Saapumisohjeet Vallila33 Business Parkiin
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
Pysäköinti
Omalla autolla liikkuville kiinteistössä on yrityskohtaisia pysäköintipaikkoja kahdessa
autohallikerroksessa. Ajo parkkihalliin tapahtuu Kuortaneenkadun puolelta. Halliin ajaessa
ajopuomi aukeaa henkilökohtaista kulkutunnistetta puomin lukijalle näyttämällä. Jokainen
yritys päättää sisäisesti parkkipaikkojensa jakautumisesta henkilökunnan kesken.
Parkkihallissa on myös sähköautoille latauspaikkoja.
Lisäpaikoitustilaa löytyy mm. viereisestä Q-Parkista, joka sijaitsee Kuortaneenkadun toisella
puolella - osoitteessa Kuortaneenkatu 1. Vallila33 Business Parkissa ei ole tällä hetkellä
vieraspaikkoja saatavilla. Vieraat voivat pysäköidä kadunvarsipaikoille sekä edellä mainittuun
Q-Parkkiin.

Julkinen liikenne
Vallila33 Business Parkiin pääset kätevästi myös julkisen liikenteen yhteyksillä bussilla,
ratikalla, kaupunkipyörällä tai junalla Pasilan asemalta. Tarkista oma reittisi HSL:n
reittioppaasta.
Bussit
Lähimmät bussipysäkit ovat Teollisuuskadulla Pasilan konepajan pysäkit (H2173 ja H2174).
Niiltä kulkevat bussit 50 ja 59. Busseilla 50 ja 59 (Sompasaari via Kalasatama M) pääsee
Sörnäisten ja Kalasataman metroasemille. Pasilan asemalle puolestaan 50 (Pirkkola via Pasilan
as.) ja 59 (Pajamäki via Pasilan as.).
Lisäksi Mäkelänkadun Mäkelänrinteen bussipysäkiltä (H2426) menee useampi bussi Helsingin
Rautatieasemalle, esimerkiksi bussit 61, 64, 67, 611, 615. Toiselta puolen katua Mäkelänrinteen
bussipysäkeiltä (H2425 ja H2427) menee runsaasti busseja pohjoiseen muun muassa Vantaalle
ja lentoasemalle bussi 615 (Lentoasema via Pakila).
Ratikat
Lähimmät ratikkapysäkit ovat Pasilan konepajan ja Jämsänkadun pysäkit. Niiltä kulkee ratikka 9
Pasilan aseman ja Jätkäsaaren sekä Kallion välillä.
Pyöräily ja kaupunkipyörät
Pyöräilijät voivat jättää polkupyöränsä turvalliseen pyöräparkkiin kiinteistön sisäpihalle
1.kerroksen pihakannelle, K1.kerrokseen tai pysäköintihallin K2.kerroksen pyöräpaikoille.
Pyöräparkin yhteydestä sisäpihalta löytyvät myös sähköpyörien latauspisteet sekä
pyöräpumppu. Ajo sisäpihalle tapahtuu Kuortaneenkadun puolelta, aja porttikongista sisään ja
ajoramppi alas. Varo muuta ajoliikennettä ja aja porttikongin puomin vierestä, ei koskaan sen
alta.
Kesäaikaan Helsingissä on myös saatavilla kaupunkipyöriä. Pyörien saatavuuden ja asemien
sijainnit voi tarkastaa kaupunkipyöräkauden aikana HSL:n Reittioppaasta. Reittioppaan
matkahaulla voi valita haluamasi kulkuvälineet, ja voit tehdä reitityksen kaupunkipyörälle myös
osalle matkaa. Lue kaupunkipyöristä lisää täältä. Lähimmät kaupunkipyörien pyöräasema ovat:
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Teollisuuskatu (130), Elimäenkatu (131), Venttiilikuja (115) ja Ratapihantie (114). Suluissa on
merkitty pyöräaseman numero.
Pyöräasemat näkyvät kartassa pyöräsymboleilla.

Pasilan asema
Pasilan asemalta on monia julkisen liikenteen yhteyksiä: niin lähi- kuin kaukojunat, useita
bussiyhteyksiä sekä ratikat 2, 7 ja 9. Aseman yhteydessä sijaitsee kauppakeskus Tripla. Lue lisää
Triplan palveluista täältä.
Pasilan asemalta on Vallila33 Business Parkiin alle kilometrin matka, jonka kävelee noin 10
minuutissa. Asemalta käännytään oikealle Ratapihankatua alaspäin ja käännytään vasemmalle
Teollisuuskadulle. Teollisuuskatua jatketaan noin 500 metrin ajan ja Vallila33 Business Parkin
näkee jo kävellessä Teollisuuskatua pitkin. Olet saapunut nyt kohteeseen!

