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Toimistotilaa neljässä kerroksessa
Monipuolinen toimistokiinteistö Tampereen keskustan tuntumassa yliopiston läheisyydessä. Naulakatu 3 kiinteistössä on yhteensä 13 000 m2 toimistotilaa
neljässä kerroksessa. Kiinteistön tilat ovat erittäin muuntojoustavia, korkea huonekorkeus, kaksi suurta tavarahissiä mahdollistavat hyvän logistiikan.
Kiinteistössä on toimistotilojen lisäksi tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan soveltuvia tiloja.
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Kiinteistön palvelut
& saavutettavuus

Autopaikat kiinteistön pihassa Lounasravintola

Aulapalvelu Vuokrattavia kokoustiloja

140 m 1 km

Kiinteistön palvelut
Kiinteistöllä on aulasta varattavissa olevia kokoustiloja. Kiinteistössä toimii mm.
Amican ravintola. Kohteella on aulapalvelu ja mahdollisuus varata
neuvottelutiloja.

Saavutettavuus
Toimistokiinteistö sijaitsee Tampereen keskustan tuntumassa yliopiston
läheisyydessä, Tampere-Jyväskylä ja Tampere-Helsinki -ratojen sekä
Tampereen valtatien muodostamassa kolmiossa. Talon edessä on linja-
autopysäkki ja rautatieasemalle on matkaa n. 500 metriä.

Pysäköinti
Naulakatu 3:n pihassa on runsaasti yrityksille varattua paikoitustilaa.

Alueen palvelut
Kauppakeskus Ratina ja Tampereen keskusta ovat kävelyetäisyydellä.
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Naulakatu 3
33100 TAMPERE / KALEVANHARJU

TILATYYPIT

Toimistotila

RAKENNUSVUOSI

1983

KERROKSIA

7

HUONEALA

14299,5 m²

ENERGIALUOKKA

D2007

ENERGIATEHOKKUUS-
OHJELMA

Kyllä

Saavutettavuus

Autopaikat
kiinteistön pihassa

140 m

1 km 20 min
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Yhteyshenkilösi

ARI-PEKKA LEHTONEN
Regional Manager, Rest of Finland

+358 400 517 587
ari-pekka.lehtonen@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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