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Hills Business Park sijaitsee Klovinkallion kukkulalla alle 15 kilometrin etäisyy-
dellä Helsingin keskustasta Kehä 2:n ja Turuntien risteyksessä, mikä mahdol-
listaa sujuvan liikkumisen kaikkiin ilmansuuntiin. Saavut paikalle vaivattomasti 
autolla, julkisilla kulkuvälineillä tai polkupyörällä. 

Täältä näet koko pääkaupunkiseudun. Kesäterassilta tunnistat tutut maamer-
kit horisontissa ja tunnet luonnon ympärilläsi. Hills on lähellä kaikkea, mutta 
sopivan kaukana keskustan kiireestä.

Hyvä olo syntyy pienistä asioista ja sen edistämistä voi tukea työympäristön 
kehittämisen kautta. 

Tee työpäivästäsi itsesi näköinen kiinteistön joustavien puitteiden avulla! Kiinteis-
tössä on mm. oma ravintola, vuokrattavaa neuvottelutilaa, auditorio, aurinkoterassi, 
edulliset pesulapalvelut sekä monipuoliset liikuntapalvelut.

5. kerrokseen on valmistunut upouusi pientoimistoalue. Sieltä löytyvät käyttäjäläh-
töiset toimistotilat sekä moderni kahvila & lounge-alue taukoja ja rentoa työsken-
telyä varten. Lounge-alueelta löytyy terassi, ryhmäliikuntatila, runsaasti mukavia 
sohvia, biljardipöytä ja muita pelejä. Ihanteellinen paikka pieniä työpalavereja sekä 
työstä irtautumista varten!

Paikalle saavut vaivattomasti niin omalla 
autolla kuin julkisilla kulkuvälineilläkin, 
myös pyöräilijät on huomioitu.aurin-
koterassi, edulliset pesulapalvelut ja 
kuntosali.

Ylempien kerrosten ikkunoista avau-
tuvat huikeat näkymät ympäröivään 
kaupunkiin ja alueen luontoon. 

Tilat muokattavissa yrityksen työn-
teon vaatimusten mukaan, tukemaan 
niin yhteistyötä, vuorovaikutusta kuin 
keskittymistäkin.

Tilamme tukevat samanaikaisesti niin 
työntekijöiden hyvinvointia, kuin tuotta-
vuutta. 

HILLS BUSINESS PARK TOIMITILAT

SAAVU VAIVATTOMASTI HUIKEAT NÄKÖALAT MUOKATTAVAT TILAT HYVINVOINTIA

TUTUSTU TOIMITILOIHIMME ASIAKKAAMME KERTOVAT
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MONIPUOLISET PALVELUT

Upouusi lounge-kahvila-alue on ihan-
teellinen taukoja ja rentoa työsken-
telyä varten: sieltä löytyy niin terassi, 
runsaasti mukavia sohvia, biljardipöytä 
kuin muita pelejä

Business Parkissa sijaitsee avara ja  
viihtyisä, terveelliseen ruokaan panos-
tava ravintola Hills Restaurant, joka 
tarjoaa myös kahvila- ja tilausravintola- 
palveluita.

Yhteiset kuntoilu- ja sosiaalitilat ovat 
kaikkien käytössä. Yhteistyökumppa-
nimme tuottaa monipuolisia yksilö- ja 
ryhmäliikuntapalveluita.

Business Parkissa on vuokrattavissa 
erikokoisia 4-16 hengen kokoustiloja,  
60 (+ 20) hengen auditorio sekä  
edustus- ja saunatilat. 

LOUNGE RAVINTOLA LIIKUNTA KOKOUS- JA EDUSTUSTILAT

LUE LISÄÄ PALVELUISTAMME
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Jorvin sairaala

Ikea

Espoon 
tuomiokirkko

Tapiola Golf

KAUNIAINEN

Keran asema

Koivuhovin asemaTuomarilan asema

Turuntie

Kauppakeskus Grani

Tapiola ja Keilaniemi 15 min
Leppävaara 10 min
Kauniaisten juna-asema 5 min
Helsingin keskusta 25 min
Lentokenttä 30 min

Julkinen liikenne palvelee Helsingin 
suuntaan sekä Tapiolaan, Leppä- 
vaaraan, Laajalahteen, Kauniaisiin  
ja Kivenlahteen.

Pyörille löytyy pyörätelineitä park-
kialueen vierestä sisäänkäyntien 
läheisyydestä ja yhteiskäyttöpyöriäkin 
on saatavilla.

Hills Business Park sijaitsee  
Mankkaalla alle 15 kilometrin  
päässä Helsingin keskustasta, 
Klovinkallion huipulla, joka on yksi 
Espoon korkeimmista mäistä. 

ETÄISYYDET AUTOLLA JULKINEN LIIKENNE PYÖRÄLLÄ

SIJAINTI JA KULKUYHTEYDET
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