahdollisimman hyvinvoiva ihminen 
ja työ.

Alueesta muodostuu digitaalisen 
mallintamisen temaattinen 

ykköskohde, jossa osaaminen 
kumuloituu alueelle tulevien toimijoiden 
aktiivisesta vuorovaikutuksesta.

Yksilöitä ja yrityksiä 
kannustetaan kuluttamaan 
ja kehittymään kestävästi. 
Tilat, palvelukonseptit ja 
teknologiat suunnitellaan 
toimimaan saumattomasti 
yhteen. Kaikkea ei omisteta, 
paljon jaetaan. 

Yksilöitä kannustetaan 
hyvinvoivaan työelämään 
vaikuttamalla mikrovalintoihin 
niin fyysisesti, sosiaalisesti 
kuin digitaalisestikin. Koska 

työ ja elämä tarvitsevat enemmän 
ennakkoluulottomia kohtaamisia, 
loimme keitaan nimeltä OOPS – Oasis 
Of Professionals.

Yksilöitä 
kannustetaan 
hyvinvoivaan 
työelämään 

vaikuttamalla 
mikrovalintoihin 

niin fyysisesti, 
sosiaalisesti kuin 
digitaalisestikin. 
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OOPS´in hyvinvointi rakennetaan 
alueen luonnollisen ympäristön ehdoil-
la ja kestävän kehityksen periaatteita 
noudattaen. Alue on suunniteltu siten, 
että liikettä syntyy silloinkin kun ei ole 
itsetarkoitus liikkua.

Miellyttävä ja käveltävä ympäristö 
tarjoaa kaupungin palvelut keskellä 
puistoa. OOPS´in ympäristö mahdollistaa 
jokaiselle ihmiselle digitaalisten, sosiaa-
listen ja fyysisten mikrovalintojen myötä 
mahdollisimman hyvinvoivan työelämän. 

Näin lisäämme työn mielekkyyttä ja 
tehokkuutta, mikä on tuloksellista paitsi 
työntekijälle myös yritykselle.

OOPS´issa hyvinvointiin kannustetaan 
tarjoamalla tiloja ja teknologioita, joita 
hyödyntämällä passiivisemmatkin ih-
miset aktivoituvat. Toimintaa tukevana 
teknologiana on tutkittu esimerkiksi Virta 
Indexin palvelua (Virta360), joka voisi 
toimia samalla koko alueen hyvinvoinnin 
pulssina.
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Hyvinvointi on yksilön ja ympäristön

yhteensovittamista 
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OOPS´in hyvinvointi 
rakennetaan alueen 
luonnollisen ympäristön 
ehdoilla ja kestävän 
kehityksen periaatteita 
noudattaen.
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Alueelle suunnitellaan 
palvelukonsepteja, teknologioita 
ja tiloja, jotka kannustavat 
yksilöitä ja yrityksiä kehittymään 
kestävästi.
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Liikettä voi suunnitella syntyvän 
sattumalta. Esimerkiksi hissin sijaan 
tuleekin valinneeksi portaat, pitkäkin 
siirtymä on miellyttävä kun teknologia 
tunnistaa tulijan eikä avainta tarvitse 
kaivaa useamman oven kohdalla. 
Puistossa on palaverille, puheluille 
ja pohdinnalle erilliset kävelypolut 
tai lähimetsässä sinne sijoittuvia 
metsäkylpyjä.

OOPS´in hyvinvointi on:
• Ympäristön muotoilua luonnon elementtejä 

hyödyntäen.
• Teknologiaa, joka mittaa ja motivoi asioita, 

jotka vaikuttavat ihmisen kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin.

• Palveluita, jotka tekevät kokonaisvaltaisesta 
hyvinvoinnista mahdollisen.
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Yhdessä syöminen on
sosiaalisuuden suloisin muoto

Tuomme Leppävaaraan kiinnostavia ravintola-
vaihtoehtoja, joissa ruokailu voi olla viipyvämpää ja 
maut risteilevämpiä. Siksi jo OOPS’in ensimmäisistä 
toimitiloista on valjastettu merkittävä osa ravintola-
maailmalle, joka antaa edellytykset kahdelle n. 250 
m2:n ja kahdelle n. 140 m2:n ravintolalle/kahvilalle. 
Vetovoimainen destinaatio voisi olla puiston kes-
kelle sijoittuva ”dome”. Ravintolat palvelevat paitsi 
alueen työntekijöitä ja asukkaita, myös OOPS´in 
kansainvälisiä tapahtumia.

EAT OOPS

Tuomme Leppävaaran 
ravintolatarjontaan tuhdisti
kiinnostavuutta!
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Kokemuksellisuus toteutuu 
yhteisössä ja alueella erikokoisissa 
ja  -tasoisissa tiloissa ja tilanteissa. Se 
tarkoittaa asioiden automatisointia, 
tilojen muokattavuutta ja teknologiaa –
yksinkertaisia asioita, jotka tukevat työtä 
ja elämää. 

Kaikenlainen 
kitkattomuus 
sujuvoittaa 
elämää OOPS´issa. 
Alueelle tutkitaan 
mahdollisuuksia 
toteuttaa yhteinen 
sovellus, joka auttaa 
varaamaan, tilaamaan 
ja etsimään tiloja ja 
tekijöitä.

Kokemuksellisuus on myös tilaisuuksien 
toteuttamista elämyksellisellä tavalla. 
Kansainvälisten tapahtumien määrä 
lisääntyy koko pääkaupunkiseudulla 

merkittävästi. Espoossa on pula n. 100 
–1..500 henkilön tapahtumatiloista ja 
kansainvälisen tason kohtaamispaikois- 
ta. Saavutettavuuden näkökulmasta 
Leppävaaralla on Helsingin Pasilan 
tasoinen sijainti. Siksi OOPS´in on 
luontaista tavoitella tapahtumia 

alueelleen.

Alueelle muodostetaan 
kansainvälistä digitaalisen 
mallintamisen 
yhteisöä. Yhteisön 
vuorovaikutuksesta 
osaaminen kumuloituu, 
ja kokeilukulttuuriin 
kannustetaan.

Kaupan tilojen 
kokemuksellisuus tarkoittaa 
esimerkiksi, että myymälätila voi 
olla showroom, jonka nouto- & 
itsepalvelupisteet tukevat ostamista ja 
ostotilanne on osittain automatisoitu.  
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Kokemuksellisuus toteutuu 
alueella ja yhteisössä joka päivä

Tuoksut, äänet 
ja esteettiset 

ratkaisut ovat 
aistikokemuksina

osa asiakas- ja 
asukaskokemusta.
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LET  IT  OOPS
Sallitaan OOPS-tekoja työntekijöille,
esim. istuta oma omenapuusi
Hatsinanpuistoon.

FEEL OOPS
Tapahtumat, kohtaamiset ja jaettavuus 
ovat esimerkkejä tavoista, joilla 
huipputekijöiden yhteisöt kehittyvät ja 
skaalautuvat. Näin luodaan arvopohjaa 
yhteistä agendaa edistäville asioille: 
kestävä kehitys, mahdollisimman 
hyvinvoiva ihminen ja työelämä.

GET OOPS
Asukkailla on lupa testata alueen tiettyjä
palveluita ja tiloja.

OOPS APP
Tavoitteenamme on tuottaa alueelle 
eri toimijoiden tarpeisiin räätälöitävissä 
oleva sovellus.

Kokemuksellisuus tarkoittaa
suurten seminaarien lisäksi myös  
yksinkertaisia ja seesteisiä asioita.

Teknologia tukee tiloista 
toiseen siirtymistä –
sensoreiden aistimat 
kävijävirrat voivat 
kertoa ruuhkista ja 
lähestyvistä asiakkaista. 
Ovet avautua itsestään ja 
valot sammua lähtiessäsi.
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Yhteinen sovellus kirittää 
vaikka puuhun 

OOPS APP

Alueelle kehitettävä sovellus on monipuolinen apuväline alueen ihmisille, sillä se 
tuottaa saumattoman käyttäjäkokemuksen. 

• Saat halutessasi tarjouksia alueen 
palveluntarjoajilta.

• Voit antaa palautetta tilojen 
kunnosta, raportoida puutteista ja 
osallistua talosi kyselyihin.

• Navigoit tiesi oikeaan neuvotteluti-
laan, jonne vieraasikin löytää.

• Varaat tilat neuvotteluun, tapah-
tumiin, projekteihin, lepoon tai 
liikuntaan.

• Löydät kaiken tarvitsemasi, jaat 
tietoa, tapahtumakutsuja ja koke-
muksia.

• Parannat hyvinvointia. OOPS App 
on linkitetty erilliseen hyvinvointiso-
vellukseen.

• Tulet palkituksi kiertotalouste-
oista – tehtyäsi niitä riittävästi, saat 
istuttaa puistoon nimikkopuun. 

Kaikkia OOPS´ilaisia yhdistää kokeilevan 
kulttuurin salliminen. Alueen tilat, toimin-
ta ja sovellukset kehittyvät kaiken aikaa, 
kaikkien toimesta.

”Alueelle suunniteltavia 
palveluita ja sovellusta 
kehitetään edistämään 
osaajien törmäytymistä.”
Pirkka Pikkarainen,
NCC Property Development
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Sovellukselle on visioitu mm. seuraavia ominaisuuksia:
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Retail rocks!
TRY & BUY OOPS

OOPS’in sijainti ja monipuoliset 
toiminnot tekevät siitä vähittäis-
kaupan näkökulmasta 
houkuttelevan. Alueen 68.000 
asukasta ja vuosittaiset tapahtumat, 
sekä jokapäiväinen työntekijöiden 
virta vaativat perinteisen 
ruokakaupan valikoimalta paljon. 
Siksi haemme kaupan lisäksi 
myös kauppiasta, joka kykenee 
toteuttamaan OOPS´in tahtotilaa 
myös omalla konseptillaan!

Hyvinvoinnin ja teknologian 
palveluntarjoajiksi ja kaupan 

toimijoiksi haetaan hyvinvoinnin 
ja teknologian 
edelläkävijöitä. Meitä 
kiehtovat uudenlaiset 
palvelukonseptit ja 
logistiikkaratkaisut, 
jotka sujuvoittavat 
palveluiden käyttöä.
Ostamisen helppous 
tulee olla jokaisen 
toteutuksen ytimessä. 
Sen ehdot sanelee 
jo nyt alueelle 
hakeutuva tiedostava 
kuluttajakunta.

Hyvinvoinnin 
ja teknologian 
palveluntarjoajiksi 
ja kaupan toimijoiksi 
haetaan hyvinvoinnin 
ja teknologian
edelläkävijöitä.
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Osaaminen kumuloituu ja huippu-
ammattilaisille on merkityksellistä, 
että ympärillä on elävä ja globaali 
yhteisö. Houkutellaksemme alueelle 
kansainvälisiä vieraita ja huippu-
ammattilaisia toteutamme toimisto-
asukkaiden tarpeisiin erinomaiset 
palvelut ja tilaratkaisut. Satunnaiset 
kohtaamiset ja suuret ideat syntyvät 
luomalla tilanteita ja tiloja, joissa ihmisten 
on helppo hakeutua toistensa pariin. 
Erilaisia ja -kokoisia yrityksiä yhdistävät 
hubit houkuttelevat edelläkävijöitä. 
Haluamme niin järeitä korporaatioita 
kuin pienyrityksiäkin yhteistyöhön 

eri oppilaitosten kanssa. Jatkuva 
kehittyminen vaatii monenlaisten 
rakenteiden kohtauttamista. 
Tavoitteenamme on yhdistää 
ammattikoulut, lukiot, korkeakoulut ja 
inkubaattorit yrityselämään.

Tutkimme yhteistyökumppanimme 
Tractrin kanssa mahdollisuuksia 
alueen resurssien hyödyntämiseen 
jakamistalouden hengessä. 
Kannustamme toimijoita myös 
kehittämään uusia ratkaisuja yhteisiin 
Lab-tiloihin.
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Elävä ja globaali yhteisö  

Espoossa asuu 1/3 
Suomessa asuvista 
korkeakoulutetuista
kiinalaisista ja 
intialaisista.
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Alueelle suunniteltavan yhteisen 
sovelluksen tavoitteena on mahdollistaa 
saumaton käyttäjäkokemus tilojen ja 
palveluiden suhteen:
• Latauspisteet, kierrätyshuoneet ja 

toimistotarvikkeet
• Tilat neuvotteluun, tapahtumiin, 

projekteihin, lepoon tai liikuntaan

• Kulkuneuvot ja liikenneyhteydet
• Tiedonkulku, tapahtumien ja 

kokemusten jakaminen
• Arjen sujuvoittaminen, esim. 

kauppakassipalvelut ja 
kylmäsäilytys

”Espoon Tapahtuma- ja 
kulttuuripalvelut järjestää vuosittain 
5.700 tapahtumaa tavoittaen 800.000 
kävijää näyttävissä suurtapahtumissa 
ympäri Espoota. Tulevaisuudessa 
tapahtumien Espoo on entistäkin 
monipuolisempi ja kansainvälisempi.”
VISIT FINLAND 2018

Haluamme niin järeitä 
korporaatioita kuin 
pienyrityksiäkin yhteistyöhön 
eri oppilaitosten kanssa.
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Haluamme OOPS´iin 
huippuammattilaisia ja 
toisilleen relevantteja 
toimijoita ja mahdollisia 
yhteistyökumppaneita.

Yhteisön rakentaminen on jo 
alkanut. Keräämme toiveita ja 
otamme vuokralaisia mukaan 
alueen kehittämiseen.
Erilaiset inkubaattorit ja 
start-/scale-upit, sekä 
oppilaitosten ja akateemisten 
yhteisöjen tuottamat palvelut 
ovat selvä lisäarvo kaikille 
OOPS´in yrityksille.

Kunnianhimoinen ja 
kansainvälinen yhteisö 

rakentuu jo! 

JOIN OOPS

Tutkimme yhteistyökumppanimme 
Tractrin kanssa mahdollisuuksia 
alueen resurssien hyödyntämiseen 
jakamistalouden hengessä. 
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Työympäristömme 
tukee mahdollisimman 
hyvinvoivan ihmisen 
tarpeita. 

Siksi se on suunniteltu:
• tulokselliseen ja tehokkaaseen 

työntekoon
• keskittymiseen
• työpajoihin
• neuvotteluihin
• satunnaisiin kohtaamisiin
• virkistäytymiseen,  

palautumiseen

Tule vaikuttamaan 
kehitettäviin palveluihin!
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Kestävän kehityksen ratkaisut tuotta-
vat myös hyvinvointia. OOPS´issa ne ovat 
paitsi fyysisiä myös henkisiä rakenteita, 
eli yhteisöllisyyttä, jakamistaloutta ja yh-
teisiä arvoja. Näistä saatavilla kokemuk-
silla vähennetään stressiä ja liimataan 
yhteisöä tiiviimmin yhteen.

Alueen ainutlaatuinen ja suojeltu Moni-
konpuro tuottaa hyvinvointia modernin 
uudisrakentamisen keskellä. Kestävä ke-
hitys toteutetaan rakenteellisilla ratkai-
suilla, joista kerromme yhteisölle. Näin 
yhteisö voi ylpeästi kertoa olevansa osa 
kestävää ja hyvinvoivaa kaupunginosaa 
Leppävaarassa.

Tilojen materiaalivalinnat ovat mah-
dollisimman pitkäikäisiä ja kierrätettyjä 
ja/tai ympäristöystävällisiä. Pienemmät 
ylläpitokustannukset mahdollistuvat esi-

merkiksi aurinkosähköä hyödyntämällä. 
OOPS´issa säästetty ja tuotettu energia 
infotaan reaaliaikaisen seurannan myötä 
tilojen käyttäjille.

Rakenteet suunnitellaan kestämään 100 
vuotta. 

Kuluttamisesta viestitään niin, että kukin 
alueella kulkija voi valinnoillaan vaikut-
taa resurssien, energian-, ja vedenkulu-
tukseen. Alueella kannustetaan hyö-
dyntämään laajasti alueen palveluita, 
välttämään hukkaa, kierrättämään ja 
säästämään energiaa.

OOPS´in ensimmäisestä toimistotalosta 
lasketaan hiilijalanjälki, ja sen suunnitte-
lussa ja sisäilmaolosuhteissa on kaik-
kiaan otettu huomioon ilmastonmuutok-
sen ennusteet. 
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ja suojeltu 
Monikonpuro tuottaa 
hyvinvointia modernin 
uudisrakentamisen 
keskellä.
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Kestävä kehitys 
arjessa

OOPS´in ensimmäinen toimistorakennus 
tavoittelee BREEAM Excellent -tasoa. 
Tämä konkretisoituu käyttäjien arjessa 
esimerkiksi seuraavasti:
• Ulkoilman jäähdyttävää vaiku-

tusta pyritään hyödyntämään 
mahdollisimman hyvin. Jäähdy-
tys- ja lämmitysjärjestelmät sääty-
vät ihmismäärien, lämpötilojen ja 
hiilidioksidipitoisuuksien mukaan, 
mikä optimoi energiankulutusta ja 
varmistaa miellyttävät työskente-
lyolosuhteet. 

• Valaistusta ohjataan Dali-järjes-
telmällä, mikä oikein käytettynä  

säästää energiaa ja kustannuksia. 
Läsnäolo- ja päivänvalotunnistimet, 
sekä viikkokello ohjaavat valojen 
toimintaa ihmisten liikkeiden ja 
päivänvalon mukaan, minkä lisäksi 
työpistevalaisinten tehoa voi säätää 
yksilöllisiin tarpeisiin sopiviksi. Dalin 
ansiosta tilat ovat myös muunto-
joustavampia, sillä tilamuutosten 
yhteydessä johdotuksia ei tarvitse 
tehdä uudestaan, vaan valaisimet 
ovat konfiguroitavissa tilamuutosten 
mukaan. Toimistorakennukseen 
suunniteltu valokuilu varmistaa suu-
ren määrän luonnonvaloa työnteki-
jöiden päivään.

Yhteisö voi ylpeästi kertoa 
olevansa osa kestävää ja 
hyvinvoivaa kaupunginosaa 
Leppävaarassa.
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Kiinnostaville 
ravintolapalveluille 
on varattu merkittävä 
neliömäärä. Ravintolat 
palvelevat myös alueen 
asukaskuntaa.

Toimistotilat mahdollistavat kolme pää-
konttoritasoista toimijaa.
Joustavat tilaratkaisut taataan ulkopuolisen 
coworking-operaattorin toimesta. Alueen 
palveluille kehitetään Membership-mallin 
mukainen hinnoittelumalli. Kukin maksaa 
palveluista käytön mukaan.

20
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Joustavien asumispalveluiden
tuki saadaan hotellitoimijalta, 
jonka konsepti taipuu perinteisen 
hotellitoiminnan lisäksi myös 
pidempiaikaiseen majoitukseen. 
Tarjoama skaalautuu myös 
tapahtumien ja työskentelyn
erilaisiin tarpeisiin.

Kannen alle ulottuvat 
pysäköintiratkaisut tekevät 
OOPS´in saavutettavuudesta 
kaikin puolin toimivan 
ratkaisun. Vaikeammin 
kaupallistettavat tilat 
pyritään valjastamaan 
yhteiseen käyttöön, 
esim. kierrätyshuoneiksi 
sekä autojen ja pyörien 
latauspisteiksi.

P

Elämyskeskus antaa 
edellytykset hyvinvointi- ja 
liikuntapalveluiden toimi-
joille.
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Leppävaara
liikenneyhteydet 

Bussilla
10 min  Aalto-yliopisto
15 min  Keilaniemi
40 min  Helsingin keskusta

Autolla
1.000  autopaikkaa (sis. sähköiset  
 autolatauspaikat )
22 min  Helsinki-Vantaan  
 lentoasema 
10  min  Länsiväylä 
5 min  Tuusulan väylä, Lahden   
 moottoritie 
2 min Turun moottoritie 

Raide-Jokeri
Ennuste: 102.000 
käyttäjää vuonna 2040
Radan rakentaminen 
alkaa kesällä 2019, 
valmistuu 2020-luvun 
alkupuoliskolla.

LEPPÄVAARA
Facts and Figures

Työpaikkoja: 33.000, ennuste
vuonna 2030 työpaikkoja 38.000
Asukkaita: 68.000 
Sijainti: Espoon vilkkain ja 
voimakkaimmin kasvava liikennehubi.

Valmistumisarvio 2021: 18.500 kem2
• Työtilaa: 18.500 kem2, josta  

kahvila-, ravintola- ja co-working-
tiloja 1.000 kem2

• Pysäköintioikeuksia: 379 kpl
• Pyöräparkkeja: 315 kpl, joista 

katettuja 225 kpl 

Valmistumisarvio 2022-2023 40.000 kem2
• Työtilaa: 20.000 kem2
• Kauppaa ja elämyksiä: 20.000 kem2 

Valmistumisarvio 2024 36.000 kem2
• Hotellitilaa: 11.000 kem2
• Kauppaa ja elämyksiä: 10.000 kem2
• Asumista: 15.000 kem2

Kävellen
10 min  Sello
10 min  Perkkaanpuiston koulu
15 min  Omnia ammattioppilaitos
20 min  Laurea Amk
24 min  Leppävaaran urheilupuisto

Raideliikenteellä
15 min  Helsingin keskusta
50 min  Helsinki-Vantaan lentoasema

Raitiotie suunnitteilla, pysäkki  
OOPS’in edessä.

25 km  Itäkeskus-Viikki-Oulunkylä- 
Maunula-Haaga-Pitäjänmäki- 
Leppävaara-Laajalahti- 
Otaniemi-Keilaniemi

Pyörällä
4 min Sello
7 min Leppävaaran urheilupuisto
25 min Otaniemi
29 min Keilaniemi
40 min Helsingin keskusta

OOPS  
Facts and Figures

kuva: raidejokeri.fi
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Toimitilojen 
vuokraus ja 

projektinjohto

Otto Ahtola
Myyntipäällikkö
NCC Property Development 
Puh. +358 400 422 830
otto.ahtola@ncc.fi

Pirkka Pikkarainen  
Projektijohtaja
NCC Property Development
Puh.+358 50 433 1300
pirkka.pikkarainen@ncc.fi 

OOPS  
Facts and Figures

kuva: raidejokeri.fi



Oasis Of Professionals24




