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Toimisto- ja
liikerakennus
Itäkeskuksen
ykköspaikalla

Toimisto- ja liikekiinteistön keskeinen sijainti
Itäkeskuksessa, metroaseman ja Itäväylän
vieressä, takaa yrityksellesi sekä hyvän
saavutettavuuden että näkyvyyden.

Kauppakeskus Itiksessä on useita
päivittäistavarakauppoja ja erikoisliikkeitä,
joiden myötä päivittäiset asioinnit hoituvat
sujuvasti ja mutkattomasti lounastauolla tai
kotimatkalla.

Työntekijöiden jokapäiväinen arki helpottuu
myös loistavien yhteyksien ansiosta. Ajoaika
tänne Helsingin keskustasta on vartti.
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Kiinteistön palvelut
& saavutettavuus

Kokoustilat vuokrattavissa Sauna vuokrattavissa

Pysäköinti Metropysäköinnissä 100 m

200 m 20 min

Kiinteistön palvelut
Kiinteistössä on vuokrattavana kokous- ja saunatila.

Saavutettavuus
Kiinteistölle on loistavat julkiset kulkuyhteydet. Itäkeskuksen metroaseman
sisäänkäynti sijaitsee aivan kiinteistön vieressä.

Pysäköinti
Itäkeskuksessa on tarjolla useita pysäköintialueita, mm. Itäkeskuksen
metropysäköinnissä on 450 parkkipaikkaa.

Alueen palvelut
Kohteen vieressä sijaitsee kauppakeskus Itis.
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TILATYYPIT

Liiketila, Toimistotila

RAKENNUSVUOSI

1985

KERROKSIA

5

HUONEALA

4486 m²

ENERGIALUOKKA

F2007

ENERGIATEHOKKUUS-
OHJELMA

Kyllä

Saavutettavuus

Pysäköinti
Metropysäköinnissä

100 m

200 m 20 min
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Yhteyshenkilösi

MATTI SAARANEN
Key Account Manager

+358 400 432 159
matti.saaranen@sponda.fi

SPONDA OY on yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoitusyhtiöistä. Omistamme, vuokraamme ja kehitämme toimistotiloja, liiketiloja

ja kauppakeskuksia Suomen suurimmissa kaupungeissa. Olemme kiinteistöalan suunnannäyttäjä, luotettava toimitilakumppani ja

vastuullinen kaupunkikeskustojen kehittäjä. Toimitilamme sijaitsevat kaupunkien parhailla paikoilla hyvien kulkuyhteyksien äärellä.

Rakennamme viihtyisiä ja nykyaikaisia kohtaamispaikkoja, jotka tukevat uusia työskentelymuotoja. Tehtävämme on kehittää

toimintaympäristöjä, jotka luovat edellytykset asiakkaidemme menestykselle.

Spondan asiakaspalvelukeskus 020 355 6677 arkisin klo 8.30–16 | sponda.fi

Miksi Sponda
toimitilakumppaniksi

Laajasta kiinteistövalikoimastamme
löydät tilatarpeidenne muuttuessa
joustavasti uusia, sopivia
tilavaihtoehtoja.

Parhaisiin sijaintipaikkoihin
keskittyvästä
kiinteistöportfoliostamme löytyy
runsaasti laadukkaita ratkaisuja
yrityksenne toimitilatarpeisiin.

Kattavien ympäristöohjelmiemme
avulla voimme yhdessä kehittää
toimitilakiinteistönne
energiatehokkuutta ja
ympäristömyönteisyyttä.

Monipuoliset, laadukkaat palvelut
helpottavat toimintaanne
kiinteistöissämme ja tukevat
liiketoimintanne menestystä.

Kokemus ja ammattitaito auttavat
meitä tunnistamaan tiloihin liittyvät
tarpeenne ja tarjoamaan niihin
soveltuvat, liiketoimintaanne tukevat
toimitilat.

https://www.sponda.fi/
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