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Kaupintielle valmistuu uudenveroista toimitilaa loistavien
yhteyksien äärellä. Toimistokiinteistö saneerataan
moderniksi monitilatoimistoksi, jonka tilaratkaisut voidaan
muokata yrityksesi tarpeiden mukaiseksi. Ota yhteyttä, niin
suunnitellaan yhdessä yrityksellesi toimivat ja tehokkaat
tilat!
Saneerauksessa talon kiinteistötekniikka – ilmastointi, lämmitys, sähköt
– uusitaan täysin, ja ict-ratkaisut päivitetään palvelemaan nykyaikaisen
ja tehokkaan toimistotyön vaatimuksia.
Neljässä rakennuksessa on erikokoisia tiloja yhteensä 24 000 neliötä.
Isompaan tarpeeseen löytyy jopa 2 000–4 500 neliötä yhdestä tasosta
sekä runsaasti kompakteja 500–2 000 neliön tiloja pienemmille
organisaatioille. Kiinteistö soveltuu erinomaisesti esimerkiksi ict-,
suunnittelu- ja koulutusorganisaatioille.
Kiinteistössä on yli 20 tyylikästä kokoustilaa, 60 hengen auditorio,
monipuoliset aulapalvelut, henkilöstöravintola sekä kuntosali, suihkut,
saunat ja pukuhuoneet.
Kaupintie 3:n sijainti Pohjois-Haagassa on erinomainen. Yhteydet
keskustaan tai lentokentälle ovat nopeat, sillä Kehärata, Jokeri-bussi ja
raidelinjat kulkevat aivan talon vierestä. Pysäköintitalossa, autotallissa ja
pihalla on yli 500 autopaikkaa. Myös pyöräileville työntekijöille yhteydet
ovat hyvät ja nopeat. Kävelymatkan päästä löytyvät loistavat lähipalvelut
muun muassa Kauppakeskus Kaaresta.
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Kiinteistö sijaitsee hyvässä liikenteen
solmukohdassa, josta monipuoliset julkiset
yhteydet keskustaan ja eri suuntiin. 5
minuutin kävelymatkan päässä Kehäradasta.
Lähellä ovat myös erinomaiset auto- ja
pyöräilytiet.
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Pysäköintitalossa kolmessa kerroksessa n.
500 autopaikkaa sekä lisäksi 50
kenttäpaikkaa asiakaspysäköintiä varten.
Lähis
ähisttön pal
palvvelut
Henkilöstöravintola, kahvila, aulapalvelut,
henkilökunnan virkistystilat, kuntosali, sauna
ja pukeutumistilat pyöräileville työntekijöille.
Kävelymatkan etäisyydeltä löytyvät kattavat
lähipalvelut, kuten Kauppakeskus Kaari.
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at
Neuvottelukeskuksessa on yli 20 erikokoista
neuvottelutilaa sekä yksi 60 hengen
auditorio.
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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.

Kok
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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.
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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

