
sponda.fi

Sentnerikuja 3
LASSILA / HELSINKI



sponda.fi

Hyvä vaihtoehto
avokonttoria
etsivälle
Lassilan kaupunginosassa, hyvien
kulkuyhteyksien varrella sijaitseva kiinteistö
soveltuu erityisesti avokonttoria etsivälle
yritykselle.

Täällä autoilija välttää keskustan ruuhkat.
Lyhyen kävelymatkan päässä sijaitsee Pohjois-
Haagan juna-asema, ja lähellä liikennöi myös
useita bussilinjoja. Vihdintien läheisyydessä on
hyvät liikenneyhteydet myös autoilijoille.

Lähistöllä on niin lounasravintoloita kuin
päivittäistavarakauppojakin. Lisäksi alue
tarjoaa hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet.
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Kiinteistön palvelut
& saavutettavuus

Autopaikat omassa autohallissa 220 m

550 m 15 min

Saavutettavuus
Gohnt-talo sijaitsee Lassilassa liikenteellisesti hyvällä paikalla. Kiinteistölle on
lyhyt matka Kehä I:ltä, Hämeenlinnan väylältä ja Vihdintieltä. Pohjois-Haagan
juna-asema on vain 5 min. kävelymatkan päässä. Lukuisat bussilinjat
palvelevat talon työmatkalaisia.

Pysäköinti
Kohteessa on oma autohalli ja vastapäisestä pysäköintitalosta on
vuokrattavissa autopaikkoja.

Alueen palvelut
Kiinteistön lähellä on tarjolla monipuolisia palveluja ravintoloista
ruokakauppaan ja huoltoasemaan. Pohjois-Haagan aseman kupeessa on
lisäksi posti, apteekki ja kuntosali. Kauppakeskus Kaari kattavine ja
monipuolisine palveluineen on vain viiden minuutin ajomatkan päässä. Lisäksi
alue tarjoaa hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet.
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TILATYYPIT

Toimistotila

RAKENNUSVUOSI

1977

KERROKSIA

3

HUONEALA

3908,6 m²

ENERGIALUOKKA

D2007

ENERGIATEHOKKUUS-
OHJELMA

Kyllä

Saavutettavuus

Autopaikat omassa
autohallissa

220 m

550 m 15 min
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Yhteyshenkilösi

EERO JUNNI
Key Account Manager

+358 40 775 4857
eero.junni@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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