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Kuvat ovat viitekuvia

Kuvat ovat viitekuvia

Moderni toimistokokonaisuus Pitäjänmäen suositulla
yritysalueella

Valimotien vaiheittain toteutettava moderni toimistokokonaisuus
sijaitsee Pitäjänmäen suositulla yritysalueella, jonne on hyvät
kulkuyhteydet niin omalla autolla kuin julkisilla kulkuneuvoillakin.
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Kohteeseen on hyvät yhteydet sekä omalla
autolla että julkisilla kulkuneuvoilla.
Pitäjänmäen juna-asemalta tulee olemaan
kiinteistölle suora yhteys.
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Työmatka-autoilijoille löytyy runsaasti
vuokrattavia autopaikkoja kiinteistön
kellarista ja läheisistä pysäköintilaitoksista.
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Miksi Sponda toimitilakumppaniksi?
Laajas
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amme
löydät tilatarpeidenne muuttuessa
joustavasti uusia, sopivia tilavaihtoehtoja.

Parhaisiin sijaint
sijaintipaik
ipaikk
koihin keskittyvästä kiinteistöportfoliostamme
löytyy runsaasti laadukkaita ratkaisuja
yrityksenne toimitilatarpeisiin.
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helpottavat toimintaanne kiinteistöissämme ja tukevat liiketoimintanne
menestystä.
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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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6.
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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

