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Supporting the 
job to be done
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Johdanto
Miksi tämä työ on tehty?

Helsinkiä rakennetaan kiivaasti ja kullekin 
kaupunginosalle on kehittymässä omanlaisensa 
identiteetti. Vahvat vetovoimatekijät, joiden 
vuoksi alueen asukkaat tai työntekijät voivat olla 
kaupunginosastaan ylpeitä. Kokea kuuluvansa osaksi 
yhteisöä, jota alue ja kiinteistöjen tilaratkaisut ja 
palvelut tukevat. 

Olemme ympäristöä havainnoimalla, 
sekä alueen työntekijöitä, asukkaita 
ja vaikuttajia haastattelemalla 
ymmärtäneet millaisia 
työskentelytiloja, palveluita ja 
oheistoimintaa kehitettävän 
kokonaisuuden ympärille & yhteisölle 
on tarpeen rakentaa.

Menestyvät yhtiöt haluavat tulla 
alueille, joista löytyvät modernit 
tilaratkaisut ja yhteisölliset palvelut. 
Tuomalla Ruoholahteen uudenlaisen 
toimitilakonseptin mahdollistamme 
alueelle kaupallisesti ja toiminnallisesti 
fiksuja tilaratkaisuja ja palveluita. 
Eli ravintoloita, kahviloita, tiloja ja 
tapahtumia, joissa ihmiset tapaavat 
kiinnostavien sisältöjen äärellä. We 
Land -yhteisön kuhisevimmat tilat 
löytynevät aulan lisäksi coworking- ja 
conference-tiloista, joissa kohtaavat 
talon asukkaat ja vieraat. 

Haluamme kaikin tavoin tukea työn tekemistä ja 
työssä onnistumista. Näistä tarpeista syntyi We Land 
– talo, joka on luotu korkealla palvelukulttuurilla ja 
verkostoitumista tukevalla avoimuudella.

Haluamme kaikin 
tavoin tukea työn 
tekemistä ja työssä 
onnistumista. Näistä 
tarpeista syntyi We 
Land – talo, joka 
on luotu korkealla 
palvelukulttuurilla 
ja verkostoitumista 
tukevalla 
avoimuudella.
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We Land on rakennettu ruoholahtelaisten lähtö-
kohdista. Ihmisten, jotka tekevät töitä, asuvat ja 
ohikulkevat Ruoholahdessa joka päivä. Olemme 
halunneet rakentaa talon, joka tukee työtä ja siksi 
manifestimme julistaa supporting the job to be 
done. 

Me välitämme ympäristöstämme – paitsi luonnos-
ta, myös ihmisistä ja heitä ympäröivästä miljööstä. 
Haluamme olla mahdollisimman vihreä ja tuot-
taa tilanteita, joissa kukin voi virittää vihreyttään 
omiin mittasuhteisiinsa. 

Yksilöllisesti yhteisöllinen takaa jokaiselle mah-
dollisuuden vaikuttaa siihen, millaisissa tiloissa 
ja miten hän työtään tekee tai aikaansa viettää. 
Haluamme membership-mallillamme kannustaa 
asukkaitamme yhteisöllisyyteen, niinpä sosiaali-
suus on We Landissa käypää valuuttaa. 

Miksi näin? Koska arvostamme alueella työtä 
tekeviä ja asuvia ihmisiä liikaa tyytyäksemme 
keskinkertaiseen.
 
Rakkaudesta Ruoholahteen,
NCC Property Development

ManifestiWE LAND
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menestyksen
KAAVA

WE LANDIN 
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Yhteisö voi syntyä itsestään, mutta se 
tarvitsee tietyt periaatteet toimiakseen ja 
toteuttaakseen jäsentensä tahtoa.  
We Landin menestyksen kaava on: 

1. Supporting the job to be done. Työssä 
viihtymisen ja tehokkuuden kannalta mer-

kittävin yksittäinen tekijä on työn keskeytymät-
tömyys – työn sujuvuus ilman tahattomia kes-
keytyksiä, sillä erilainen työ vaatii erilaiset tilat. 
Yrityksen elinkaari kallistaa tilatarpeita nopeasti 
suuntaan tai toiseen. Siksi perinteinen vuokra-
usmalli vaatii uudistamista. We Landin jäse-
nyyteen perustuva membership-malli venyttää 
yritysten tilatarpeet elinkaaren mukaan ja takaa 
palveluita, jotka tukevat työn tekemistä.

2. Hospitality as in a hotel. Vieraanvaraisuus 
on ihmisten ja palveluiden varassa. 

Concierge vastaa vaikeimpiinkin vaatimuksiin ja 
arkiylellisyyttä tavoittelevat palvelut nostavat 
aulan käyttöasteen lisäksi myös työntekijöiden 
tunnelmaa ja alueen ihmisten arvostusta.  

We Landin kehittämisen lähtökohta on korkea 
palvelulupaus.

3. Open house. Avoimen talon identiteetin 
tavoittelu tarkoittaa, ettei talon tiloja ja 

palveluita tehdä vain yhden kohderyhmän eli 
työntekijöiden tarpeista – vaan niillä täytyy olla 
syy olla olemassa muillekin alueen työntekijöille 
ja asukkaille, myös iltaisin ja viikonloppuisin. 
Näin syntyy elävä ja avoin ilmapiiri, joka luo 
inspiroivan työnteon kulttuurin koko alueelle 
24/7.

4. As green as possible. We Land -yhteisön 
arvopohja muodostuu niistä yhteisistä 

asioista, joihin uskomme ja joiden eteen 
haluamme ponnistella yli yritysrajojen. Jokainen 
voi toimia mahdollisimman vihreästi arkisissa 
valinnoissaan ja kannustaa muita toimimaan 
samoin. Tärkeimmät vihreät valinnat teemme 
jo asukkaiden puolesta, ymmärrämme mikä 
merkitys eettisyydellä on vaikkapa ravintolassa 
tai liikkumisen ratkaisuissa.

KAAVA

”Tila ei yksin ratkaise yritysten 

tarpeita. Tarvitaan myös tilaa tukevat pal-

velut, teknologia ja ihmiset, jotka saavat 

yhteisöllisyyden syntymään. Ruoholahti 

tarvitsee tiloja ja palveluita, joista on iloa 

sekä kiinteistössä työskenteleville ihmisille 

että alueen asukkaille ja työntekijöille”, 

toteaa Senior Developer Heikki Alén NCC 

Property Developmentista.
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Supporting the job 
to be done
”Supporting the job to be done” tarkoittaa, että 
se miten sinä haluat työsi tehdä – on meidän 
asiamme!

Työn keskeytymättömyys, eli työn sujuvuus ilman 
tahottomia keskeytyksiä, on suurin vaade toi-
mistotilojen toimivuuden suhteen. Erilainen työ 
vaatii erilaiset tilat, harvan työ on päivästä toiseen 
samanlaista – siksi tilojen täytyy elää tilanteiden 
mukaan. 

Työtä tehdään oman toimiston ulkopuolella vetäy-
tyen talon yhteisöllisiin tiloihin, poteroituen hiljai-
siin tiloihin tai jäämällä kokonaan kotitoimistolle. 
We Land tarjoaa parhaille ammattilaisille heidän 
työtään parhaiten tukevat puitteet! Näin yrityksillä 
on yhteisön laajat palvelut saatavilla ilman, että 
niihin sitoutuu omia resursseja. Ideamme 100 % 
toteutuminen tarkoittaa sitä, että asukkaiden mat-
kustamiseen käytetty raha ja aika minimoidaan. 

Työn tekeminen on yhtä onnellista ja onnistunut-
ta, olipa sijaintisi talossa sitten Open Land, Co 
Land tai Office Land.  
 
 

We Landin membership-malli toteutetaan ammat-
titaitoisen kumppanin kanssa, joka tuntee palve-
luiden trendit ja toimintaperiaatteet. We Landissa 
kunkin sosiaalisuus on yrityksen tai asukkaan 
omiin mittasuhteisiin viritetty:

• Semi social in We Land. Talon vakituiset 
asiakkaat, joilla on tilat talossa, mutta mahdol-
lisuus käyttää Co Landin tiloja membership–
mallin mukaisesti.

• Social in We Land on coworking–jäsen, joka 
käyttää 2. kerroksessa sijaitsevan Co Landin 
tiloja ja palveluita yhtä sujuvasti kuin vakitui-
sempikin asukas. 

• Super Social in We Land on joko vakituinen 
asukas, tai coworker, joka on lunastanut itsel-
leen Super Social in We Land –profiilin. Hän 
järjestää tapahtumia talossa, rakentaa tilan-
teita koko yhteisön hyväksi ja on aktiivinen 
We Land communityn ylläpitäjä. Super Social 
in We Land –jäsenille on oma pöytä ja omia 
Super Social –tapahtumia. Heidän pioneeri-
henkisyyttään fanittamalla on tarkoitus saada 
semimpiäkin sosialiseeraajia aktivoitumaan 
talon meininkeihin.

Perinteinen 
vuokra-ajattelu vaatii uudistamista.  
Joustava membership-malli  
venyttää yritysten tilatarpeet 
elinkaaren mukaan ja takaa 
palveluita, jotka tukevat työn 
tekemistä.  

1.
TYÖN 
KESKEYTY-
MÄTTÖ-
MYYS

HYVIN-
VOINTI

 
TYÖSSÄ

TYÖN 
TEHOK-
KUUS

TULOKSEL-
LISUUS 
TEKIJÄLLE

TULOKSEL-
LISUUS 
YRITYKSELLE
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Open Landin muodostavat avoin aula, 
Event Land ja ravintolat & kahvilat, jotka 
ovat vapaasti kaikkien käytettävissä aivan 
kuten Co Landinkin tilat.
 
14. krs:n näköalaravintola, aulan kahvila 
ja neljä ravintolaa rakennetaan toistensa 
tarjoamaa täydentäväksi kokonaisuudeksi. 

Tavoitteena on tuoda yhden laadukasta 
kotiruokaa ja ripeän läpimenon mahdollis-
tavan lounasravintolan rinnalle kolme 
n. 50 asiakaspaikan konseptia kansainväli-
sen keittiön antimista.

Yksi näistä voi olla aika ajoin vaihtuva 
konsepti, jolloin talon ravintolamaailman 
vaihtelu mahdollistetaan muutoinkin kuin 
menun myötä. 

MEET AND EAT IN  
OPEN LAND, ground floor 

Täydellisessä maailmassa We Landista 
löytyy:

• Brasserie-tyyppinen laadukas, tyyli-
käs ja kiva seurusteluravintola. 

• Ripeästi ja maukkaasti lounastar-
peet täyttävä työpäivää aamuun ja 
iltaan jatkava kohtaamispaikka.  

• Lontoolaisen afterworkin henkinen 
ronskimpaa pubiruokaa tarjoileva 
Corner Pub tai bistro. 

• Sesonkiravintola, tai vuosittain vaih-
tuva konsepti. 

• Loungekahvila, joka tarjoaa laa-
dukasta kahvia ammattitaidolla ja 
erinomaisella palveluasenteella. 

• 14. krs:n näköalaravintola.
• Ajankohtaisia tapahtumia ja asia-

kastilaisuuksia.

As green as possible 
-ajattelu näkyy myös 
ravintolapuolella ja vas-
tuullisen ruuan trendi on 
huomioitu tarjoomassa.
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NCC WE LAND

1ST FLOOR 1:300 18.03.2020

8%

RESTAURANT 1401

417 m2

231 SEATS
 
 LOBBY 1401.1
 39 m2

RESTAURANT 1403

184 m2

72 SEATS

RESTAURANT 1404

179 m2

82 SEATS

CAFE 1405

52 m2

29 SEATS
 
 TERRACE 1405.1
 43 m2

 15 SEATS

EVENT AUDITORIUM 1201

240 m2

max 200 PEOPLE

COATS/LUGGAGES
1602
11 m2

RECEPTION
1601
10 m2

MAIL
1603
17 m2

CAFE
1405
54 m2

EVENT AUDITORIUM
1201
240 m2

LOBBY
1401.1
39 m2

RESTAURANT
1401
417 m2

RESTAURANT
1403
184 m2

RESTAURANT
1404
179 m2

STORAGE
1604
13 m2

TERRACE
1405.1
43 m2

STORAGE
1501
19 m2



LAND OF GLORY 
Ylin, 14. krs on 
taivaspaikka hulppealle  
penthouse-ravintolalle. 
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Event Land ja Co Landin neuvottelutilat 
ovat myöskin alueen asukkaiden vuok-
rattavissa omiin tilaisuuksiin tuntihinta-
perusteisesti. Näin coworking-toiminta 
sujuvoittaa työtä ja sosiaalisia suhteita, 
takaamalla We Landin asukkaille lisätila-
kapasiteettia, yhteisön energian ja pal-
velut. Näin parannamme työntekijäkoke-
musta ja tuotamme iloa asukkaille sekä 
We Landissa että koko Ruoholahdessa. 

Co Landin Land of Hope tarjoaa myös  
apuvälineitä maailmanparantamiseen 
mm. kierrätyspiste, vaatelainaamo, fillari-
lähettämö, wattipyörä ja tietysti reaaliai-
kainen näkymä talon vähiten kuluttavista 
yrityksistä. Voit veikata viikon voittajaa 
ja panoksillasi puhdistetaan yhteistä 
Itämertamme.  

Co Landilla on kaksi tarkoitusta. Osan 
alueesta muodostaa Coworking–toimin-
ta ja osan Conference Center. 

Kumpikin alue on koko talon ja alueen 
käytettävissä, membership–mallin mu-
kaisesti. 

Coworking–operaattorilla on tarjota 
erilaisia jäsenyystasoja ja –tiloja. 
Co Landin omat keittiöt ja neuvotte-
lutilat ovat kaikkien jäsenten vapaasti 
käytettävissä. 

We Landin coworking-toimijan arvopoh-
ja on yhtenäinen We Landin filosofian 
kanssa. 

Tärkeintä on tukea työn onnistumis-
ta, taata yhteisölliset palvelut ei vain 
meidän talon asukkaille – myös alueen 
muille ihmisille. Sekä pyrkimys mahdol-
lisimman vihreään toimintaan kaikessa 
tekemisessämme. 

WORK AND MEET IN 
CO LAND, 2nd floor
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Co Landista löytyvät kaikki ne notkeutta lisäävät 
tilaratkaisut, jotka ovat coworkingin yleistyessä  
vakiinnuttaneet asemansa moderneissa toimisto-
ratkaisuissa: 

• Projektityötilat

• Pienet ja suuret neuvottelutilat 

• Joogasaliksi taipuvat maisemaneukkarit

• Puhelinkopit ja junavaunut

• Kirjasto ja keittiö
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We Landin tilat ovat muuntojoustavia, ener-
giatehokkaita, avaria ja valoisia. Kerrosten 3-6 
pohjat ovat isoja ja tehokkaita. 7-13 kerrokset 
ovat kompakteja tiloja upeilla maisemilla.  
Toimistokerroksissa on 670 m2 - 2400 m2
kokoisiiin kerroksiin sijoitettavissa erikokoisia 
toimistoja. Toimiston merellisessä ja urbaanissa
tornissa työskentelee 70 ihmistä. Alempien 
kerrosten avaruus ja erinomaiset työskentely- 
olosuhteet tarjoavat tilat 250 ihmiselle.

Co Landin palvelut ja tilat ovat Office Landin  
asukkaiden vuokrattavissa omiin tilaisuuksiin. 
Näin coworking-toiminta sujuvoittaa Office 
Landilaisten työtä ja sosiaalisia suhteita takaa-
malla lisätilakapasiteettia, yhteisön energian ja 
palvelut, jotka parantavat työntekijäkokemusta 
ja tuottavat iloa kaikille. Office Landistä voi
tehdä tilatehokkuuden ihmeitä kun hyödynne-
tään Co Landin tilat ja palvelut täysimääräisesti.

WORK IN  
OFFICE LAND, floors 3-13
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2.
Hospitality 
as in a hotel

Mikä tekee hotellien vieraanvaraisuudesta 
kadehdittavan? Hymy, hyväntuulinen mu-
siikki ja tuoreet tuoksut. Jep, siihen mekin 
pyrimme. 

Lempeän enon tai kummitädin identitee-
tin omaava Concierge huolehtii We Lan-
din tunnelmasta tehden mahdottomista 
asioista mahdollisia. Matkatavarat turvaan, 
sellaiseen kuten Book bag bnb? Ruokakas-
sit kylmäsäilytykseen? Työpajaan sylillinen 
toimistotarvikkeita? Vartissa lentokentälle? 

Ravintola- ja kahvilatarjoaman houkutte-
levuus vaatii asiakaskuntaa kadulta asti. 
Ravintolan vetovoimaisuus varmistetaan 
haluttavalla seurusteluravintolalla, jota ei 
löydy muualta kaupungista.

Eksoottisimmatkin erikoiskahvit tai vierai-
den catering kerroksiin asti, hoituu! 
Jos kuvittelet, että kahvilan vieruskaveri 
kuuntelee intiimiä business-puhelua, toden-
näköisesti erehdyt. Hän on vaan chillin taus-
tamusiikin tunnelmissa ja täysin keskittynyt 
omaan Business Week:iinsä… 

Tavoitteenamme on, että We Land asettaa 
palvelulle yleisesti mitattavan referenssin.
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Ravintolan 
vetovoimaisuus 
varmistetaan 
haluttavalla 
seurusteluravintolalla, 
jota ei löydy muualta 
kaupungista.





3.
Open House

We Land on olemassa paitsi talon myös 
lähialueen asukkaita ja työntekijöitä varten. 
We Landin tilat ja palvelut kuuluvat kaikille, 
näin toimimalla takaamme verkostoitumisen 
mahdollisuudet alueen ihmisille ja yrityksille.

Avoimen talon ideologiaan kuuluu aktiivisuus, 
tapahtumat ja yhteiset ponnistelut We Landin 
hengen nostattamiseksi. Kannustamme 
asukkaitamme järjestämään viisastuttavaa 
viihdettä koko talolle ja lähialueelle. 
Tässä vahvin tuki tulee We Landin 
Super Social –membereistä ja ravintola- 
sekä tapahtumapalveluita tarjoavista 
operaattoreista. 

Viestiäksemme avoimuuttamme 
tuomme talon tunnelman, kahvila- ja
ravintolapalvelut kadulle, viihtyisiksi 
terasseiksi. Vaalimme hyviä naapurisuhteita, 
kun muualla Ruoholahdessa tai kaupungilla 
tapahtuu – meilläkin tapahtuu. 

Neukkarit taipuvat ravintoloiden kabineteiksi 
kokousaikojen ulkopuolella. Ja parkkihalli 
palvelee vuorottaispysäköinnin myötä niin 
alueen asukkaita kuin We Landin asukkaitakin, 
siis jollet tullut fiksusti fillarilla. Pysäköinnin 
jokainen autopaikka on sähkölatauspaikalla 
varustettu. 

Talo kaikille ruoholahtelaisille

Wattipyörä, jolla polkea energiaa koko talon käyt-
töön! 

Business-vaatettaja tai vaatelainaamo, esi-
merkiksi sellainen kuin Malou C. 

Fillariverstas

Näitä palveluita asukkaat 
havittelevat We Landiin! 
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Open House

Hampuri, Haffen City.  

Tallinna, Äripäiv.  
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Katolla avautuva Land of Glory 
tarjoaa hengästyttävän näkymän 
Ruoholahdelle antaen alueen par-
haat puitteet erilaisiin tapahtumiin 
ja yksityistilaisuuksiin. Land Of Glory 
on taivaallisesta tunnelmastaan huo-
limatta yhtä vihreä kuin alakertakin. 

Näköalaravintolaan halutaan ope-
raattori, joka hyödyntää tilan maise-
ma-arvon 100 % ja tuottaa herkulli-
sen valikoiman tilan tueksi. 

Co Landissa sijaitseva Land of 
Hope: olemme ja annamme sinun 
olla mahdollisimman vihreä. Voit 
järjestää Land of Hopeen kier-
rätys-pop up:in tai tutustua ja 
testata  vihreitä innovaatioita.



4.
As green as
possible

• Rakentamisessa BREEAM Outstanding-taso 
on kansainvälisesti poikkeuksellinen. Materi-
aalit ovat aikaa kestäviä, paitsi vähäpäästöisiä 
myös puhdistavia. Haluamme, että tekemäm-
me arkkitehtoniset ratkaisut kestävät päivän-
valoa vielä vuosikymmenien kuluttuakin. Si-
sustus on mahdollisimman luonnonmukaista, 
aitoja viherkasveja ja luonnon hyödyntämistä 
erilaisin elementein.

• Tilankäytöllisesti pyrimme tekemään tiloja, 
jotka ovat hyödynnettävissä niin maksimaali-
sesti kuin se toimistotilojen osalta on mah-
dollista. Pysäköintijärjestelyiden palvellessa 
asukkaitamme arkipäivisin, mahdollistamme 
vuorottaispysäköinnin naapureiden kanssa 
iltaisin ja viikonloppuisin.

• Asukkaat voivat valinnoillaan vaikuttaa siihen 
vihreyteensä: miten he liikkuvat, mitä syövät, 
miten kuluttavat sähköä ja hyödyntävät tiloja. 
Kuka on tuottanut eniten sähköä polkemalla 
pyörää Land of Hopessa? Super Social –
jäsenet järjestivät jälleen We Landin Vintage 
Week’n. Huomasitko, että parkkiruutuun oli 
istutettu yrttitarha..!

Land of Hope meets Land of Glory

As green as possible toteutuu We Landissa monin 
tavoin. Talon rakenteelliset ratkaisut kestävät aikaa, 
tiloilla on monta eri käyttäjäkuntaa ja mikä tärkeintä 
- talon asukkaat saavat mahdollisuuden tehdä joka 
päivä vihreämpiä valintoja maapallon parantamiseksi. 
As green as possible tarkoittaa näin ollen mm. 
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WE LAND 
Facts and Figures

Valmistuminen 2023

Työpaikkoja 2,500

Toimistotilaa 18 000 m2 

Ravintola- ja kahvilapalveluita 1,700 m2 

Kerroskoot 730 – 2 400 m2

Pyöräparkkeja 450, osa ladattavia

Autopaikkoja 190, kaikki ladattavia

Coworking–paikkoja 270

Ympäristöluokitus BREEAM, tavoite Outstanding-taso 



RUOHOLAHTI
Facts and Figures

Ruoholahti  on 19,000 ihmisen työpaik-
ka-alue. Helsingin pääkonttoreista 20 % sijaitsee 
jo nyt Ruoholahdessa. 

Sijainti kiivaasti kasvavan Jätkäsaaren vieres-
sä ja kansainvälisen Länsisataman läheisyydessä. 
Länsiväylän läheisyys ja naapuriin kasvava Ma-
ria01 start-up ja scale-up –yritysten kasvattamo, 
yhdessä Ruoholahden Bunkkerin ja Tanssintalon 
kehityshankkeiden kanssa tekee Ruoholahden 
alueesta varsin  vetovoimaisen. 

Ruoholahden alue on jackpot yrityksille, jotka 
haluavat olla keskellä kehittyvää kaupunkiympä-
ristöä, kulttuurin ja teknologian kainalossa. 

Tulossa We Land saa seuraa sisarestaan.
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RUOHOLAHTI
Liikenneyhteydet

PYÖRÄ 

450 fillariparkkia, joista kolmannes on sähköpyörien latauspisteitä
1 min lähimpään kaupunkipyöräpisteeseen
13 min Helsingin kauppatorille 
8 min Kampin keskukseen 
7 min Fillaribaanalle, josta hyvät yhteydet aina Pasilaan asti
12 min kävellen lähimpään kaupunkipyörien vuokrauspisteeseen

RAITIOVAUNU JA BUSSI

2 min lähimmälle raitiovaunupysäkille

56 min lentokentälle raitiovaunulla ja bussilla (10 min välein) 
Linjat 20 ja 21 kulkevat Itämerenkadun puolelta ja linjat 20, 
112, 113, 114, 118, 125, 134, 143A, 146A, 146, 147A, 147, 164A, 
164VA, 165, 173, 192, 192K, 192T, 192V Porkkalankadun puolelta

METRO 

6 min kävellen Ruoholahden metroasemalle
6 min metrolla Helsingin rautatieasemalle



M

M

AUTO

190 autopaikkaa, kaikki sähkölatauspaikkoja
30 min Helsinki-Vantaan lentoasemalle
2 min Länsiväylälle
15 min Hämeenlinnanväylälle 
25 min Tuusulanväylälle, Lahden moottoritielle
15 min Turunväylälle 
 

LENTOKENTTÄ

56 min julkisilla 
30 min taksilla 

Helsingin kantakaupunki

Helsingin keskusta

We Land
Porkkalankatu 26, 
00180 Helsinki
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Myyntipäälikkö Uku Jaatinen
NCC Property Development
P. +358 40 651 6309
uku.jaatinen@ncc.fi

Toimitilojen 
vuokraus

Helsingin keskusta



Toimijat
 
Kehittäjä ja rakennuttaja
NCC PROPERTY DEVELOPMENT OY
 
Pääurakoitsija
NCC SUOMI OY
 
Pääsuunnittelija
JKMM ARKKITEHDIT OY
 
Yhteistyökumppani konseptoinnissa
SALSA CONCEPT
 
Konseptoinnin työryhmissä myös mukana
HELSINGIN KAUPUNKI, ENTER ADVICE, CBRE FINLAND, NEWSEC 
sekä lukuisia alueen toimijoita haastatteluiden kautta
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Helsingin keskusta
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