
NYT UUTTA LAADUKASTA 
TOIMITILAA JÄRVENPÄÄHÄN!
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Smartia rakentaa uutta toimitilaa/
hallitilaa Järvenpäähän 
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Rakennamme laadukkaita, lattialäm-
mityksellä ja hyvällä äänieristyksellä 
varustettuja tiloja aivan Järvenpään 
keskustan tuntumaan osoitteeseen Te-
kijänkatu 10.

Smartia rakentaa Järvenpään yritysalu-
eelle n. 1000 m2 n. 1000m2 toimitila/
hallikiinteistön, joka koostuu 28 eri 
tilasta. Tilojen koot 25 - 50 m2.

Tiloja voidaan muokata ja muuttaa kool-
taan ja toiminnallisuudeltaan asiakkaan 
toivomusten mukaan.

Ota yhteyttä: Vesa Pohjola 
Puh. 0400 402 518 | vesa.pohjola@smartia.fi



Loistava sijainti
KOy Tekijänkatu sijaitsee Järvenpäässä 
hyvien liikenneväylien varrella. Erinomai-
nen sijainti halutulla yrityspuistoalueella. 
Järvenpään keskustaan ja juna-asemalle 
matkaa on reilusti alle 10 minuuttia. E75 
-liittymästä noin 2 minuuttia ja myöskään 
Kehä III.lle matkaa on vain reilu 20 mi-
nuuttia. 

Järvenpää on vireä ja kasvava kaupunki 
jonne halutaan.
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• Edullinen ja huoleton kaukolämpö. 
 Lattialämmitys kaikissa tiloissa
• Useimmissa tiloissa nosto-ovi + 
 useimmissa tiloissa on myös erilli
 nen käyntiovi, joka lisää merkittä
 västi käyttömuka  vuutta
• Lattiapinnoite Mastertop
• Julkisivu valaistu led-valoin
• piha asfaltoitu, mahdollisuus ostaa 
 lämmitystolpalla varustettu auto
 paikka erillisenä osakkeena. 
• Piha-alueella kameravalvonta

Smartia OY   |   puh. 09 315 43130   |   smartia.fi    |   myynti@smartia.fi

• Jokaisessa osakkeessa wc- ja vesi
 pistevaraus
• Jokaiseen tilaan on suunniteltu 
 parvitila, joka toimii tarvittaessa 
 toimisto- tai varastotilana. 
• Tiloissa vakiona hyvä perusvalais
 tus led-tekniikalla
• Laadukkaat nosto-ovet sähköisellä 
 avaajalla 
• Rakennuksen äänieristys on hyvä
• Sisäkorkeus tiloissa 4,8m. 

Markkinoiden parasta laatua
KOy Tekijänkadun tilat ovat keskimääräistä selvästi laadukkaammat ja paremmin 
varustellut. Kiinteisö valmistuu loppuvuodesta 2021 / alkuvuodesta 2022.



Toimitilat monenlaiseen tarpeeseen
Sopivalla varustelulla ja sisustamisella tila muuttuu käytännöllisestä korjaamohal-
lista helposti tyylikkääksi esittelytilaksi. 
Varaa oma tilasi ajoissa, parhaat tilat menevät ensin!

Asemakaavakuva:
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Edustava toimitila 
yrityksille
Laadukkaassa tilassa arvo säilyy!

Olkoon toimialasi LVIS-alan yritys, verk-
kokauppa, huoltoyritys tai vaikkapa auto-
katsastus, on tässä sinulle oiva mahdolli-
suus. Laadukkaasti tehdyssä tilassa arvo 
säilyy ja yrityksesi imago vahvistuu siistin 
toimitilan ansiosta. Yrittäjänä sinulla on 
käytössä eri hinnasto, kun saat alv-palau-
tuksen rakennuskustannusten alv-osuu-
desta.

Sopivalla varustelulla ja sisustamisella tila 
muuttuu käytännöllisestä korjaamohallis-
ta helposti tyylikkääksi esittelytilaksi.

Toimitilaa
monelaiseen tarpeeseen!



Kohdetta myy 

Vesa Pohjola, puh. 0400 402 518
vesa.pohjola@smartia.fi
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