Teknologiakehityksen
tulevaisuus jättiläisten
jalanjäljissä

HERMIA 5 & 6 - VISIOKATU 1 JA 3, 33720 TAMPERE

Kaksi taloa insinööritaidonnäytteiden estradina vuosituhannen
alkumetreiltä tähän päivään
Tiloja suurille
suunnitelmille
Hermia 5 ja 6 ovat osa aikoinaan Nokialle
rakennettua kampusaluetta, joka on
toiminut innovaatioiden alkulähteenä jo
vuosikymmenten ajan. Ympäröivän teknologia- ja
osaamiskeskittymän alueella on tehty läpimurtoja
ja koettu suuria tunteita alan myllerryksessä.
Kiinteistöissä toimineiden teknologiajättien perintö
näkyy ja tuntuu yhä seinien sisällä.

Propellihattuja, synergiaa
ja rakettitiedettä
Kahden kiinteistön tiloissa toimii useita eri
kokoisia, kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä.
Käytävillä saatat törmätä vaikka pankkiiriin,
antennisuunnittelijaan tai työharjoitteluaan
suorittavaan teekkariin.
Palvelevat aulat, lounasravintolat ja avarat tilat
molemmissa taloissa tarjoavat vakuuttavat
puitteet suuremmallekin pääkonttorille. Blokeista
koostuvien rakennusten kerrokset ovat myös
jaettavissa pienemmiksi yksiköiksi, ja erityisesti
kellaritiloista on mahdollista vuokrata myös
pienempiä tiloja esimerkiksi laboratorioksi.
Edustavat yhteiskäyttö- sekä toimistotilat
toivottavat tervetulleiksi sekä työntekijät että
vierailijat. Testilaboratorioissa puolestaan ei
turhaan koreilla, vaan keskitytään olennaiseen
– luova tila on mielentila. Täällä tekoälynystyrät
saavat sauhuta, signaalit sinkoilla ja piikiekot
lennellä pitkin seiniä. Onpa muuan legendaarinen
Communicatorkin saanut syntynsä näiden seinien
sisällä.

Tutustu
Hermialaisiin:

Menikö joku rikki?
Me korjataan!

Kipoka

Bonjour!

Kattavaa
kiinteistöhuoltoa
Kaikki vuokralaisten käytössä olevat tilat pidetään
hyvässä kunnossa. Jussi ja huoltoyhtiö Are Oy pitävät
kiinteistöstä huolta, ja ovat helposti tavoitettavissa
huolehtimaan vuokralaisten taloteknisistä huolto- ja
korjaustarpeista.
Kipoka tuntee Hermia 6:n ja pitää paikat puhtaina.
Häntä voit tervehtiä sanomalla bonjour!

Jussi & huoltotiimi

Tervetuloa
lounaalle!

Eino

Herkullista lounasta
ja välipalaa

Mari ja Päivi

Pizzaperjantai
toimii aina

Kiinteistö tarjoaa myös kätevät ravintolapalvelut.
Hyväntuuliset Mari ja Päivi toivottavat tervetulleiksi
lounaalle Hermia 6:n ravintolaan ja Juha ja
Eino pitävät huolen että lämpöhauteissa on
riittävästi syötävää suosittuina teemapäivinä:
burgerimaanantait, currytorstait ja pizzaperjantait
houkuttelevat työntekijät taatusti paikalle.

Juha

Tekkinaapureita ja
hyvää yhteishenkeä

Kalle

Täällä on kaikki,
mitä tarvitaan

Seinän takaa voi löytyä vaikka kuinka osaavia
tyyppejä ja aina kiinnostavia tarinoita. Kallen voisi
sanoa kuuluvan vakiokalustoon; hän on istunut
samalla tuolilla jo vuodesta 1997, mutta kolmen eri
työnantajan palveluksessa. “Hermian alueella on
lähellä kaikki mitä tarvitsee. Nokian aikoina kuljimme
talosta toiseen ison firman alla. Nyt taloissa on paljon
eri toimijoita, mutta hyvä yhteishenki on säilynyt!”
Voit törmätä myös Petriin, joka simuloi ja testaa
antennien toimintaa täysin kaiuttomassa
antennikammiossa, joka on yksi talon monista scifitunnelmaa henkivistä laboratoriotiloista.
Toimistoassistentti Sonja on vastikään aloittanut
työskentelynsä talossa, mutta tuntee olonsa jo
kotoisaksi.

Petri

Meillä on hyvä
yhteishenki
Sonja

Hermian kaksoistorneissa
palveluita vaihteleviin
tarpeisiin
Hermia 5:n auditorioon sopii suurempikin yleisö
kuulemaan uusimmista innovaatioista, ja Hermia
6:n ylimmän kerroksen saunatiloissa on helppo
järjestää vaikka tiimipäivä tai pikkujoulut.

Sijainti

Visiokatu 1 ja 3, 33720 Tampere
Hervannan kaupunginosassa sijaitsevaan
Hermiaan on helppo tulla. Toimivat pukeutumisja suihkutilat mahdollistavat siistiytymisen
reippaammankin pyörämatkan jälkeen, ja
autoileville on tarjolla kosolti parkkiruutuja
– ja pian myös latauspaikkoja sähköautoille.
Perinteisen nyssen lisäksi Tampereen julkisen
liikenteen uusi tulokas, raitiovaunu, palvelee
myös Hermia 5:n ja Hermia 6:n käyttäjiä.
Rakennusten ikkunoihin heijastuva metsä
tarjoaa miellyttävät näkymät ja mahdollisuuden
piipahtaa luonnossa palautumassa vaikka
kesken työpäivän.

• Sodexon aulapalvelu
• Sodexon lounasravintola
• Kuntosali
• Pukuhuoneet ja suihkut
• Vuokrattavat neuvotteluhuoneet
• Tilavat sauna- ja oleskelutilat
• Kesäterassi
• Auditorio
• Lastauslaituri

15 min Tampereen keskustasta
Monipuoliset palvelut ja ulkoilumaastot
Teknologiateollisuuden yrityskeskittymä
Helposti saavutettavissa omalla autolla
ja julkisella liikenteellä

Hermia 5 sisäänkäynti
Hermia 6 sisäänkäynti
Bussi- ja ratikkapysäkki

Kellari vai
konttori?
Kysy vapaista tiloistamme
vuokraus@bridgeproperties.fi / 044 501 6698.
Esittelykierrokselle sinut vie talot parhaiten
tunteva kiinteistöpäällikkömme Jussi!

Kestävää kehitystä tukeva
kiinteistönomistaja
Hermia 5 ja Hermia 6 ovat osa Quadoro
Sustainable Real Estate Europe Private
-kiinteistörahastoa, jonka pääpaino on kestävää
kehitystä tukeviin kiinteistöihin sijoittaminen
Euroopan suurkaupunkialueilla. Tilojen
vuokrauksesta vastaa Bridge Properties.

