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Kuvat ovat viitekuvia

Kuvat ovat viitekuvia

Hyvällä paikalla Malmilla sijaitseva liikekiinteistö, jonka
vieressä ovat sekä Malmin tori että vilkkaasti liikennöity
Kirkonkyläntie.

Talossa on niin liike-, varasto- kuin toimistotilojakin. Tänne asettumalla
vältät Helsingin keskustan ruuhkat.
Malmin juna-asemalle on kiinteistöltä vain lyhyt kävelymatka. Lisäksi
useiden bussilinjojen pysäkit sijaitsevat aivan rakennuksen läheisyydessä.
Autoilijat voivat jättää ajoneuvonsa rakennuksen pihaan tai Malmin
pysäköintitaloon.
Lounaspaikkoja on lähistöllä useampia. Kiinteistössä työskentelevät
voivat hyödyntää Malmin ostoskeskuksen monipuolisia palveluja ja
suurten päivittäistavarakauppojen tarjontaa.
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Tekniset tiedot
Rak
akennus
ennusvuosi
vuosi
1989

Kiinteistön pihalla on vuokrattavia
autopaikkoja.

Ker
errrok
oksia
sia
4

Lähis
ähisttön pal
palvvelut
Malmin yritystalo sijaitsee kävelymatkan
päässä kauppakeskus Novasta, josta löytyy
kaikki päivittäisen asioinnin palvelut.

Huoneis
Huoneisttoal
oala
a
2797.6 m2
Til
Tila
atyypit
Toimistotila, Liiketila, Varastotila
Ener
nergia
giattehok
ehokk
kuusohjelma
Kyllä
Ener
nergialuok
gialuokk
ka
F2007
Saa
Saavut
vutet
etttavuus / Julkiset yht
yhte
eydet
Malmin asemalle on lyhyt kävelymatka ja
useiden bussilinjojen pysäkit ovat aivan
kiinteistön lähellä.
Pysäk
säköint
öintii

Pos
ostti
Saapuva posti toimitetaan nimellisiin
lukittuihin laatikoihin. Laatikot sijaitsevat
pääoven läheisyydessä.
Sii
Siivvous
Kiinteistö vastaa yleisten tilojen ja portaiden
siivouksesta.
Var
arttioint
iointii
Kiinteistössä toimii piirivartiointi ja
vartiointiliikkeen ympärivuorokautinen
hälytysvalvonta.
Jä
Jättehuolt
ehuolto
o
Kiinteistö järjestää jätteiden (paperi-, pahvija sekajätteen) kierrätyksen ja

poiskuljetuksen.
Kierrätyskeskus sijaitsee lastauslaiturin
läheisyydessä takapihalla.
Kulun
ulunvval
alvvont
ontajärjes
ajärjesttelmä
Kiinteistössä on kulunvalvontajärjestelmä.
Video
ideovval
alvvont
onta
a
Kiinteistössä on tallentava
videovalvontajärjestelmä.
Pal
aloilmoitusjärjes
oilmoitusjärjesttelmä
Kiinteistössä on sähköinen
paloilmoitinjärjestelmä.
Avoin k
kaapel
aapeloint
ointijärjes
ijärjesttelmä
Kiinteistössä on vähintään CAT 5 -tason
kaapelointi.
Ilman
Ilmanvvaiht
aihto
o, llämmit
ämmityys ja jäähdy
jäähdyttys
Kohteessa on koneellinen ilmanvaihto ja
kaukolämpö.
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Sponda

Yhteystiedot
Tuuli A
Auv
uvinen
inen
Asiakkuuspäällikkö
Puh.
Gsm +358 40 773 7359
tuuli.auvinen@sponda.fi

Miksi Sponda toimitilakumppaniksi?
Laajas
aajastta kiint
kiinteis
eisttövalik
alikoimast
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.

Kok
okemus
emus ja amma
ammatttit
itait
aito
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
1.
Kohtaaminen
asiakkaan
kanssa

2.
Asiakkaan
tarpeen
kartoitus

3.
Sopivan tilan
valinta

4.
Tilan suunnittelu
ja räätälöinti

5.
Tilojen ja
palvelujen
käyttöönotto

6.
Asiakkuuden
aikainen
yhteydenpito

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

