
Cursor
KIINTEISTÖPALVELUTyhdessä

Eagle-kiinteistöt
Kyminlinnantie 6, Kotka

Eagle-kiinteistöt sijaitsevat vilkkaan E18-tien varrella  
Karhulassa, lyhyen matkan päässä Kotkan keskustasta.  
Eagle-kiinteistöt muodostuvat kolmesta toimistoraken- 
nuksesta sekä pysäköintitalosta. Cursorin omistuksessa  
tästä kokonaispinta-alaltaan 13 095 neliön kiinteistö- 
kokonaisuudesta on 10 056 neliötä ja vuokralaisena  
toimii yli 20 eri alan yritystä ja organisaatiota. 

• Vuokrattavaa toimitilaa: 10 m² – 600 m² 
• Aulapalvelu
• Lounasravintola ja catering-palvelut
• Vuokrattava auditorio: 46–100 henkilölle

Cursor Oy omistaa Kotkan–Haminan seudulla useita  
toimitilakiinteistöjä joko osittain tai kokonaan. Cursorilla  
on yli 35 000 neliötä erityyppistä vuokrattavaa toimitilaa,  
joissa on yli 70 vuokralaista ja lähes 1000 työntekijää. 

Datariina
Heikinkatu 7, Kotka

Datariina on Cursorin omistuksessa oleva kokous-  
ja toimitiloja tarjoava yritystalo Kotkan keskustan  
läheisyydessä. Datariinassa on tarjolla toimistotilaa  
10 neliöstä aina 530 neliöön asti, sekä vuokrattavaa  
kokous- ja koulutustilaa. Datariinassa toimii yli  
30 eri alan yritystä ja organisaatiota. 

•  Vuokrattavaa toimitilaa: 10 m² – 530 m² 
•  Vuokrattavaa kokous- ja saunatilaa
•  Lounasravintola ja catering-palvelut
•  Aulapalvelu
•  Etätyötila aulassa 

Etsitkö yrityksellesi uusia toimitiloja  
tai haluatko järjestää tuloksellisen  
kokouksen ajanmukaisissa tiloissa?  
Palvelemme sinua livenä ja etänä –  
aivan kuinka sinulle parhaiten sopii!

Cursorin kiinteistöpalvelut

| |

Kokous- ja saunatilat

Cursor kiinteistöpalvelut:
• vuokraa toimitilaa erikokoisille yrityksille
• vastaa Cursorin kiinteistöomaisuuden  
 hallinnasta ja ylläpidosta
• vastaa yritystalo Datariinan ja  
 Eagle-kiinteistöjen aulapalveluista
• vuokraa kokous- ja saunatilaa

Kokoustila Bitti 
1. kerros
Koko: 37 m² 
Henkilömäärä: 14

Kokoustila Voitto
1. kerros
Koko: 31 m² 
Henkilömäärä: 14

Saunatupa Sisu
Kellarikerros
Koko: 26 m² 
Henkilömäärä: 12

Kokoustila Bonus
Kellarikerros
Koko: 27 m² 
Henkilömäärä: 10

Koulutustila Netti
Kellarikerros
Koko: 64 m² 
Henkilömäärä: 20

Optio-sali
1. kerros
Koko: 135 m² 
Henkilömäärä: 
40-100

Kokoustila Saldo
Kellarikerros
Koko: 49 m² 
Henkilömäärä: 18

Saunatilat
Kellarikerros
Kaksi saunaa:  
perinteinen ja höyry
Henkilömäärä:  
15 kerralla

Annemari Rantala 
kiinteistöpäällikkö
040 190 2552 
annemari.rantala@cursor.fi

Cursorin kiinteistöpalvelut

Cursorin aulapalvelut  
(kokoustilavaraukset)
040 190 2500 
aulapalvelut@cursor.fi

Seudullinen toimitilarekisteri

Datariina

Eagle -kiinteistöt

https://www.facebook.com/Cursor
https://www.instagram.com/cursor_oy/
https://www.linkedin.com/company/cursor-oy
https://www.cursor.fi/
https://www.businesskotkahamina.fi/
http://visitkotkahamina.fi
https://www.cursor.fi/uploads/2022/10/f2177b23-cursor-kiinteistopalvelut_a4_vedos_18-10-2022.pdf
https://www.datariina.fi.
http://www.cursor.fi/kiinteistopalvelut
https://cursor.toimitilapalvelut.fi/
https://www.instagram.com/cursor_oy/
https://www.facebook.com/Cursor
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