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8 KAUPUNKISUUNNITTELU, PALVELUJA

NCC:n toteuttaman Falcon Busi-
ness Parkin ensimmäinen toimisto-
talo, Hali, on edennyt harjannosta-
jaisvaiheeseen. Toimistotalo val-
mistuu kesäkuussa 2007 ja se tarjo-
aa työpisteet noin 250 hengelle. 

Kaikkiaan Espoossa, Otaniemen
ja Kehä ykkösen liittymässä sijaitse-
va Business Park Falcon koostuu
neljästä toimitalosta, jotka valmis-
tuvat vaiheittain vuoteen 2010
mennessä. Falconin bruttoala on n.
49.000 kerrosneliötä ja valmistuttu-
aan se tarjoaa noin 1.000 työpaikkaa
sekä paikat noin 700 autolle. Omis-
taja on Aberdeen Property Nordic
Fund I SICAV. Aberdeen Property
Nordic Fund I (”rahasto”) on pää-
asiassa saksalaisten institutionaalis-
ten sijoittajien tarpeisiin räätälöity
kiinteistörahasto, joka sijoittaa ha-
jautetusti Pohjoismaisiin toimitila-
kiinteistöihin. Kauppa on Aberdee-
nin saksalaisen rahaston ensimmäi-
nen sijoitus Suomeen.

– Nyt harjakorkeuteen noussut
Falcon edustaa modernia yritysym-
päristöä ja tänne sijoittuvat yrityk-
set voivat hyödyntää suomalaisit-
tain ja eurooppalaisittain ainutlaa-
tuista tiede- ja tutkimusympäristöä,

mitä Otaniemen kokonaisuus tuot-
taa ja jota alueen vision mukaan tul-
laan voimaperäisesti vahvista-
maan.

Rakentamista tällä alueella tulee
tapahtumaan paljon. Nostureiden
maisema leimaa tätä ympäristöä
vielä monet vuodet, uusia toimisto-
ja tutkimustiloja nousee lisää. Maan
alla tapahtuu myös. Kehä I paine-
taan tunneliin ja metron kaivuutöi-
den aloitusta tämän vuosikymme-
nen aikana voidaan jo ryhtyä odot-
telemaan. Olkoon kaikki tämä
myös luomassa menestymisen
edellytyksiä NCC:lle ja tälle Falcon
kokonaisuudelle, kaupunginjohtaja
Marketta Kokkonen sanoi Falcon
Halin harjannostajaistilaisuudessa
25.1.

Falcon Hali on Kehä I:n ja Ota-
niemen liittymässä Espoossa sijait-
sevan Falcon Business Parkin en-
simmäinen vaihe. Kohteen raken-
nuttajana toimii NCC Property De-
velopment Oy, jonka kanssa rahas-
to on tehnyt esisopimuksen Falcon
Business Parkin seuraavista, 4–5
vuoden aikana toteutettavista jat-
kovaiheista.

Falcon Hali on heinäkuussa
2007 valmistuva toimistotalo. Seu-
raavat osat Lago, Gentti ja Tinnu
valmistuvat vaiheittain vuoteen
2010 mennessä. Falcon Business
Parkin vuokrattava pinta-ala tulee
olemaan kokonaisuudessaan n.
24.000 m2, josta Falcon Halin osuus
on n. 6.000 m2. Jokaisen rakennuk-
sen pinta-ala on 6.000 m2. Raken-
nukset valmistuvat vuoden välein:
Hali 06/2007, Tinnu kesä 2008, La-
go kesä 2009, Gentti kesä 2010.

Tiloja on vuokrattavissa n. 200
m2 tilasta aina kokonaiseen taloon
asti. Ylärajaa ei siis ole, mutta sovel-
tuu mainiosti myös pienemmille
yrityksille, sillä kerros voidaan ja-
kaa useampaan osaan eri käyttäjil-
le.

Tilat voidaan valita kerroksit-
tain ja kaikki tilat tehdään yhdessä
asiakasyrityksen kanssa, asiakkaan
tarpeiden ja toiveiden perusteella.
Tilaratkaisuihin voi siis aina vaikut-
taa ennen muuttoa. 

Tilojen muunneltavuus,
työntekijöiden viihtyvyys
ja hyvinvointi korostuvat

Falcon Business Park edustaa
NCC:n kehittämien Business Par-
kien kolmatta sukupolvea. Sen
suunnittelun lähtökohtana ovat
käyttäjäasiakkaiden muuttuvat tar-
peet ja työntekijöiden viihtyvyys ja
hyvinvointi. Nämä ratkaistaan mm.
Workplace managementin ja uu-
den Stress Free -suunnittelun avul-
la. Falcon Business Park jatkaa Al-
var Aallon Otaniemessä aloittamaa
punatiiliperinnettä, tarjoten käyttä-
jilleen modernin ja dynaamisen toi-
mintaympäristön. Kohteen arkki-
tehtuurista vastaa Optiplan Oy. 

Falconista löytyvät NCC Busi-
ness Parks konseptin mukaiset pal-
velut sekä yritykselle että työnteki-

jöille. Konseptiin mukaisia palve-
luita ovat mm. aula-, posti-, toimis-
to-, vartiointi-, siivous-, ravintola-,
catering-, IT-, puhelin-, matkatoi-
misto-, parturi-kampaamo-, kunto-
sali-, neuvottelu-, ja saunatilat yms.
Konsepti laajenee kohteen laajene-
misen myötä. 

Kohteen käyttäjämarkkinointi ja
vuokraus on menossa ja neuvotte-
luja on käynnissä runsaasti. Es-
poon toimitilamarkkinoilla on kova
kilpailu, mutta Falconin kysyntä on
ollut vilkasta, yksikön johtaja Tapio
Rantanen kertoo. 

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Tapio Rantanen,
puh. 010  507 5487 ja
NCC Property Development Oy
Ilkka Kemmo, puh. 010 507 5514
NCC Property Development Oy
www.falcon.fi

Falcon Halin harjannostajaisissa 25.1. kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen.

Falcon Business Park jatkaa Alvar Aallon Otaniemessä aloittamaa punatiiliperinnettä, tarjoten käyttäjilleen modernin ja dynaamisen toimintaympäristön.

Tiloja on vuokrattavissa n. 200 m2 tilasta aina kokonaiseen taloon asti. Ylärajaa
ei siis ole, mutta soveltuu mainiosti myös pienemmille yrityksille, sillä kerros voi-
daan jakaa useampaan osaan eri käyttäjille.

Yksikön johtaja Tapio Rantanen, markkinointipäällikkö Anna-Maija Sahl-
berg ja markkinointijohtaja Reijo Päärni, NCC Property Development Oy:stä.

Otaniemi kasvaa:
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