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Monipuoliset tilat
ja hyvä sijainti
Pronssitie 1 sijaitsee Helsingissä Lassilan
kaupunginosassa hyvien liikenneyhteyksien
varrella, juna-aseman välittömässä
läheisyydessä.

Kiinteistöstä löytyy terassi, kokous- ja
saunatilat, neuvotteluhuoneita sekä
koulutustila. Henkilöstöravintola palvelee
työntekijöitä ja lähistöllä on myös muita
lounaspaikkoja. Pohjois-Haagan aseman
vieressä on useita päivittäis-tavarakauppoja
sekä muita palveluja. Lisäksi alue tarjoaa hyvät
ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet.
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Kiinteistön palvelut
& saavutettavuus

Lounasravintola Vuokrattavia kokoustiloja

Aulapalvelu Terassilla varustettu saunatila

Terassi Autopaikat omassa pihassa ja
Lassi-Parkissa

150 m 250 m

Kiinteistön palvelut
Kiinteistössä toimii henkilöstöravintola. 1. kerroksessa sijaitsee 6–10 hengen
neuvotteluhuoneita ja 20–25 hengen koulutustila. Kiinteistön 6. kerroksessa
on terassilla varustettu kokous- ja saunatilat 15–20 hengelle.

Saavutettavuus
Kiinteistölle on lyhyt matka Kehä I:ltä, Hämeenlinnan väylältä ja Vihdintieltä.
Pohjois-Haagan juna-asema on vain 5 min. kävelymatkan päässä. Lukuisat
bussilinjat palvelevat talon työmatkalaisia.

Pysäköinti
Kiinteistön autohallissa on 35 vuokrattavaa autopaikkaa ja Lassi-Parkki Oy:ssä
on 47 vuokrattavaa autopaikkaa. Kadun varrella ja Pohjois-Haagan juna-
aseman ympäristössä on lyhytaikaiseen asiointiin tarkoitettuja maksuttomia
autopaikkoja.

Alueen palvelut
Lähistöllä on lounaspaikkoja ja Pohjois-Haagan aseman läheltä löytyy
päivittäistavarakauppoja sekä muita palveluja.
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Pronssitie 1
00440 HELSINKI / LASSILA

TILATYYPIT

Toimistotila

RAKENNUSVUOSI

1985

KERROKSIA

6

HUONEALA

5224 m²

ENERGIALUOKKA

F2007

ENERGIATEHOKKUUS-
OHJELMA

Kyllä

Saavutettavuus

Autopaikat omassa
pihassa ja Lassi-

Parkissa

150 m

250 m 15 min
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Yhteyshenkilösi

EERO JUNNI
Key Account Manager

+358 40 775 4857
eero.junni@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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