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Tehoa, tilaa ja toimivuutta –

pääkonttoritason toimitilat

vetovoimaisessa Vallilassa

Kiehtovana ja nopeasti kehittyvänä bisnes- ja
kulttuurialueena tunnettu Vallila houkuttelee
puoleensa niin korkean profiilin yrityksiä kuin
luovien alojen toimijoitakin. Historiallisen
teollisuusalueen sydämenä sykkii
innovatiivinen ja yhteisöllisyyttä luova
yrityskeskittymä Train Factory. Alue tarjoaa
yrityksille kansainvälisen tason lähi- ja
yrityspalvelut kauppakeskuksineen ja
trendiravintoloineen. Lähistöllä sijaitsevat
muun muassa Mall of Tripla, Redi ja
Messukeskus.

Viisikerroksinen kohde tarjoaa mahdollisuuden
tehokkaiden hybriditilojen, yksityisten
työhuoneiden tai yhteisöllisten avotilojen
rakentamiseen. Valoisiin tiloihin mahtuu
työskentelemään jopa 500–750 henkilöä.
Kohteen valtteja ovat hieno auditoriotila ja
loistavat tavarankuljetusmahdollisuudet.
Entisessä teknologiatalona kohteessa on
myös erinomaiset tietoliikenneyhteydet.

Havainnekuva
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Kiinteistön palvelut
& saavutettavuus

Saunaosasto Tilavat pukuhuoneet

Autopaikkoja pihalla ja
autohallissa

Pyöräparkki sisätiloissa

150 m 1 km

150 m

Kiinteistön palvelut
Kiinteistöstä löytyy oma kuntosali, saunaosasto ja työmatkapyöräilyn
mahdollistavat sosiaalitilat. Kohteessa on erinomainen lastausalue ja
tavarahissi sekä työmukavuutta lisäävä jäähdytysjärjestelmä. Sisäänkäynti ja
aulapalvelut uudistuvat vuokralaisten toiveiden mukaisesti.

Saavutettavuus
Kohde sijaitsee Pasilan aseman kupeessa, Helsingin toiseksi tärkeimmän
pääväylän, Teollisuuskadun, ja vilkkaan Mäkelänkadun välissä. Pasilan
asemalle on noin 800 metriä ja lähellä sijaitsee useita raitiovaunu- ja
bussipysäkkejä. Alue on nopeasti saavutettavissa myös henkilöautolla ja
pyörällä.

Pysäköinti
Vuokralaisille on tarjolla 90 autopaikkaa, joista 30 sijaitsee autohallissa.
Polkupyöräilijöille on 20 lukittavaa paikkaa autohallin yhteydessä. Vierailijoille
on useita kadunvarsipaikkoja ja lähistöllä sijaitsee myös Elimäentien
parkkiluola.

Alueen palvelut
Vuokralaisia palvelevat lähialueen trendikkäät kahvila- ja lounaspaikat sekä
Mall of Triplan, Messukeskuksen, Train Factoryn, Businessparkin ja
Mäkelänrinteen urheilukeskuksen kattavat ruoka-, bisnes- ja afterwork-
palvelut. Alueella on elämää ympäri vuorokauden ja palvelut kehittyvät
jatkuvasti.
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TILATYYPIT

Toimistotila, Kokoustila

RAKENNUSVUOSI

1992

SANEERAUSVUOSI

2011

KERROKSIA

9

HUONEALA

16482 m²

ENERGIALUOKKA

F2007

ENERGIATEHOKKUUS-
OHJELMA

Kyllä

Saavutettavuus

Autopaikkoja
pihassa ja

autohallissa

150 m

1 km 15 min
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Yhteyshenkilösi

KARI AUTIO
Development Manager, Office Leasing

+358 40 182 1364
kari.autio@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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