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Kuvat ovat viitekuvia

Kuvat ovat viitekuvia

Pronssitie 1 sijaitsee Helsingissä Lassilan kaupunginosassa
hyvien liikenneyhteyksien varrella, juna-aseman
välittömässä läheisyydessä.

Kiinteistölle on lyhyt matka Kehä I:ltä, Hämeenlinnan väylältä ja
Vihdintieltä. Pohjois-Haagan rautatieasema on vain 5 min. kävelymatkan
päässä. Lukuisat bussilinjat palvelevat talon työmatkalaisia. Kiinteistössä
toimii henkilöstöravintola ja lähistöllä on myös muita lounaspaikkoja.
Pohjois-Haagan aseman vieressä on useita päivittäistavarakauppoja sekä
muita palveluja.
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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.
Pysäk
säköint
öintii
Kiinteistön autohallissa on 35 vuokrattavaa
autopaikkaa ja Lassi-Parkki Oy:ssä on 47

vuokrattavaa autopaikkaa. Kadun varrella ja
Pohjois-Haagan juna-aseman ympäristössä
on lyhytaikaiseen asiointiin tarkoitettuja
maksuttomia autopaikkoja.

Kiinteistön omistaja järjestää jätteille
lajittelumahdollisuuden ja vastaa jätteiden
poiskuljetuksesta. ATK-jätteistä ja muista
tuotannollisista jätteistä vastaa vuokralainen.

Lähis
ähisttön pal
palvvelut
Lähistöllä on lounaspaikkoja ja PohjoisHaagan aseman läheltä löytyy
päivittäistavarakauppoja sekä muita
palveluja.
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ajärjesttelmä
Ulko- ja taso-ovet sekä hissit ovat varustettu
kulunvalvontajärjestelmällä. Työajanseuranta
voidaan liittää kulunvalvontaan vuokralaisen
omalla kustannuksella.
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at
Kiinteistön 6. kerroksessa on terassilla
varustettu kokous- ja saunatilat 15-20
hengelle. 1. kerroksessa sijaitsee 6-10
hengen neuvotteluhuoneita ja 20-25 hengen
koulutustila.
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Kiinteistössä on videovalvontajärjestelmä.

Sii
Siivvous
Siivousliike huolehtii yleisten ja yhteisten
tilojen siivouksesta. Vuokralainen vastaa
omien tilojensa siivouksesta.
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Yhteisant
eisantennijärjes
ennijärjesttelmä
Kiinteistössä on normaali antennijärjestelmä.
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Kiinteistö kuuluu piirivartiointiin.
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oilmoitusjärjesttelmä
Kiinteistössä on osoitteellinen
paloilmoitusjärjestelmä.
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Kiinteistössä on puhelin- ja CAT 5 -tason
tietoliikenneverkko.
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Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto.
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Miksi Sponda toimitilakumppaniksi?
Laajas
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kiinteis
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oimastamme
amme
löydät tilatarpeidenne muuttuessa
joustavasti uusia, sopivia tilavaihtoehtoja.

Parhaisiin sijaint
sijaintipaik
ipaikk
koihin keskittyvästä kiinteistöportfoliostamme
löytyy runsaasti laadukkaita ratkaisuja
yrityksenne toimitilatarpeisiin.

Monipuoliset, llaaduk
aadukk
kaa
aatt pal
palvvelut
helpottavat toimintaanne kiinteistöissämme ja tukevat liiketoimintanne
menestystä.
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itait
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o auttavat
meitä tunnistamaan tiloihin liittyvät
tarpeenne ja tarjoamaan niihin soveltuvat, liiketoimintaanne tukevat
toimitilat.

Kattavien ympäris
ympäristtöohjelmiemme
avulla voimme yhdessä kehittää
toimitilakiinteistönne energiatehokkuutta ja ympäristömyönteisyyttä.

Toimitilat ja palvelut tarpeidenne mukaan
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aikainen
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Sponda lyhyesti
Sponda vuokraa ja kehittää toimistotiloja ja
kauppakeskuskiinteistöjä Suomen suurimmissa kaupungeissa.
Tehtävämme on luoda edellytykset asiakkaidemme
menestykselle. Sponda on kaupunkien asiantuntija. Kehitämme
viihtyisiä, tehokkaita ja asiakkaille räätälöityjä toimitiloja
keskeisillä paikoilla. Sponda on edistyksellinen. Tarjoamme
tilaratkaisuja, jotka joustavat asiakkaidemme tarpeiden
mukaan. Näemme toimitilat neliöiden sijasta

kohtaamispaikkoina, jotka tukevat myös uusia
työskentelymuotoja ja ajan ja paikan rajoista vapaita tiimityksiä.
Sponda on vastuullinen. Ympäristötietoisuus ja
asiakasymmärrys ohjaavat ja kehittävät liiketoimintaamme.
Tätä kaikkea on Spondability – vastuullisuutemme allekirjoitus.

www.sponda.fi

