


...kuuluu klassinen sanonta, jonka jäljet
johtavat Kravattitehtaalle.

Taustalla oli nimittäin ajatus siitä, että kun
kaulaa koristaa aito Kravattitehtaan rusetti,
kravatti tai huivi, antaa se kantajalleen
sellaisen itsevarmuuden, että kaupanteko
onnistuu heti kättelyssä. 

Kravattitehtaan päärakennus valmistui
Vallilaan vuonna 1926.  

Mirri kaulassa – diili aulassa



on kesällä täysi tohina päällä...
Kravattitehtaalla
...kun se entisöidään
vastaamaan niiden
yrityisten tarpeita, joille
tyylikkyys ja palvelut
ovat ensisijaisen
tärkeitä.

Elimäenkatu 9A, 9B ja 15, Vallila, Helsinki  



Kravattitehdas entisöidään sen perinteitä
vaalien niin, että myös tämän päivän
yritykset saavat nauttia samasta upeasta
ilmapiiristä, joka aikoinaan puhalsi
tulevaisuuden uskoa Suomen uutteriin
naisiin ja miehiin.



Kravattitehtaan päärakennuksen
porraskäytävään tuodaan historiallista
tunnelmaa (luonnoskuva).



Kravattitehtaan 1970-luvulla rakennetut lisärakennukset 9b ja 15a
kuuluvat myös entisöinnin piiriin. Esteettisten ja toiminnalisten
muutostöiden lisäksi taloon tulee myös täysin uusi
ravintola- ja kahvilakonsepti.

Uutta sekä perinteistä henkeä saavat 
myös Kravttitehtaan lisärakennukset

9a

9b

15a



Talon meneviä työntekijöitä ilahduttanee kuulla,
että pihalle tulee myös kaikkien vuokrattavissa
oleva sähköauto sekä perinteisiä ja sähköisiä
lainapolkupyöriä.

Sähköauto ja polkupyöriä



Sijainti 
Elimäenkatu 9a, 9b ja 15a, Vallila, Helsinki

Vuokrattava pinta-ala 
Kravattitehtaan alueella vuokrattava pinta-ala
on n. 24 000 m2 

Autopaikat
• Autopaikkoja on yhteensä 176
• Naapurin tontilla on q-parkki, jossa on 700 pysäköintipaikkaa 

Liikenneyhteydet
• Helsingin keskustaan n. 3 km
• Raitiovaunu- ja bussipysäkeille n. 100m
• Pasilan rautatieasema kävelymatkan päässä
• Nopea yhteys lentokentälle 

Palvelut
• Uusi lounasravintola- ja kahvilakonsepti aloittaa
   toimintansa syksyllä 2018
• Eri kokoisia kokoustiloja ja auditorio (60-70 hlö) –
   uudistetaan 2018
• Sähköauton latauspiste sekä asukkaille vuokrattava sähköauto
• Lainapolkupyöriä
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Jos haluat kuulla lisää uudistuvasta
Kravattitehtaasta, ota rohkeasti yhteys!

Hannu Tammia
Puhelin 040 738 6333

hannu.tammia@areim.se








