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Coworking hub Helsingin
Punavuoressa
Mothership of Work (MOW) on Spondan kehittämä coworking hubi, joka
tarjoaa inspiroivan työympäristön ja -yhteisön lisäksi kattavat palvelut ITtuesta ja lainafillareista aulapalveluihin.
Etsit sitten tilapäistä tai vakituista tilaa itsellesi tai isommalle yritykselle, MOWin
tilat sopivat monenlaisiin tarpeisiin. Voit vuokrata MOWista yksittäisen
työpisteen itsellesi tai vaikka huoneen koko tiimille. MOW Mothership
coworking -tilaan mahtuu jopa 250 luovan alan tekijää. Huipputyyppejä ja
eteenpäin meneviä osaajia, jotka haluavat työskennellä toisten ammattilaisten
kanssa.
MOW Mothership tarjoaa pienille yrityksille ison yrityksen lihakset.
Mothershipin vuokraan sisältyvät monipuoliset, työtä helpottavat ja
yhteisöllisyyttä vahvistavat tilat ja palvelut. Asukkaiden käytössä ovat
näyttävät neuvottelutilat ja viimeisin teknologia. Pienimmätkin huolenaiheet on
hoidettu. Printtereissä ja vessoissa riittää paperia, mustekasetit ovat täynnä.
Saat nauttia palveluista ja eduista, joista et ehkä ole osannut haaveillakaan.
Vai miltä kuulostavat popcornit, aamujooga tai hieronta? Perusmaanantaina?
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Kiinteistön palvelut
& saavutettavuus
Aulapalvelut

Ravintola

Kiinteistön palvelut
Kiinteistössä on vuokrattavat kokoustilat ja sauna. Saunan yhteydessä on
suihkut ja pukuhuoneet.

Suihkut ja pukuhuoneet

Saunatilat

Saavutettavuus
Raitiovaunut, bussit, metro ja junat ovat lyhyen kävelymatkan päässä.

Pysäköinti
Pyöräparkki

Kadunvarsipysäköinti

Vuokrattavia kokoustiloja

250 m

250 m

950 m

Pysäköintilaitos Erottajan Q-Park. Sisäpihalla on pyöräparkki 30:lle pyörälle.

sponda.fi

sponda.fi

Pieni Roobertinkatu 9
00130 HELSINKI / PUNAVUORI

TILATYYPIT

HUONEALA

Toimistotila

2240 m²

RAKENNUSVUOSI

ENERGIALUOKKA

1959

D2007

SANEERAUSVUOSI

ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA
Kyllä

2015
KERROKSIA
6

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI
breeam

Saavutettavuus
Kadunvarsipysäköinti

250 m

250 m

950 m
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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.

TAINA HUNNAKKO
Sales Manager-MOW
+358 40 836 5335
taina@mow.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.

sponda.fi

