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Moderni ja
vastuullinen
kiinteistö
Sörnäistenkatu 2 on ympäristöystävällinen
ja työviihtyvyyttä lisäävä punatiilinen
toimitalo Sörnäisten ytimessä. Kiinteistöllä
on lisäksi BREEAM In-Use Very Good -tason
ympäristösertifikaatti.

Talossa on panostettu työviihtyisyyttä tukeviin
ratkaisuihin. Aulapalvelu, kuntosali, oma
lounasravintola ja hyvin varustellut
neuvottelutilat helpottavat työpäivien rutiineja.

Talo on rakennettu erinomaisten
kulkuyhteyksien varrelle Sörnäisten ja
Kalasataman metroasemien läheisyyteen.
Hämeentieltä pääsee busseilla ja
raitiovaunuilla helposti eri puolille
pääkaupunkiseutua. Omasta parkkihallista
noustaan suoraan toimistokerroksiin.

Minuutin kävelymatkan päässä sijaitsee
Teurastamon alue ja kivenheiton päässä
sijaitsee myös festivaaleistaan tuttu
Suvilahden alue ja kauppakeskus REDI.

Lähistöllä on kahviloita ja lounasravintoloita.
Sörnäisten alueen peruspalvelut ovat kattavat
ja lyhyellä kävelyetäisyydellä kohteesta.
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Kiinteistön palvelut
& saavutettavuus

Kiinteistössä oma aulapalvelu Vuokrattavia kokoustiloja

Kiinteistössä pyöräparkkitilaa Omasta parkkihallista pääsy
suoraan toimistokerroksiin

Naapurissa Teurastamon
kulttuurikeskittymä

Kauppakeskus REDIn
monipuoliset palvelut
kävelymatkan päässä

Kiinteistön palvelut
Kiinteistössä on aulapalvelun ja lounasravintolan lisäksi useampia vuokrattavia
kokoustiloja, 16 hengen koulutustila sekä kuntosali, saunatila ja oma
kattoterassi.

Saavutettavuus
Kohteeseen on helppo saapua julkisin kulkuyhteyksin. Sörnäisten ja
Kalasataman metroasemat sijaitsevat lähietäisyydellä. Myös alueen muut
joukkoliikenneyhteydet eri puolille pääkaupunkiseutua ovat erinomaiset.

Pysäköinti
Talon vuokralaisia palvelee oma parkkihalli, josta pääsee suoraan sisään
kiinteistöön.

Kehittyvän Kalasataman palvelut naapurissa
• Kauppakeskus Redin kattavat ravintola-, hyvinvointi- ja kaupan palvelut

• Teurastamon ja Suvilahden alueiden aktiviteetti- kulttuuri- ja ravintolapalvelut

• Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus

• Hotellit rakenteilla Redin yhteyteen ja Sörnäisten Kurviin
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Sörnäistenkatu 2
00580 HELSINKI / HERMANNI

TILATYYPIT

Toimistotila, Liiketila

RAKENNUSVUOSI

2008

KERROKSIA

6

HUONEALA

10806 m²

ENERGIALUOKKA

E2007

ENERGIATEHOKKUUS-
OHJELMA

Kyllä

YMPÄRISTÖ-
SERTIFIKAATTI

breeam,gresb-2022

Saavutettavuus

Autopaikkoja
omassa

parkkihallissa

Bussipysäkille 200 m

Metroasemalle 550
m

Raitiovaunulle 300 m

Kiinteistössä
pyöräparkki
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Vastuullisuus
BREEAM In-Use Very Good
-ympäristösertifiointi

▪ Kolmannen osapuolen varmennus
ympäristövastuulliselle suunnittelulle ja
rakentamiselle In-Use Very Good -tasolla.

▪ Kattavat energian ja veden kulutuksen
mittaus- ja seurantajärjestelmät.

▪ Vesitehokkaat kalusteet.

Erinomainen sijainti

▪ Erinomainen sijainti keskeisellä paikalla
Helsingin keskustassa, josta pääsee
helposti julkisiin liikennevälineisiin (bussi,
raitiovaunu, metro, kaupunkipyörä, juna) ja
läheisiin palveluihin.

▪ Polkupyöräpaikat, suihkut ja pukuhuoneet
työntekijöille.

Alhainen hiilijalanjälki

▪ Suunnittelussa otettu huomioon
energiatehokkuus.

▪ Kiinteistössä käytetään vihreää sähköä.
▪ Lisätietoa kiinteistön energian- ja

vedenkulutuksesta sekä hiilijalanjäljestä
saat kohteen extranet-sivujen kautta.

Spondan vastuullisuuden tiekartta

▪ Hiilineutraaliustavoite 2030.
▪ Energiatehokkuusohjelman 2030

tavoitteena on vähentää
ostoenergiankulutusta 20 %.

▪ Täydet 5 tähteä kansainvälisessä
vastuullisuusarvioinnissa GRESB:ssä
(Global Real Estate Sustainability
Benchmark).

▪ Ympäristökumppanuusohjelman avulla
vähennämme kiinteistön käytöstä
aiheutuvaa ympäristökuormitusta
yhteistyössä vuokralaisten kanssa.

Käyttäjien hyvinvointi

▪ Terveet ja turvalliset tilat tuottavuuden
lisäämiseksi.

▪ Erinomaiset olosuhteet, mukaan lukien
sisäilman laatu, alhaiset materiaalipäästöt
ja lämpömukavuus.

Resurssitehokkuus

▪ Vastuulliset ja kestävät materiaalivalinnat.
▪ Erinomaiset mahdollisuudet jätteiden

kierrätykselle.
▪ Ympäristökoordinaattori (L&T) opastaa

jätteiden lajittelussa säännöllisesti.
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Yhteyshenkilösi

KARI AUTIO
Development Manager, Office Leasing

+358 40 182 1364
kari.autio@sponda.fi

SPONDA OY on yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoitusyhtiöistä. Omistamme, vuokraamme ja kehitämme toimistotiloja, liiketiloja

ja kauppakeskuksia Suomen suurimmissa kaupungeissa. Olemme kiinteistöalan suunnannäyttäjä, luotettava toimitilakumppani ja

vastuullinen kaupunkikeskustojen kehittäjä. Toimitilamme sijaitsevat kaupunkien parhailla paikoilla hyvien kulkuyhteyksien äärellä.

Rakennamme viihtyisiä ja nykyaikaisia kohtaamispaikkoja, jotka tukevat uusia työskentelymuotoja. Tehtävämme on kehittää

toimintaympäristöjä, jotka luovat edellytykset asiakkaidemme menestykselle.

Spondan asiakaspalvelukeskus 020 355 6677 arkisin klo 8.30–16 | sponda.fi

Miksi Sponda
toimitilakumppaniksi

Laajasta kiinteistövalikoimastamme
löydät tilatarpeidenne muuttuessa
joustavasti uusia, sopivia
tilavaihtoehtoja.

Parhaisiin sijaintipaikkoihin
keskittyvästä
kiinteistöportfoliostamme löytyy
runsaasti laadukkaita ratkaisuja
yrityksenne toimitilatarpeisiin.

Kattavien ympäristöohjelmiemme
avulla voimme yhdessä kehittää
toimitilakiinteistönne
energiatehokkuutta ja
ympäristömyönteisyyttä.

Monipuoliset, laadukkaat palvelut
helpottavat toimintaanne
kiinteistöissämme ja tukevat
liiketoimintanne menestystä.

Kokemus ja ammattitaito auttavat
meitä tunnistamaan tiloihin liittyvät
tarpeenne ja tarjoamaan niihin
soveltuvat, liiketoimintaanne tukevat
toimitilat.

https://www.sponda.fi/
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