Eteläesplanadi 8
Helsinki | ydinkeskusta

Vuoden 2016 lopussa vapautuva arvokiinteistö Helsingin
ydinkeskustassa. Uuden käyttäjän tarpeen mukaan muunneltavia
toimistotiloja 50 – 300 henkilön organisaatiolle.

Eteläesplanadi 8 on ydinkeskustan arvokiinteistö Esplanadin puiston
eteläreunalla. Kohteella on värikäs historia yhtenä suomalaisen rahoitusmaailman kohtauspaikoista. Viimeisimmät vuodet kiinteistö on toiminut
Finnveran pääkonttorina.
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Kiinteistön toimistotilat vapautuvat uuden / uusien vuokralaisten käyttöön v. 2016 lopussa. Fennia hakee tiloihin nyt
uutta / uusia vuokralaisia. Tarjoamme tulevan käyttäjän tarpeen mukaan muunneltavia tilaratkaisuja 50 – 300 henkilön
organisaatiolle.
Tutustu tarkemmin ja ota yhteyttä!

Mats
Kuhlefelt,
Arto
Haavisto
Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Fennia
LKV, partner
p.
044
906
2226
Puh. 0400 500 285
arto.haavisto@fennia.fi

Tutustu kohteeseen netissä:

fenniatilat.fi/etelaesplanadi8
S-posti: mats.kuhlefelt@senaatinnotariaatti.fi

Tilaratkaisut
Eteläesplanadi 8 sisältää toimistotiloja 2. - 6.
kerroksessa yhteensä n. 4 550 m². Vuokrattaviin
tilakokonaisuuksiin saa työpisteet istumajärjestelyistä
riippuen n. 50 – 300 henkilön organisaatiolle.
Vuokrattavat toimistokokonaisuudet:
Kerrokset
2. - 3.
4.
5. - 6.
Yhdistettynä
2. - 4.
4. - 6.
2. - 6.

Pinta-ala
2 165 m2
1 155 m2
1 235 m2

Työpisteet (noin)
90 - 145
50 - 75
60 - 80

3 320 m2
2 390 m2
3 455 m2

140 - 220
120 - 160
200 - 300

Toimistotilojen ohella vuokralaisten käytössä ovat joko erillisveloituksella
tai vuokraan sisältyen:
- vastaanotto / sisääntuloaula 1. kerroksessa
- kokouskeskus, auditorio ja edustussauna pohjakerroksessa
- oma pysäköintihalli talon kellarissa
Lisäksi vuokrattavissa katutason liiketila / avotoimisto 637 m2. Oma sisäänkäynti Fabianinkadulta.

2. - 3. kerros
2.- 3. kerros muodostavat kokonaisuuden, johon saa
työpisteet enimmillään n. 145 henkilön organisaatiolle
avotoimistossa. Työ- ja neuvotteluhuoneita
toteutettavissa tilan reunoille tarpeen mukaan.

2. kerros
Toimisto 1 277 m².
Valoisa, tilan keskeltä
rakennuksen kattoon asti
avoin tila. Näyttävä oma
sisäänkäynti (portaikko)
talon vastaanottoaulasta.
Ikkunat Eteläesplanadille
ja Fabianinkadulle.

3. kerros
Toimisto 888 m².
Rakennuksen keskellä
aukeavan atriumin ympäri
kiertyvä tila. Ikkunat Fabianinkadulle. Sisäänkäynti
hisseillä suoraan vastaanottoaulasta.
Yhteys 2. kerrokseen portaikkojen kautta tai atriumiin erikseen toteuttavalla
sisäportaalla.

4. kerros

4. kerros on vuokrattavissa sellaisenaan tai
yhdistettynä joko alempiin tai ylempiin kerroksiin.
Tila jakaantuu kahteen osaan rakennuksen ns.
vanhan osan ja uuden osan välillä. Kulkuyhteys
tilojen välillä kahden portaikon kautta, tasoero n. 1 m.

4. kerros
Toimisto 887 m²
Atriumin ympäri kiertyvä
tila, joka voidaan toteuttaa
joko huonetoimistona tai
avokonttorina. Ikkunat
Fabianinkadulle. Sisäänkäynti tarvittaessa myös
Fabianinkadulta.

Toimisto 279 m²
Näyttävä kulmahuoneisto,
ikkunat sekä Eteläesplanadille että Fabianinkadulle.

Toimisto 887 m2

Toimisto 279 m2

5. - 6. kerros
Talon kaksi ylintä kerrosta muodostavat luontevan
kokonaisuuden, johon saa istumajärjestelyistä riippuen
työpisteet n. 60 – 80 henkilölle tai yhdistettynä 4.
kerroksen kanssa jopa 160 henkilön organisaatiolle.
5. kerroksessa oma kattoterassi.

5. kerros
Toimisto 824 m²
3. ja 4. kerrosten tapaan
atriumin ympäri kiertyvä
toimistokokonaisuus.
Fabianinkadun puolella
oma kattoterassi, jolta
hienot näkymät kattojen
yli Senaatintorin ja Tuomiokirkon suuntaan. Suora
hissiyhteys talon pääaulasta.

6. kerros
Toimisto 410 m²
Valoisa avotoimisto talon
ylimmässä kerroksessa.
Ikkunat kolmelle sivulle,
hienot näkymät yli keskustan kattojen. Käynti tiloihin
tapahtuu 5. kerroksesta
porraskäytävän kautta.

Kiinteistön aputilat ja palvelut
Toimistotilojen lisäksi vuokralaisten
käytössä ovat sopimukseen sisältyen
tai erillisveloituksella seuraavat tilat ja
palvelut:
Vastaanotto
Kohteessa on edustava aulatila & vastaanotto, sisäänkäynti
Eteläesplanadin puolelta. Tulevan käyttäjän tarpeista riippuen joko
kiinteistönomistaja järjestää aulapalvelun tai vuokralainen voi huolehtia
tästä itse (koko talon yhdellä käyttäjällä).
Kokouskeskus
Rakennuksen pohjakerroksessa sijaitseva kokouskeskus on persoonallinen kokonaisuus, joka sisältää mm. neuvotteluhuoneita joissa
näkyvillä alkuperäiset tiiliseinät sekä n. 100 henkilön auditorion. Myös
toimistokerroksiin on mahdollista toteuttaa omia neuvottelutiloja.
Ravintola Pompier ESPA
Katutasossa, Eteläesplanadin ja Fabianinkadun kulmassa toimii vuoden
ravintolatulokkaaksi 2014 (HS / Nyt) valittu Pompier ESPA. Tarjolla päivittäin herkullista lounasta ja konstailematon, edustava à la carte -lista.
Saunaosasto ja kuntosali
Rakennuksen pohjakerroksessa on edustuskäyttöön soveltuva saunaosasto uima-altaineen sekä kuntosali. Käytössä on myös erillinen
tarjoilukeittiö. Tila soveltuu pienehköjen ryhmien (n. 3-8 hlö) käyttöön.
Parkkihalli
Rakennuksen kellarissa on 32 autopaikkaa käsittävä pysäköintihalli,
johon on ajoyhteys Fabianinkadun puolelta. Tarvittaessa lisää pysäköintipaikkoja on saatavissa viereisestä Fabianinkatu 8:n pysäköintihallista ja lähialueen pysäköintilaitoksista.
Varasto- ja arkistotilat
Rakennuksen alemmasta kellarikerroksesta on tarpeen mukaan
vuokrattavissa varastointiin / arkistointiin soveltuvia pienvarastotiloja
yht. n. 750 m².

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on merkittävä suomalainen
Lisätiedot;
kiinteistönomistaja.
yhteensä yli 300 000 m²
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Suomessa,
käsittäen
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Insinöörinkatu 7
00880 Helsinki
Löydät kaikki vuokrattavat toimitilamme osoitteesta:
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