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Kuvat ovat viitekuvia

Itiksen, metroaseman ja Itäväylän kainalossa sijaitseva
kiinteistö näkyy pitkälle.

Liikenneyhteydet ovat erinomaiset: keskustasta kohteelle ajaa vartissa
sekä metrolla että autolla. Itä-Helsingin liikenteen solmukohdasta pääsee
myös Jokerilinjan kyytiin ja lentokenttäbussiin.
Kiinteistön asiakkailla on käytössään Spondan extranet-palvelu, joka
tekee toimitila-asioiden hoitamisesta tehokasta. Kiinteistön asiakkailla
on myös mahdollisuus varata käyttöönsä kokous- ja saunatila lähellä
sijaitsevasta kiinteistöstä. Pysäköinti täällä on vaivatonta.
Kiinteistön vieressä sijaitseva kauppakeskus Itis tarjoaa kattavat palvelut.
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Kiinteistölle on loistavat julkiset
kulkuyhteydet: Itäkeskuksen metroaseman
sisäänkäynti sijaitsee aivan kiinteistön
vieressä ja lähellä on myös liityntälinjojen
pysähdyspaikat.
Pysäk
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öintii
Itäkeskuksessa on tarjolla useita
pysäköintialueita, mm. Itäkeskuksen
metropysäköinnissä on 450 parkkipaikkaa.
Kiinteistöllä on vuokrattavana 60
autopaikkaa.

Lähis
ähisttön pal
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Kohteen vieressä sijaitsee kauppakeskus Itis.

lastausalueella. Vuokralainen vastaa ATK- ja
muista tuotannollisista jätteistä.
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at
Kiinteistössä ei ole vuokrattavia kokous- tai
saunatiloja.Vuokralaisilla on mahdollisuus
vuokrata Turunlinnantie 12 (Itäkeskus) olevaa
kokous- ja saunatilaa.
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Porrashuoneiden ulko-ovet on varustettu
kulunvalvontajärjestelmällä.
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ostti
Saapuva posti toimitetaan
huoneistoihin.Postin kanssa voi tarvittaessa
tehdä erillisen jakelusopimuksen.
Sii
Siivvous
Siivousliike huolehtii kiinteistön yleisten
tilojen siivouksesta.
Vuokralainen vastaa omien tilojensa
siivouksesta.
Var
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iointii
Kiinteistö kuuluu piirivartiointiin. Vuokralainen
vastaa omien tilojensa
murtohälytyslaitteiston asentamisesta.
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Jättehuolt
ehuolto
o
Kiinteistön omistaja järjestää jätteille
lajittelumahdollisuuden ja vastaa jätteiden
poiskuljetuksesta. Jäteastiat sijaitsevat
kiinteistön -1. kellarikerroksen

Video
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a
Kiinteistössä on videovalvonta.
Pal
aloilmoitusjärjes
oilmoitusjärjesttelmä
Kiinteistössä on paloilmoitusjärjestelmä.
Kiinteistön kellarikerroksissa ja osassa
katutason tiloja on sprinklerijärjestelmä.
Avoin k
kaapel
aapeloint
ointijärjes
ijärjesttelmä
Kiinteistössä on puhelin- ja CAT 6 -tason
tietoliikenneverkko.
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Ilmanvvaiht
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o, llämmit
ämmityys ja jäähdy
jäähdyttys
Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto.
Tuloilma on suodatettua ja lämmitettyä.
Rakennuksessa on kaukolämpö. Toimistossa
on termostaattiohjattu lämmitysjärjestelmä.
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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.
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ammatttit
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
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

