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Monikäyttöistä
toimistotilaa
Vantaan Elannontiellä on tarjolla
monikäyttöistä tilaa, joka sopii ensisijaisesti
toimistoksi, mutta tilat soveltuvat myös
pienimuotoiseen tuotanto- tai showroom-
tyyppiseen toimintaan.

Kohteessa oleva lastauslaituri sekä kaksi
kerroksiin vievää tavarahissiä palvelevat
erinomaisesti yrityksiä, joilla on tarvetta
kuljettaa tuotteita tiloihin ja sieltä pois.

Kiinteistö sijaitsee helposti saavutettavalla,
vilkkaalla paikalla Vantaan
Elannontiellä. Helsinki-Vantaan lentokenttä,
Kehä III ja Kauppakeskus Jumbo ovat tämän
kiinteistön naapureita. Jumbon monipuolisten
palveluiden lisäksi hotellipalvelut löytyvät
läheltä. Omassa talossa on lounasravintola ja
edullista paikoitustilaa.
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Kiinteistön palvelut
& saavutettavuus

Autopaikat kiinteistön pihassa Lounasravintola

250 m 2 km

5 min

Kiinteistön palvelut
Omassa talossa on lounasravintola.

Saavutettavuus
Kiinteistö sijaitsee Aviapoliksessa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kehä III:n
liittymien läheisyys tarjoaa loistavat yhteydet joka suuntaan. Lisäksi julkiset
yhteydet keskustaan, Tikkurilaan ja lentoasemalle ovat hyvät.

Pysäköinti
Kiinteistön pihassa on runsaasti parkkipaikkoja.

Alueen palvelut
Kiinteistössä on suosittu lounasravintola. Kauppakeskus Jumbo ja
elämyskeskus Flamingo ovat kävelymatkan päässä lukuisine palveluineen.
Alueella on runsas hotellitarjonta. Lähin hotelli Airport Hotel Bonus Inn on n.
150 m päässä kiinteistöstä.
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Elannontie 5
01510 VANTAA / PAKKALA

TILATYYPIT

Liiketila, Toimistotila

RAKENNUSVUOSI

1991

SANEERAUSVUOSI

2017

KERROKSIA

5

HUONEALA

7140,8 m²

ENERGIALUOKKA

E2007

ENERGIATEHOKKUUS-
OHJELMA

Kyllä

Saavutettavuus

Autopaikat
kiinteistön pihassa

250 m

2 km 5 min
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Yhteyshenkilösi

EERO JUNNI
Key Account Manager

+358 40 775 4857
eero.junni@sponda.fi

PAULA JÄÄSKELÄINEN
Leasing Manager

+358 40 480 2822
paula.jaaskelainen@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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