


Menestys 
majailee Valaassa
Tarjoa työntekijöillesi modernit ja viihtyisät 
työtilat yhdellä Helsingin kiinnostavimmalla 
alueella erinomaisten kulkuyhteyksien 
päässä!

Valas on uusi upea toimistotalo Kalliossa, Sörnäisten Kurvissa. 
Remontoimme perinteikkääseen taloon modernit toimitilat. 
Valas valloittaa talon kerrokset 3–9. Uusittu ilmanvaihto ja 
jäähdytys sekä muu talotekniikka pitävät huolen siitä, että 
sisäpuolelta Valas on uudenveroinen.

Mahdollisuus vaikuttaa tilaratkaisuihin.

Miksi Valas?
Valas sijaitsee Sörnäisten parhaalla paikalla, 
suoraan metron yläpuolella, liikenteen 
solmukohdassa. Kun työmatka hoituu näppärästi, 
aikaa jää enemmän olennaiseen. Lähikortteleiden 
kattava lounasvalikoima ja muut palvelut lisäävät 
nekin osaltaan työhyvinvointia.

Uudenveroiset tilat on helppo remontoida 
tismalleen omien tarpeiden mukaiseksi. Valaan 
toimistoissa hyvä mieli alkaa jo ovelta ja jatkuu 
koko päivän.

Otollisissa olosuhteissa on helppoa kukoistaa – 
täällä on jo moni muukin.



Tekniset tiedot
• vuokrattavaa toimitilaa noin 4500 m2, kerroskoko 545–

720 m2. Kerros on mahdollista jakaa kahteen tai kolmeen 
osaan, jolloin tilakoot alkaen noin 200 m2

• avotoimisto tai yhdistelmätila, mahdollista muokata

• kerrokset 3–9

• ikkunat jokaiseen ilmansuuntaan

• moderni ilmanvaihto ja jäähdytys

• IT-kaapelointi CAT6a, kerrosnousut kuidulla

Helposti perille
Keskeinen sijainti tekee työmatkoista ihmeen helppoja. 
Kun astut Hämeentie 31:ssä ulos bussista tai nouset 
metroaseman portaat ylös, oletkin jo perillä. 

Talon viereinen Vilhonvuorenkatu avataan Hanasaareen 
saakka niin, että Kurvista aukeaa kulku ja näkymä merelle 
asti. Tämä lyhentää entisestään matkaa Kalasatamaan ja 
Rediin.

Pyöräparkki ja autopaikkoja pihakannella, lisäksi paikkoja 
voi vuokrata läheisestä parkkihallista.



Lounaalle,
after workille
tai urheilemaan
Kallio on Suomen tiheimmin asuttuja alueita ja monen mielestä 
myös Helsingin kiinnostavin kaupunginosa. Täällä palvelut 
ovat lähellä ja niitä on paljon. Lounasvaihtoehtojen kanssa 
iskee runsaudenpula: kävelyetäisyydellä tarjolla on esimerkiksi 
nepalilaista, thaimaalaista, napolilaista pizzaa, sushia, burgereita, 
salaattia ja kymmeniä muita vaihtoehtoja.

Lähikortteleissa voit tehdä ruokaostokset, harrastaa liikuntaa, 
istahtaa after workille tai kierrellä kirppiksillä, pikkuputiikeissa ja 
taidegallerioissa. Myös Teurastamon ravintolat, kauppakeskus 
Redi ja Suvilahden kulttuuritarjonta ovat kävely-, pyöräily- tai 
sähköskootterimatkan päässä.
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Nauti 
näkymistä
Ei ole samantekevää, mitä toimiston ikkunasta 
näkyy. Se vaikuttaa olennaisesti työssä 
viihtymiseen. Valaan ikkunoista onkin mukavan 
avarat näkymät naapuruston puistoihin ja 
kaupungin kattojen ylle. Kun kaipaat pikku 
taukoa aherruksesta, hae kuppi kahvia ja nauti 
maisemista!



Millainen 
toimisto
saisi olla?
Valaan tilat on helppo muokata omien 
toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi. Kun 
olet yhteydessä hyvissä ajoin, voit vielä 
vaikuttaa tilaratkaisuihin!





Esimerkki 1
Koko kerros yhdellä käyttäjällä

Esimerkki 2
Kerros jaettuna kolmelle käyttäjälle



Tuemme
Baltic Sea
Action Groupia
Tee hyvää samalla kun teet töitä! Jokaisesta Valaasta 
vuokratusta toimistoneliöstä lahjoitamme 2 euroa Baltic 
Sea Action Groupille Itämeren suojeluun.

Yhteenveto
• Hämeentie 31, kerrokset 3–9

• Muuttovalmis keväällä 2020

• Kerroskoko 545–720 m2

• Säilytystilaa pyörille

• Autopaikkoja pihakannella 
+ vuokrattavana läheisestä 
parkkihallista

• Kaupunkipyörät 100 m

• Metro 40 m

• Ratikka 20 m

• Bussi 5 m



Ota yhteyttä!
Tapio Reponen
040 046 8468

tapio.reponen@assai.fi

Anu Rannila
040 825 1015

anu.rannila@assai.fi

WWW.VALAS.WORK


