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Muuntojoustavat
tilat Tampereen
sydämessä
Tulli Business Park on kolmannen sukupolven
toimitilaympäristö Tampereen sydämessä.
Ihmiskeskeiset Stress Free Area® -tilaratkaisut
tukevat tehokasta työskentelyä ja jättävät tilaa
luovuudelle.
Tulli tarjoaa kaiken kokoisille yrityksille
muuntojoustavat puitteet, jossa liiketoiminta
voi kasvaa ja kehittyä.
Tulli on ideaali pääkonttoritason ratkaisu
monen kokoisille organisaatioille.
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Kiinteistön palvelut
& saavutettavuus
Autopaikat kiinteistön
autohallissa

Lounasravintola

Aulapalvelu

Suihkut ja pukuhuoneet

Saunatilat

Kattoterassi

Kiinteistön palvelut
Aulapalvelu sijaitsee Tullin A-talon aulassa ja toimii kaikkien Tulli Business
Parkissa asioivien vastaanotto-, ohjaus- ja neuvontapisteenä.
Tulli Business Parkissa on kuusi tasokasta neuvottelutilaa, jotka ovat
sisustettuja Stress Free Area® -ajattelun mukaan. Kokoustiloissamme
onnistuu mainiosti niin parin henkilön palaverit kuin edustavat iltatilaisuudet
isommillekin ryhmille.
Tulli Business Parkissa on kuusi tasokasta neuvottelutilaa, jotka ovat
sisustettuja Stress Free Area® -ajattelun mukaan. Kokoustiloissamme
onnistuu mainiosti niin parin henkilön palaverit kuin edustavat iltatilaisuudet
isommillekin ryhmille.
Valittavina ovat monipuoliset ja korkeatasoiset tila- ja käyttäjäpalvelut kunkin
yrityksen tarpeisiin. Lisäksi 1. kerroksen liiketilat palvelevat mielellään
kiinteistössä työskenteleviä. Palveluihimme kuuluu mm. aula-, toimisto-,
tietoliikenne-, turvallisuus-, toimitilojen ylläpito- ja ravintolapalvelut.
Kiinteistössä toimii myös parturi, autonpesupalvelu sekä kuntosali.

Saavutettavuus
Vuokrattavia kokoustiloja

Pyöräparkki sisätiloissa

Tulli Business Park sijaitsee ydinkeskustassa. Tärkeimmät liikenneväylät,
rautatie- ja linja-autoasema ovat vierellämme – samoin kaikki keskustan
palvelut.

Pysäköinti
300 m

350 m

Liikkumisen mukavuutta lisäävät kellarikerrosten lämpimät ja kulunvalvonnan
turvaamat autopaikat. Monet kulkevat meille sujuvasti polkupyörällä.

Alueen palvelut
Kaikki keskustan palvelut sijaitsevat välittämässä läheisyydessä. Kiinteistössä
sponda.fi

sponda.fi

sponda.fi

Åkerlundinkatu 11 A-D
33100 TAMPERE / TAMPERE

TILATYYPIT

ENERGIALUOKKA
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8
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YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI
leed

22604 m²

Saavutettavuus
Autopaikat kiinteistön
autohallissa

300 m

350 m

20 min
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Yhteyshenkilösi

Miksi Sponda
toimitilakumppaniksi
Laajasta
kiinteistövalikoimastamme löydät
tilatarpeidenne muuttuessa
joustavasti uusia, sopivia
tilavaihtoehtoja.
Parhaisiin sijaintipaikkoihin
keskittyvästä
kiinteistöportfoliostamme löytyy
runsaasti laadukkaita ratkaisuja
yrityksenne toimitilatarpeisiin.

ARI-PEKKA LEHTONEN
Aluepäällikkö
+358 400 517 587
ari-pekka.lehtonen@sponda.fi

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

SPONDA OYJ on yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoitusyhtiöistä. Omistamme, vuokraamme ja kehitämme toimistotiloja, liiketiloja
ja kauppakeskuksia Suomen suurimmissa kaupungeissa. Olemme kiinteistöalan suunnannäyttäjä, luotettava toimitilakumppani ja

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.

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.
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