
Sleep, Work
& Relax

VALO Hotel & Work on lämminhenkinen hotelli
ja viehättävä työtila pohjoismaisella twistillä.

Tilakonseptimme tarjoaa monipuolisia,
joustavia ja skaalautuvia tiloja vaihtuviin
tarpeisiin. Esimerkiksi jokainen huone voi
olla joko hotelli- tai työhuone asiakkaan
tarpeen mukaan. Syynä on digitalisaation
aikaansaama työnteon kulttuurin murros,
joka vaatii uudenlaisia tilakonsepteja.Myös
vastuullisuuden näkökulmasta kiinteistön
käyttöasteen nostaminen on välttämätöntä.

VALO Hotel & Work tuo yhteen modernin
kaupunkilaishotellin ja suomalaisen

VALO Hotel & Work Helsinki

Osoite
Mannerheimintie 109, 00280 Helsinki

Lähellä VALOa
• Keskuspuisto (0,2 km)

• Messukeskus (2,8 km)

• Hartwall Areena (2 km)

• Linnanmäki (3,7 km)

• Oopperatalo (3,3 km)

• Mall of Tripla (2,7 km)

• Rautatieasema (4,9 km)

• Helsinki-Vantaa Lentokenttä (n. 16 km)

Paikalliset palvelut
• Ruokakauppa (0,3 km)

• Otto-automaatti (0,3 km)

• Apteekki (0,3 km)

Hotelli- ja työhuoneet
422 huonetta m² Määrä
Smart 12 301
Comfort 17 110
Deluxe 23-29 11
Esteetön 23-29 10

Kokous- ja tapahtumatilat
13 joustavaa tilaa, jotka palvelevat 10-180
henkeä.

Jokaista VALOn 422 huoneesta voidaan
käyttää myös kokouksissa.

Työtilat
422 työhuonetta ja neukkaria
Work Lounge rentoihin keskusteluihin
Hiljainen yhteistila keskittymiseen
Rento yhteistila luovaan työhön

Pysäköinti ja auton vuokraus
VALOssa on155-paikkainen parkkihalli, josta
löytyy myös latauspaikat sähköautoille sekä
pyöräpaikat. Hallissa on myös VALOn vuokra-
autot, joihin lukeutuu myös kaksi Teslaa.

VALO Shop
VALO Shop tarjoilee kahvia ja pientä purtavaa
24/7,minkä lisäksi valikoimasta löytyy VALO-
tuotteita wellness-alueelle ja kotiin.

Ravintolat
Bistro ELO

Pohjoismaisia makuja ja sesonkiruokaa
aamusta iltaan.Tarjolla myös mm. vegaani-
lounas päivittäin.

Lounge & Bar SUO

Tunnelmallinen SUO tarjoilee laadukkaita
eurooppalaisia viinejä,maukkaita cocktaileja,
pienpanimo-oluita sekä alkoholittomia
juomia.

Wellness-alue
Kattokerroksen wellness-alueella on 2
perinteistä saunaa, 2 hirsisaunaa,
höyrysauna, rentoutumisallas, poreallas,
kylmäallas ja takkahuone.Wellness-alueen
yhteydessä onmyös ammattilaisten
varustama kuntosali sekä wellness-baari.

kesämökin tunnelman. Lämpimät puupinnat,
metsän vihreä ja maan sävyt sekä modernit
mökkituvan omaiset huoneet tuovat kodin
tuntua matkaajan arkeen.

VALOn wellness-alueella saa kokea aidon
hirsisaunan lempeät löylyt, ja Bistro ELOssa
sekä Lounge & Bar SUOssa sesonkiruokaa
läheltä. Kokous- ja tapahtumavieraille tarjolla
on niin digitaalisia hybridikokouksia kuin
mielen rauhaa wellness-kokouksissa.

VALOn tiloissa pääteemana ovat pohjoismaiset
materiaalit, vastuulliset valinnat, luonto sekä

selkeä tilakokemus. Vaikka tunnelma vaihtelee
eri tilojen välillä, kokonaisuudessa on vältetty
poukkoilevia, lavastemaisia tai päälle liimat-
tuja ratkaisuja.

VALO sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie
109,Helsinki. VALOssa luonto on käden ulot-
tuvilla ja kaupungin kulttuuri vain ratikkam-
atkan päässä.

Tervetuloa kylään!
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