
UUDEN AALLON TOIMITILAA 
Jätä ruuhkat ja ui vastavirtaan. 
Menestys odottaa Myyrmäessä.



MYYRMÄEN VÄRÄHTELEVIN 
TYÖYMPÄRISTÖ

Tervetuloa elinvoimaiseen työpaikkojen, 
palvelujen ja asumisen keskittymään.

Koe kaupunginosa, joka värähtelee ainutlaatuista energiaa – kehittyvä Myyrmäki tarjoaa täydelliset 
puitteet liiketoiminnan pyörittämiseen. Helppo sijainti kehäradan ja pääväylien varrella, 

alueen poikkeuksellisen kattavat palvelut sekä toimisto- ja tapahtumakiinteistö Virtatalon uudistuneet 
tilat tekevät Myyrmäestä houkuttelevan kohteen pääkaupunkiseudulla toimiville yrityksille. 



• Nopeat yhteydet: reilussa vartissa Helsingin keskustaan

• Palvelut lähellä: kauppakeskus kadun toisella puolella

• Uniikki työympäristö: vaikuttavat tilat & pääkonttoritason varustelu



MIKSI MYYRMÄKEEN?

Sujuva sijainti ja ylivertaiset yhteydet
Virtatalo sijaitsee muutaman minuutin kävelyetäisyydellä Myyrmäen ju-
na-asemasta, jonka kautta kulkee päivittäin 12 000 ihmistä. Helsingin kes-
kusta ja Helsinki-Vantaan lentoasema ovat molemmat noin 15 minuutin 
junamatkan päässä, ja talon edestä kulkeva runkolinja 560 takaa sujuvat 
yhteydet Itä-Helsinkiin. Alueen vetovoimaa vahvistaa HSL:n lippu-uudistus, 
jonka myötä vyöhykeraja siirtyy Malminkartanon ja Myyrmäen välistä Kehä 
III:lle – Myyrmäestä voi siis matkustaa Helsinkiin kuukausilipulla, joka on vain 
viisi euroa nykyistä sisäistä lippua kalliimpi. 

Tavara- ja henkilöliikenteelle on kiinteistön yhteydessä hyvin tilaa, ja lä-
heiseltä Hämeenlinnanväylältä pääsee kätevästi sekä pohjoiseen että ete-
lään. Myös Vihdintielle pääsee Rajatorpantie 8:sta muutamassa minuutissa.

Paljon palveluita lähietäisyydellä
Kiinteistöä vastapäätä sijaitsevassa kauppakeskus Myyrmannissa on katta-
va valikoima liikkeitä ja ravintoloita sekä muun muassa kuntosali, lääkärikes-

kus ja pesula. Lähialueella on myös useita oppilaitoksia, kuten Metropolian 
lähes 4 000 opiskelijan kampus, virastoja sekä terveys- ja liikuntapalvelui-
ta. Poikkeuksellisen laajasta kulttuuritarjonnasta vastaavat mm. Myyrmäki-
talossa sijaitseva taidemuseo Artsi, paikallinen elokuvateatteri Kino Myyri 
sekä tapahtumapuisto Myyrmäen monttu.

Kehittyvä kaupunginosa
Voimakkaasti kehittyvä Myyrmäki on Vantaan suurin ja tiheimmin asuttu 
kaupunginosa, jossa asuu tällä hetkellä noin 16 000 asukasta. Tikkurilan ja 
Aviapoliksen ohella Myyrmäki on yksi Vantaan pääkeskustoista, joista ke-
hitetään monipuolisia työpaikkojen ja palvelujen keskittymiä. Lähivuosina 
asukasluku voi kasvaa jopa 10 000:lla, sillä kaupunki on laatimassa Myyr-
mäkeen uutta kaavarunkoa, jonka tavoitteena on viihtyisä ja vehreä asui-
nympäristö ja elinvoimaisena kehittyvä keskusta. Juna-aseman yhteyteen 
rakentuvat urbaanit asuinkorttelit tiivistävät kaupunkirakennetta viisaasti ja 
paikallisidentiteettiä kunnioittaen.
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Myyrmäen juna-asemalta Helsinki- 
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Helsingin keskustaan: 18 min
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Vihdintielle: 7 min
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UNIIKIT TILAT

Virtatalo kokee mittavan muodonmuutoksen lähivuosien  
aikana. Kiinteistössä mm. uusitaan talotekniikkaa sekä kohen-
netaan auditorio- ja aulatiloja. Tarkoituksena on myös puhkais-
ta uusi sisäänkäynti Rajatorpantien puolelle lähemmäs rataa 
ja asentaa katolle aurinkopaneeleja. Remontin ensimmäinen 
vaihe on jo käynnissä ja valmistuu keväällä 2019.

Imatran Voiman pääkonttoriksi 1987 rakennettu kiinteistö tar-
joaa tilaratkaisuja niin pienten kuin suurtenkin yritysten tarpeisiin. 
Aikaa kestävän kohteen julkisivumateriaali on suomalaista gra-
niittia. Vaikuttavaa aulatilaa hallitsevat koristeelliset viherkasvit, 
näyttävä teräsveistos sekä rauhallisesti soliseva, Imatrankosken 
innoittama vesiaihe. Tyylikkäät, laadukkailla materiaalivalinnoilla 
viimeistellyt tilat sopivat vaativaankin edustuskäyttöön.

Virtatalossa käyttäjiä odottaa monipuolinen palvelutarjon-
ta: kohteesta löytyy lämpimien pysäköintitilojen lisäksi mm.  
aulapalvelut ja kahvila, suuri ravintolasali, neuvottelutiloja,  
150 hengen auditorio, cocktail-tilat ja kuntosali. Lisää palveluja 
löytyy muutaman askeleen päässä sijaitsevasta kauppakeskus 
Myyrmannista. 

Rajatorpantie 8 A -talo on valmistunut 1987 ja Kilterin park-
kihalli vuonna 2009. Rakennus, pysäköintihalli sekä viereinen 
pysäköintiluola on yhdistetty toisiinsa maanalaisella käytäväl-
lä. Parkkitilaa on kaiken kaikkiaan noin tuhannelle ajoneuvolle, 
sisältäen sähköautojen latauspaikat.



Kiinteistötiedot
• Kiinteistön nimi: Koy Vantaan Rajatorpantie 8 / Virtatalo

• Osoite: Rajatorpantie 8, 01600 Vantaa

• Käyttötarkoitus: Toimisto- ja tapahtumakiinteistö

• Rakennusvuosi: 1987–2009

• Omistaja: Työeläkeyhtiö Elo

• Pinta-ala: 44 500 m²

• Kerrokset: 2–7 + kellarikerros


