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Aviapolis – uuden
ajan
kaupunginosa
Tämä toimisto-, varasto- ja liikekiinteistö
sijaitsee Aviapoliksen ytimessä, aivan Scandic
Helsinki Aviacongressin vieressä.

Vantaan Aviapolis on liikenteen solmupiste
Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Kehä III:n
välittömässä läheisyydessä. Uuden ajan
kaupunginosaan on keskittynyt niin
yritystoiminnan, logistiikan kuin kansainvälisen
kaupan toimijoita.
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Alueen palvelut &
saavutettavuus

Autopaikat kiinteistön pihassa ja
autohallissa

300 m

1,5 km 5 min

Saavutettavuus
Kehä III:n ja Vihdintien läheisyys tekee kiinteistöstä helposti saavutettavan
sekä busseilla että omalla autolla. Lentoasemantien linja-autopysäkki on aivan
kiinteistön vieressä. Pysäkiltä on erinomaiset julkiset yhteydet lentoasemalle,
Helsingin keskustaan ja Tikkurilaan. Helsinki–Vantaan lentokenttä on vain
viiden minuutin ajomatkan päässä.

Pysäköinti
Kiinteistössä on lämmin autohalli ja pihapaikkoja.

Alueen palvelut
Aivan kiinteistön vieressä on Scandic Helsinki Aviacongress, jossa on 48 eri
kokoista kokoustilaa. 200 metrin säteellä kiinteistöstä on useita
lounasravintoloita. Kauppakeskus Jumbon ja viihdekeskus Flamingon palvelut
ovat vain lyhyen kävelymatkan päässä kiinteistöltä.
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TILATYYPIT

Liiketila, Varastotila,
Toimistotila

RAKENNUSVUOSI

1989

SANEERAUSVUOSI

1997

KERROKSIA

8

HUONEALA

6218 m²

ENERGIALUOKKA

E2007

ENERGIATEHOKKUUS-
OHJELMA

Kyllä

Saavutettavuus

Autopaikat
kiinteistön pihassa ja

autohallissa

300 m

1,5 km 5 min



sponda.fi



sponda.fi



sponda.fi

Yhteyshenkilösi

EERO JUNNI
Key Account Manager

+358 40 775 4857
eero.junni@sponda.fi

PAULA JÄÄSKELÄINEN
Leasing Manager

+358 40 480 2822
paula.jaaskelainen@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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