Pihatörmä 1
OLARI / ESPOO

sponda.fi

Tehokkaat toimitilat, kattavat
palvelut
Tämä espoolainen liike- ja toimistokiinteistö
tarjoaa tehokkaat ja helposti muokattavat tilat,
jotka taipuvat monenlaisiin tarpeisiin.
Kiinteistössä on kattavat palvelut
aulavastaanotosta ja neuvottelutiloista, aina
lounasravintolaan ja saunatilaan.
Länsi-Keskuksen liike- ja toimistorakennus
sijaitsee keskeisellä paikalla, Friisilän ja Olarin
välittömässä läheisyydessä. Kiinteistölle on
helppo saapua autolla, bussilla tai metrolla.
Monipuolinen palvelutarjonta löytyy lähellä,
sillä kävelymatkan päässä sijaitsee yksi
Espoon suosituimmista ostos- ja vapaaajanviettopaikoista, kauppakeskus Iso Omena.
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Kiinteistön palvelut
& saavutettavuus
Kiinteistön palvelut
Aulapalvelu

Lounasravintola ja catering

Kohteessa on aulavastaanotto, neuvottelutilat, sauna- ja suihkutilat, lounas- ja
cateringravintolat.

Saavutettavuus
Autopaikat kiinteistön
parkkihallissa

Pyöräparkki

Länsi-Keskuksen liike- ja toimistorakennus sijaitsee keskeisellä paikalla,
Friisilän ja Olarin välittömässä läheisyydessä. Lyhyen matkan päässä oleva
Länsiväylä takaa kiinteistön helpon saavutettavuuden autolla, bussilla tai
metrolla. Läheltä kulkee useita bussilinjoja ja Matinkylän metroasemalle on
700 m.

Pysäköinti
Saunatilat

Suihkut ja pukuhuoneet

Työmatka-autoilijoiden käytössä ovat kiinteistön pysäköintihallit, joihin on
käynti hisseillä suoraan toimistokerroksista. Työmatkapyöräilijöille on omat
suihkutilat.

Alueen palvelut
Vuokrattavia kokoustiloja

400 m

30 min

1,1 km

Kauppakeskus Iso Omena ja Matinkylän ja Olarin monipuoliset palvelut ovat
kävelymatkan etäisyydellä. Täältä löytyvät lounasravintolat, päivittäistavara-,
pukeutumisen ja muut erikoisliikkeet, kirjasto, elokuvateatteri, lääkäri- ja muut
palvelut.
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TILATYYPIT

HUONEALA

Toimistotila, Liiketila

16040 m²
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Saavutettavuus
Autopaikat kiinteistön
parkkihallissa

400 m

1,1 km

30 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.
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SPONDA OY on yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoitusyhtiöistä. Omistamme, vuokraamme ja kehitämme toimistotiloja, liiketiloja

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.

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.
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