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Viihtyisät ja
muuntuvat tilat
1930-luvulla valmistuneen talon katutasossa
on liiketiloja, joissa on isot näyteikkunat.
Entisen asuintalon tilat ovat viihtyisät ja
muuntuvat joko työhuoneiksi tai
avokonttorikäyttöön. Osa tiloista tarjoaa
parvekkeet kahteen suuntaan. Kiinteistön
käyttäjät voivat hyödyntää myös naapuritalon
nykyaikaisia neuvottelupalveluja.
Tämä Unioninkadun toimisto- ja
liiketilakiinteistö sijaitsee Kaartinkaupungissa.
Lyhyen kävelymatkan päässä on useita
ravintoloita ja hotelleja, jotka sopivat
vaativaankin makuun. Aivan vieressä on
muitakin keskustan helmiä kuten Vanha
kauppahalli ja Tähtitorninmäen sekä
Esplanadin puistot.
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Alueen palvelut &
saavutettavuus

Kiinteistön palvelut
Naapurikiinteistössä sijaitsevassa tapahtumatalo Bankissa on tarjolla
erikokoisia neuvottelutiloja Spondan asiakashintaan.

Saavutettavuus
Unioninkatu sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Kauppatorin, Esplanadin sekä
Kasarmintorin välittömässä läheisyydessä. Lähin raitiovaunupysäkki on
Kauppatorilla ja lähin metroasema Kluuvissa.

Q-park Kasarmitori ja Erottaja

Bussipysäkille 50 m

Bankissa on tarjolla erikokoisia
neuvottelutiloja

Raitiovaunupysäkille 150 m

Pysäköinti
Kiinteistön sisäpihalla on muutama autopaikka. Lähellä on Q-park
Kasarmitorin ja Q-park Erottajan pysäköintilaitokset, joissa on yhteensä yli
tuhat valvottua autopaikkaa, ja myös Vanhan kauppahallin pysäköintialueella
on runsaasti paikoitustilaa.

Alueen palvelut
Alueella on ravintoloita, hotelleja sekä neuvottelukeskuksia. Kauppahalli ja
kauppatori ovat myös aivan kohteen lähellä.
Metroasemalle 800 m

Rautatientorille 1 km
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Saavutettavuus
Q-park Kasarmitori ja
Erottaja

Bussipysäkille 50 m

Raitiovaunupysäkille
150 m

Metroasemalle 800
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.
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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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