Voinko tulla tutustumaan CoWorkiin? Maksaako tutustuminen ja kuinka tutustumiskierros järjestyy?
Kyllä! Nopean pyörähdyskäynnin voit tehdä tilassa ja jos haluat työskennellä koko päivän, on päiväpassin
hinta 19 € + alv.
Kun tulen ensimmäistä kertaa CoWorkiin passin ostaneena, kuinka minun tulisi toimia?
Tule aulan CoWork Crewlle kertomaan, että sinulla on passi, annamme pienen opastuksen alueeseen ja
saat kulkulätkän.
Kuinka pääsen CoWork -alueelle? Tarvitsenko kulkuavaimen?
Kyllä, ennen kuin meidän lukijamme tulevat portteihin (eli appi toimii myös avaimena), annamme
kulkulätkän tai jos olet vuokralaisemme, luomme jo valmiiseen avaimeesi CoWork pääsyn.
Mitkä ovat CoWorkin aukioloajat?
CoWork on avoinna arkisin klo 8:00-18:00. CoWork Crew on paikalla arkisin klo 8:00-16:00.
Maksaako hiljaisen työn tilan käyttö?
Ei maksa, se kuuluu passiin.
Jos minulla on CoWork -passi, tuleeko minun käyttää CoWorkia joka arkipäivä?
Voit käyttää tilaa, miten sinulle parhaiten sopii. Moni jakaa työpäivät kodin/toimiston/ CoWorkin kesken,
työtehtävien mukaan. Tule vaikka pariksi päiväksi viikossa CoWorkiin, saat herkullista lounasta ja virkistyt
paikanvaihdosta.
Jos minulla on CoWork -passi, täytyykö minun viettää CoWorkissa kokonainen työpäivä?
Tule kuten sinulle sopii, tee vaikka yksi presentaatio taikka pidä yksi Teams-kokous CoWorkissa vaihtelun
vuoksi ja palaa toimistoon tai minne tiesi viekään.
Onko CoWorkissa mahdollista lämmittää omia eväitä?
Kyllä, 3. krs löytyy keittiö, missä on kahvinkeitin, mikro ja jääkaappi. Omat kahvit ja suodatinpussit voi
säilyttää siellä.
Onko CoWorkissa säilytyslokeroita tavaroille? Maksaako ne?
Lokeroita on muutama kappale, hetkeksi saa jättää tavaroita maksutta kaappiin.

Olen KPY Novapoliksen asiakasyritys / -organisaatio. Kuinka voin hankkia CoWork -passit henkilöstölleni?
Kerro Novapolis yhteyshenkilöllesi tai ilmoittaudu mukaan suoraan sivujemme kautta
https://www.novapolis.fi/cowork/#passit -> valitse Vuokralaisen CoWork -passi.

Millaisia eri passityyppejä CoWorkiin on tarjolla?
Kuukausipassi, kuukausipassi + parkki, päiväpassi sekä päiväpassi + parkki.
Olen ulkopuolinen kuluttaja. Kuinka voin hankkia CoWork -passin?
Helposti! Lue lisää ja osta passi täältä: https://www.novapolis.fi/cowork/
Millä eri tavoin voin maksaa CoWork -passin?
Vuokralaisemme voi pyytää sen laskutukseen, muille se on kätevin ostaa pankki-/luottokortilla Novapolis
CoWork -apista.
Voiko CoWork -passin ostaa aulapalvelusta?
Kaikista helpoin passi on ostaa Novapolis CoWork apin kautta! Suosittelemme tätä. Aulapalvelu kyllä auttaa
haasteissa.
Sisältyykö CoWork -passiin pysäköinti?
Voit valita passin, johon kuuluu pysäköinti pysäköintitalossa, kätevää! Hinta on 109 € + alv.
Sisältyykö CoWork -passiin lounas?
Ei sisälly, mutta lounas on maukas, suosittelemme käyttämään ravintolan palveluita. Myynnissä on myös
erikoiskahveja ja välipaloja 24/7.

Paljonko pysäköinti maksaa ja millaisia vaihtoehtoja on tarjolla?
Pysäköinti sisäpihalla ja pysäköintitalossa on 2 € /h (+ mahdolliset operaattorin palvelumaksut),
mobiilisovelluksella (EasyPark ja Parkman). Päiväpysäköinti pysäköintitalossa on max 9 € (+ operaattorin
palvelumaksu). Voit myös ostaa kuukausipassi + parkki -paketin, johon kuuluu pysäköinti pysäköintitalossa.
Tutustu pysäköintihinnastoomme: https://www.novapolis.fi/pysakointihinnasto/
Mistä saan pysäköintiluvan?
Pidempiaikaisessa pysäköintitarpeessa, ota yhteyttä meidän CoWork Crewhun! EasyPark ja Parkman mobiilisovellukset käyvät maksuvälineenä piha-alueilla ja pysäköintitaloissa.
Onko CoWorkiin tarjolla shuttle-kuljetusta tai liityntäpysäköintiä?
Ei toistaiseksi. Kesällä Vilkku Fillarit ovat käteviä.
Minulle on tulossa kokousvieraita. Joutuvatko he maksamaan pysäköinnistä?
Kyllä, sisäpihan pysäköinti maksetaan EasyPark ja Parkman -mobiilisovelluksilla.
Voinko pysäköidä halutessani joko pysäköintitaloon tai pihalle?
Kyllä, sovellukset toimivat maksuissa. Tutustu pysäköintihinnastoomme:
https://www.novapolis.fi/pysakointihinnasto/
Pääseekö paikalle helposti julkisilla?
Lukuisat bussit pysähtyvät Novapoliksen kohdalla ja uudesta alikulkutunnelista pääsee kätevästi
kampukselle. Vilkku -sovellus auttaa bussitutkailussa.

Kuljen pyörällä. Onko pyöräparkki helposti saatavilla ja maksaako se?
Pyöräily on parasta! Parkki ei maksa ja on lähellä sisäänkäyntejä.
Onko pyöräparkki kameravalvottu?
Ei valitettavasti.

Maksaako Meeting Boxien varaus?
Meeting Boxit ovat maksuttomia aina klo 10:30-13:00 välillä, eli lounasaikaan, tervetuloa
lounaskokoukseen! Muutoin ne ovat 8 € tai 12 € tunti + alv.
Kuinka varaan Meeting Boxin kokoustamiseen?
Novapolis CoWork appi on kaikista kätevin niin varaamiseen, perumiseen kuin maksamiseenkin. Sinulla ei
tarvitse olla passia, että voit varata kopin. Voit myös pyytää aulasta varausta, mutta siihen tulee 5 €
palvelumaksu, joten appia suositellaan!
Voiko Meeting Boxeissa järjestää lounaskokouksia?
Ehdottomasti, loistoidea! Meeting Boxit tuovat kokouksen vaatiman rauhallisuuden keskusteluille! Ne ovat
maksuttomia klo 10:30-13:00. Boxeihin tulee tehdä varaus, joka on helpointa Novapolis CoWork -apin
kautta. Hakekaa sekä maksakaa lounas tiskille, ja nauttikaa kokouksesta.
Eroaako Meeting Boxien hinnoittelu KPY Novapoliksen asiakasyrityksille ja muille kuluttajille?
Kaikille on sama hinta.
Voiko Meeting Boxeja varata aulapalvelusta?
Kyllä, appi on helpompi, mutta onnistuu, palvelumaksu 5 € (+ alv) lisätään tuolloin, jos tilavuokra
laskutetaan. Jos maksat Boxin kortilla heti aulaan, ei palvelumaksua mene.
Onko Meeting Boxien varauksissa enimmäisaikaa varauksen kestolle?
Ei ole.
Mitä varusteluita Meeting Boxeista löytyy?
Näyttö, kamera, kaiutin ja mikrofoni sekä pistorasioita. Meeting Boxien valaistusta ja ilmastointia voi
säätää.
Millä eri maksutavoilla voin maksaa Meeting Boxin?
Apin kautta pankki- tai luottokortilla, vuokralaisasiakkaana maksu menee laskutukseen tai aulaan kortilla.
Joutuvatko kokousvieraani maksamaan erikseen Meeting Boxin käytöstä?
Ei. Yksi varausmaksu ja sinä voit kutsua heidät ilman passia ja lisämaksuja kokoukseen vieraaksesi
kokouksen ajaksi.
Voivatko kokousvieraani jäädä CoWork -alueelle kokouksen jälkeen?
Päiväpassi maksaa 4,90 €, jos haluat ostaa sen asiakkaallesi.

Voinko vuokrata koko CoWorkin yritykseni käyttöön?
Tapahtumat ovat tervetulleita! Autamme niissä mielellämme, ota yhteyttä Karolina.puntanen@novapolis.fi
Onko CoWorkissa tilaa, jonka voisin vuokrata esim. 30 hengelle yritykseni yksityistilaisuutta varten?
Kyllä, Gastro toimii tähän mainiosti! Se on kätevästi lasiseinin suljettavissa ja se toimii osana CoWork -tilaa.
Ota yhteyttä ravintolaorigo@tastory.fi tai Karolina.puntanen@novapolis.fi
Ovatko CoWorkin vuokrattavat tilat näkösuojattuja?
Kyllä, ikkunoissa on teipit, jotta valoisuus säilyy, mutta turvallisuus täyttyy.
Saako koppeja lukkoon?
Heti kun saamme lukijat oviin, niin lukitus onnistuu. Toistaiseksi ei valitettavasti.
Voinko tilata tarjoiluja kokouksiini?
Ehdottomasti, Ravintola Tastory Origo palvelee mielellään. ravintolaorigo@tastory.fi

Voinko osallistua CoWorkissa järjestettyihin tapahtumiin?
Ehdottomasti, ilmoittaudu mukaan! Novapoliksen tapahtumia voit tarkastella:
www.novapolis.fi/tapahtumat
Minulla on CoWork -passi. Voinko osallistua KPY Novapoliksen yhteisöllisiin tapahtumiin ja kerhoihin?
Tervetuloa, ilmoittaudu mukaan, nämä ovat juuri sinua varten tehtyjä! Novapoliksen tapahtumia voit
tarkastella: www.novapolis.fi/tapahtumat
Voinko järjestää CoWorkissa omia tapahtumia? Maksaako se erikseen?
Ota yhteyttä Karolina.puntanen@novapolis.fi niin suunnitellaan tapahtumasi yhdessä. Toteutus riippuu
paljon, mitä tavoitellaan ja paljonko osallistujia on.
Voinko järjestää iltatilaisuuksia CoWorkissa?
Ota yhteyttä Karolina.puntanen@novapolis.fi niin suunnitellaan tapahtumasi yhdessä. Keskustellaan, mitä
tavoitellaan ja paljonko osallistujia on.

