
Toimitilat
hotellipalveluilla
MANNERHEIMINTIE 109, HELSINKI



Täysin uudenlainen VALO avaa ovensa
kesällä 2020 Helsingissä Mannerhei-
mintiellä. Yhdistämällä joustavat
toimitilat sekä hotellin, me tarjoamme
upean kokonaisuuden, jossa voit
työskennellä, rentoutua ja virkistäytyä
monin eri tavoin.

Monipuolisten yksityisten ja yhteisten
työilojen lisäksi sinulle ovat avoinna
myös hotellin hyvinvointialue, kattavat
kokous- ja tapahtumapalvelut sekä
kotoisat ravintolat niin työhön kuin
vapaa-ajan rentoutumiseen.

VALO HOTEL & WORK
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Hotellimme sijaitsee osoitteessa
Mannerheimintie 109, Helsingissä.
Raitiovaunu numero 10 pysähtyy hotel-
limme lähellä ja vierestä menevät lukui-
sat eri bussiyhteydet niin keskustaan
kuin myös lentokentän suuntaan.

Helsingin vehreä Keskuspuisto ulkoi-
lureitteineen löytyy hotellin takapihalta.
Puistossa voit nauttia luonnon rauhasta
keskellä kaupunkia. Käden ulottuvillasi
ovat kulttuurielämykset ja ostosmahdol-
lisuudet, ratikkamatkan päässä.

KESKEINEN SIJAINTI



VALO Work tarjoaa viihtyisät työtilat
hotellipalveluilla. 422 yksityistä työhuo-
netta sekä yhteistilat huippusijainnilla
takaavat laadukkaan työpäivän niin
keskittymiseen kuin ideointiin ja neuvot-
teluihin.

VALO Work -jäsenyys on aidosti joustava:
Voit valita työhuoneesi aina vastaamaan
päivän tarpeita sekä skaalata
yrityksenne tiloja henkilöstönne
mukana.

Meillä et maksa tyhjistä neliöistä. Kaikki
VALO Hotel & Work -palvelut voidaan
koota yhteen kuukausilaskutukseen,
jota hallitset saumattomasti VALO-
sovelluksesta.

Easy &
Inspiring
TYÖTILOJA
HOTELLIPALVELUILLA



KOHTAAMISIA
MAHDOLLISTAEN

Kokous- ja tapahtumatiimimme auttaa
sinua saavuttamaan tulokselliset tapah-
tumat ja tilaisuudet. Räätälöimme
sinulle sopivan paketin huippuammat-
titaidolla aina energisoivia ja virkistäviä
tarjoiluja myöten.

Innovatiiviset kokoustilamme ovat luotu
joustamaan ja mukautumaan kattaen
tapahtumat jopa sadoille henkilöille.
Kahden ravintolamme sekä sauna- ja
allasosaston myötä voimme myös
palvella teitä esim. aamiais- ja lounas-
tilaisuuksissa sekä iltakokouksissa
saunoen.

Meet & Mingle



YKSITYISET TYÖHUONEET

Tiedämme kuinka herkkää keskittymi-
nen on, joten olemme panostaneet
täydellisen hiljaisiin huoneisiin.
Kompakteissa huoneissa ovat kaikki
tärkeimmät elementit käden ulottuvilla.
Säädettävä valaistus,moderni äänetön
ilmanvaihto ja digitaaliset palvelut
takaavat laadukkaan työpäivän.
Huoneissa onmyös yksityinen
kylpyhuone sekä keittiönurkkaus.

Smart & Cosy

Varustelu

Työ-/läppäripöytä · tuoli/sohva · 49" näyttö
· keittiönurkkaus · säädettävä ilmastointi ·

säädettävä valaistus · WiFi · Work- ja
hotellipalvelut VALO-huonetabletilla



Smart-huoneet ovat harmonisin ja
lämpimin sävyin sisustettuja työhuo-
neita yhdelle sekä neuvottelutiloja
neljälle, joiden täydellisessä hiljaisuu-
dessa voit helposti keskittyä tai pitää
luottamuksellisia keskusteluita.

Työhuone 1 hengelle + 2 vierailijalle

Sohvaneukkari 4 hengelle

Neliöt: 12,5 m2

Huoneita: 301 kpl
Kerroksissa: 2-7

Havainnekuvia,
Smart-huoneet

SMART-HUONEET



Havainnekuvia,
Comfort-huoneet

Laadukkaasti sisustetuissa Comfort-
huoneissa viihtyy helposti työkavereiden
kanssa pidempäänkin. Huolella
äänieristetty tila takaa luottamukselli-
suuden, ja kattava varustelu pitää
huolen tuloksekkaasta päivästä.

Neliöt: 17 m2

Huoneita: 110 kpl
Kerroksissa: 2-7

Työhuone 3 hengelle + 2 vierailijalle

Tiimityötila 8 hengelle + 2 vierailijalle

Sohvaneukkari 6 hengelle + 1 vierailijalle

COMFORT-HUONEET



Neliöt: 23-29 m2

Huoneita: 11 kpl
Kerroksissa: 2-7

Huolella suunniteltut Deluxe-huoneet
tarjoavat tyylikkäät raamit tapaamisiin,
rentoihin keskusteluihin sekä luovaan
ideointiin neljälle. Esimerkiksi edustu-
stiloina toimivat huoneet ovat myös
pääosin esteettömiä.

Sohvaneukkari 4-5 hengelle

DELUXE-HUONEET

Havainnekuva,
Deluxe-huone



Hyvinvointialueen kattoterassilta
avautuu upea maisema sekä uniikki
hemmottelukokonaisuus. Taivaan alla
voit nauttia hirsisaunojen löylyistä,
pulahtaa kylmään avantoon tai
kuumaan porealtaaseen. Lisäksi sisäti-
loista löytyvät rentoutumisallas,
perinteiset saunat sekä höyrysauna,
tunnelmallinen lounge-alue ja
monipuolinen kuntosali.

Allasbaari tarjoaa virkistäviä juomia ja
pientä syötävää. Halutessasi voit
varata hirsisaunan ja saunakabinetin
yksityiskäyttöön.

Relax &
Recharge
AJASTASI NAUTTIEN





Bistro ELO tarjoilee pohjoismaisiin
raaka-aineisiin pohjautuvaa
makumaailmaa, jossa suositaan
lähituottajia ja luomua. Annokset
valmistamme yksinkertaisesti,
raikkaasti ja tietenkin maukkaasti.
Ruokalistallamme näkyy ja maistuu
sesongit.

Lounge Bar SUO on tunnelmaltaan
lämmin ja kodikas olohuone, jonne voit
istahtaa hetkeksi vain hengähtämään
tai kohtaamaan ihmisten kesken. Listal-
tamme löytyy herkullista pientä
syötävää ja huolella valittuja laaduk-
kaita juomia makusi mukaan.

Fresh &
Healthy
KAIKILLE AISTEILLESI



Työtilat Pysäköinti & auton vuokraus

Tapahtuma- ja kokoustilatSauna- ja allasosasto

VALO Shop

Ravintolat

422 yksityistä työ- ja neuvottelu-
huonetta. Mahdollisuus valita aina
erilainen huone päivän tarpeiden
mukaan

3 yhteistilaa

Sisätiloissa yhteensä 155
pysäköintipaikkaa, mukaan lukien
latauspaikat sähköautoille.
VALO:ssa on sähkö- ja
hybridiautoja vuokrattavana.

• 5 Saunaa
• Rentoutumisallas
• Poreallas
• Kylmäallas
• Allasbaari
• Kattoterassi
• Kuntosali

Vastaanottomme yhteydessä oleva
VALO Shop tarjoaa kahvia,
virvokkeita, kevyttä naposteltavaa
sekä valittuja VALO-tuotteita.

VALO:sta löytyy kaikkiaan 13
erilaista tapahtuma- ja
kokoustilaa, jotka palvelevat 10-
180 henkeä.

Lisäksi kaikki 422 hotellihuonetta
ovat käytettävissä kokoustiloina.

Bistro ELO
Hotellin pääasiallinen ravintola
tarjoilee monipuolisen menun
pohjoismaisella tyylillä aamusta
iltaan.

Lounge & Bar SUO
Rento tila kääntyy näppärästi
ravintolasta työtilaksi tai baariksi
päivänajan mukaan.

PALVELUT



VALO Hotel & Work tarjoaa ainutlaatuisen elämyksen
upeilla yksityiskohdilla, kuten eloisalla sisätorilla ja
kattoterassin saunoilla.

Kerros 7 1321m2

Wellness-alue, kuntosali ja kattoterassi
Neuvotteluhuone
Hotelli-/työhuoneet

Kerros 3-6 á 1831m2

Hotelli-/työhuoneet

Kerros 2 2150m2

Työskentely-lounge ja yhteistilat
Neuvotteluhuoneet
Hotelli-/työhuoneet

Kerros 1, katutaso 1900m2

Vastaanotto
Suuret tapahtuma- ja kokoustilat
Bistro ELO, Lounge Bar SUO, VALO Shop

K1-K2 á 2800m2

155 Pysäköintipaikkaa

Huoneita 422 Neliöt m2 Määrä Kerrokset

Smart 12,5 301 2-7
Comfort 17 110 2-7
Deluxe 23-29 11 2-7
Esteettömät 23-29 10 2-6

VALO TILAT





Yhteystiedot
+358 10 340 4000
work.helsinki@valohotel.fi

valowork.fi


