
VIIHTYISÄÄ JA SUJUVAA ARKEA!

Palvelut
kiinteistön käyttäjille



Aulapalvelut 
Aallonharjan aulapalvelut on kiinteistön kaikkien käyttäjien apuna arjen 
pienissä ja suuremmissa juoksevissa asioissa. Tilavaraukset, pysäköinti, 
posti, kulunvalvonta ja niin edelleen – hymyilevä henkilöstömme palve-
lee aina ammattitaidolla. Myös suurempien tilaisuuksien tarjoilutarpeissa 
kannattaa kääntyä aulapalvelujen puoleen.   

Soita, laita viestiä tai poikkea D-talossa sijaitsevaan ala-aulaan
juttelemaan arkisin klo 8–16.

Katso vuokrattavien tilojen lisätiedot: s. 6–7

Ota yhteyttä,  
me palvelemme:

Aallonharjan aulapalvelut 

puh. 041 312 2084

aula.aallonharja@soupster.com
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Neuvottelutilat
Aallonharja tarjoaa monipuolisen valikoiman 
tiloja kokouksille, tapaamisille ja tilaisuuksille: 
vuokrattavissa yhteensä neljä avaraa neuvot- 
telutilaa sekä moderni auditorio. Tilat ovat 
kaikki hyvin varusteltuja, valoisia ja viihtyisiä  
– niissä pidemmätkin palaveri-istunnot tait- 
tuvat miellyttävän mallikkaasti. 

Auditorio
Aallonharjan Tapio-auditorio on loistava 
paikka koulutustilaisuuksien, seminaarien ym. 
yritystilaisuuksien järjestämiseen. Tapioon 
mahtuu mukavasti jopa 45 hengen seurue. 
Esitysten pitäminen onnistuu näyttävästi ja 
luotettavasti nykyaikaisilla audio-videolait-
teilla.
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Pop-up-toimistot
Aallonharjalla tiimityötuokiot ja työpajapäivät sujuvat tehokkaasti: 
vuokrattavissa on kaksi viihtyisää ja valoisaa ryhmätyötilaa kiinteistön 
käyttäjien tarpeisiin. Pop-up-toimistot palvelevat kätevästi erilaisissa 
projektiluonteisissa tilanteissa, esimerkiksi vuokralaisyrityksen muiden 
toimipisteiden työntekijöiden tai yhteistyökumppaneiden saapuessa  
vierailulle.

Ryhmätyötilat on tarkoitettu 8–14 henkilölle. Molemmissa tiloissa on  
8 työpistettä, sivupöytä 6 henkilölle, keittiö sekä pieni neuvottelutila.  
Lisäksi tiloissa on valmiina modernit esitysvälineet ja wifi-yhteys. 

Katso vuokrattavien tilojen lisätiedot: s. 6–7
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Saunatilat
Aallonharjan uudistetut saunatilat tarjoavat 
leppoisia rentoutumishetkiä ja mukavaa  yh-
dessäoloa kaikille kiinteistömme vuokralaisille 
ja näiden vieraille. D-talon kattokerroksessa 
sijaitseva ainutlaatuinen kelosauna, Helmin 
sauna hurmaa paitsi pehmeillä löylyillään 
myös hulppeilla maisemillaan. Helmin saunan 
varaukseen voidaan yhdistää tarpeen mukaan 
myös neuvottelutilat (Maija ja Toivo). Sauna- 
tilat on tarkoitettu noin 16 henkilölle.    
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Vuokrattavat tilat
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Tilojen varaukset ja
tarjoilujen tilaukset:

aallonharja.net & Areim+ -sovellus

Lisätiedot sekä suuremmat ja räätälöitävät tarjoilutilaukset: 
Aallonharjan aulapalvelut 

puh. 041 312 2084 

aula.aallonharja@soupster.com 

Vuokrattavat tilat
Neuvottelutila

Päivikki

14 hlöä

Neuvottelutila

Toivo

8–20 hlöä

Pop-up-toimisto (69 m²) 

Vire

8–14 hlöä

Sauna

Helmin sauna

16 hlöä

Auditorio

Tapio

45 hlöä

Pop-up-toimisto (69 m²)

Tempo

8–14 hlöä

Neuvottelutila

Mielikki

14 hlöä

Neuvottelutila (sis. keittiön) 

Maija

18–20 hlöä
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Ravintola ja kahvila
Aallonharjan A-taloon avattu Waves by Dylan tarjoilee modernia kotiruokaa, joka 
tehdään itse tuoreista raaka-aineista paikan päällä. Lounaan keskiössä on raikas 
ja runsas salaattipöytä. Tarjolla on myös kolme päivittäin vaihtuvaa lämmintä 
ruokaa, keitto ja tuoretta leipää. Lisäksi valoisassa ravintolassa voidaan järjestää 
yksityistilaisuuksia!

Lounas arkisin klo 10:30–14:00. Tervetuloa!  

D-talon aulan yhteydessä sijaitseva kahvila palvelee maanantaista perjantaihin 
myös monipuolisen aamiaisen merkeissä. Valikoimiin kuuluvat lisäksi kahvitau-
kojen makeat ja suolaiset suupalat sekä hyvinvointia ylläpitävät välipalat ja take 
away -tuotteet. 
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Pysäköinti ja sähköautojen lataus 
Autoilijan arki on Aallonharjalla sujuvaa – olipa alla sähköinen tai perintei-

sempi kulkupeli. Vuokralaisille ja näiden vieraille on tarjolla parkkipaikkoja 

etupihalla sekä kiinteistön alla sijaitsevassa parkkihallissa. Paikkoja on 

vuokrattavissa kausiluonteisesti, tilanteen mukaan myös lyhytaikaiseen 

käyttöön sekä vuokralaisyritysten pysyvämmiksi paikoiksi. 

Kiinteistön yhteydessä on latauspisteitä vuokralaisten omia sähköautoja  

varten. Lisäksi osa Aallonharjan pihan vieraspaikoista on varustettu  

sähköauton latauspistokkeella.

Lisätiedot ja
paikkavaraukset:

Aallonharjan aulapalvelut 

puh. 041 312 2084

aula.aallonharja@soupster.com

10



Pyöräilijän palvelut ja sähköpyörät 
Aallonharjan palvelukattaus tekee työmatkafillaroinnista miellyttävää. 

A- ja B-talon kellarikerroksissa on yleiset suihku- ja pukutilat miehille ja 

naisille sekä kätevät kuivatushuoneet vaatteille. Pyörän voi pysäköidä 

polkupyöräparkkiin, pienet korjaustoimenpiteet hoituvat erillisessä huolto-

huoneessa.

Aallonharjalla on lisäksi vuokralaisyritysten henkilöstön vapaasti lainat- 

tavia sähköpyöriä. Niillä hoituu arjen siirtymät sujuvasti ja ekologisesti.  

Kätevimmin sähköfillarit ovat varattavissa Areim+ -sovelluksen kautta.  

Testaa jo tänään ja kerro palvelusta työkaverillesikin!

Varaa
sähköfillari
käyttöösi 
Areim+ 

-sovelluksella! 
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Puutarhakerho 
Aallonharjan puutarhakerho on rennon fiiliksen viherpeukaloporukka, 

joka kokoontuu kuukauden välein oleskelualueella kiinteistön takapihalla. 

Maksuttomassa kerhossa opitaan kasvattamaan maukkaita luomukasvik-

sia yhdessä työkavereiden kanssa. Kerhosta poimituilla vinkeillä on helppo 

onnistua myös omalla pihalla tai parvekkeella. 

Ajantasaiset lisätiedot puutarhakerhosta löytyvät verkkosivuiltamme 

sekä Areim+ -sovelluksesta. 
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Liikuntatila 
Aallonharjan B-talon kellarikerroksessa sijaitseva liikuntatila on  
vuokralaistemme käytössä kellon ja kalenterin ympäri. Poikkea  
piristävälle aamujumpalle työpäivän startiksi tai tee vaikka täysi- 
mittainen Crossfit-treeni palaveriputken päälle.

Lisää hyvinvointia liikunnasta!
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Kaikki palvelut 
Areim+ -sovelluksessa!

Areim+ on suunniteltu helpottamaan kaikkien Aallonharjalla

työskentelevien arkea. Taskussa kulkevaan sovellukseen on koottu

tärkeää ja hyödyllistä tietoa kiinteistömme toiminnasta ja tarjolla

olevista palveluista. Löydät sovelluksesta muun muassa ajankohtaiset

tiedotteet ja uutiset, tila- ja muut varaukset, lounaslistat sekä

keskeisimmät yhteystiedot.

Lataa Areim+ käyttöösi: 
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www.aallonharja.net


