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Tampereen
keskustaan,
Ratinan suvannon
rannalle kohosi
uusi toimistotalo.

Näyttävä ja huippumoderni toimistorakennus
valmistui kesällä 2020 Ratinan
kauppakeskuksen välittömään läheisyyteen
monipuolisten palveluiden äärelle. Kohteen
sijainti takaa yrityksille ainutlaatuisen
näkyvyyden keskeisellä paikalla. Täällä
yritykselläsi on tilaa kasvaa yhdessä nopeasti
kehittyvän Ratinan alueen kanssa.

Kohteeseen on helppo tulla niin julkisilla
liikennevälineillä kuin omalla autolla tai
pyöräillä, pysäköintipaikkojakin on runsaasti.
Tilat sopivat monenlaisten yritysten tarpeisiin,
ja ne ovat helposti muokattavissa muuttuvien
tilatarpeiden mukaan. Uudet toimistotilat ovat
matalan energiakulutuksensa ansiosta myös
ympäristöystävällisiä.
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Kiinteistön palvelut
ja saavutettavuus

600 m 20 min

50 m Ratinan parkkihalli

Kiinteistön palvelut
Ratinan kauppakeskuksesta, joka on aivan kohteen vieressä, löytyy muun
muassa kaksi päivittäistavarakauppaa, muodin, hyvinvoinnin, sisustamisen ja
vapaa-ajan erikoisliikkeitä sekä monipuolista ravintola- ja kahvilatarjontaa.

Saavutettavuus
Keskustan suurten katujen ja kevyen liikenteen väylien varrella sijaitsevaan
toimistotalo on helppo löytää keskustassa, mutta sinne on vaivatonta saapua
myös kauempaa. Ratinan kauppakeskukseen pääsee kävellen, pyörällä,
yksityisautolla ja julkisilla kulkuneuvoilla.

Pysäköinti
Ratinan kauppakeskuksen yhteydessä toimii myös nykyaikainen
pysäköintilaitos. Pysäköintilaitoksen noin 1 250 autopaikkaa sijoittuvat kahteen
tasoon. Pysäköintikerroksista on suorat yhteydet toimistotaloon.

Alueen palvelut
Ratinaan kauppakeskuksessa on muun muassa kaksi
päivittäistavarakauppaa, muodin, hyvinvoinnin, sisustamisen ja vapaa-ajan
erikoisliikkeitä sekä monipuolista ravintola- ja kahvilatarjontaa.
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Toimistotila

RAKENNUSVUOSI

2020

KERROKSIA

7

HUONEALA

13700

ENERGIATEHOKKUUS-
OHJELMA

Kyllä

Saavutettavuus

50 m Ratinan parkkihalli

600 m 20 min
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Elisa valitsi Ratinan

Lähtökohdat:

Suomen suosituimpiin työpaikkoihin lukeutuvassa Elisassa toimitilan vaihdos
ei ole vain tilaprojekti, vaan sitä ohjaa sosiaalisen, fysiologisen ja digitaalisen
työskentelykulttuurin muutos.

Kun yritys lähti etsimään itselleen uusia toimitiloja, mukaan osallistettiin koko
henkilöstö. Uusien tilojen toiveominaisuuksiksi määriteltiin viisi asiaa – rentous,
muunneltavuus, yhteisöllisyys, liikkuvuus ja yllätyksellisyys. Tiloista haluttiin niin
houkuttelevat ja hyvinvointia tukevat, että henkilöstö haluaa tulla mieluummin
toimistolle kuin tehdä etätöitä. Toimitilakumppanilta edellytettiin kykyä vastata
nopeasti ison yrityksen tarpeisiin.

Ratkaisu:

Elisa valitsi toimitilansa vuonna 2020 valmistuneesta toimistotalo Ratinasta.
Kauppakeskuksen yhteydessä toimiva, Tampereen modernein liike- ja
toimistotalo valikoitui kohteeksi loistavan sijaintinsa ja hyvien
oheispalvelujensa takia – sekä mahdollistamalla kaikki henkilöstön toiveet.
Uudiskohteen moderni talotekniikka mahdollisti myös älykkäät tilaratkaisut ja
tiedolla johtamisen. Lisäarvoa toi myös kiinteistössä toimiva coworking-tila
MOW.

Ratina oli Elisalle turvallinen vaihtoehto, sillä yritys oli toiminut Spondan
omistamissa tiloissa aiemminkin. Oman, Ideal Work -työskentelymallin
jalkauttaminen oli sujuvaa, kun voitiin luottaa siihen, että kiinteistöä johdetaan
hyvin ja tilojen perusasiat olivat kunnossa.
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Yhteyshenkilösi

ARI-PEKKA LEHTONEN
Regional Manager, Rest of Finland

+358 400 517 587
ari-pekka.lehtonen@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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