
Kokoaa parhaat yhteen



Tervetuloa valamaan  
tulevaisuuden työtä ja 

menestystä!

Pitäjänmäen Valimo on huolella uudistettu 
toimistorakennus valmiina tuleville menestystarinoille. 

Valimossa yhdistyvät laadukkaat, viihtyisät toimistotilat 
ja tehokkaat tilaratkaisut. Liikenneyhteydet Valimoon ovat 

erinomaiset, sinne on helppo tulla ja sieltä pääsee  
kätevästi kaikkialle. Palvelut ovat erittäin monipuoliset.  

Valimo on paikka, jossa tehdään hyvää työtä ja viihdytään.



Pitäjänmäestä 
– 

Suomeen ja maailmalle
Pitäjänmäen alue on ollut osa suomalaisen teollisuuden ja 

teknologiaosaamisen kasvun ja kansainvälistymisen tarinaa. 
Valimossa tarina jatkuu. Menestyksen ainekset ovat uudet, 

Valimossa ne koostuvat parhaalla tavalla yhteen,  
juuri sinun tarpeeseesi sopivaksi.



Aulapalvelut  
helpottavat  

arjen sujumista

Valimossa aulapalveluista huolehtivat osaavat ja  
ystävälliset asiakaspalvelun ammattilaiset.  

He pitävät huolta muun muassa vastaanotosta, 
kokouspalveluista, postituksesta ja useista toimisto
tehtävistä. Ammattimainen aula palvelu on osaltaan 

myös yrityksesi käyntikortti.



Tilaa isollekin yleisölle ja edustamiselle
Valimon auditorioon järjestät huoletta isommankin tapahtuman. Valoisassa ja viihtyisässä  

tilassa on paikat 168 ihmiselle ja käytössäsi on korkeatasoinen kokoustekniikka.



Valimon eräs ylpeys on  
monipuolinen ja hyvin varus

teltu kuntosali. Vietä hetki 
liikunnan parissa omalla työpai
kallasi, päivän alussa, lomassa 

tai päätteeksi. Se kannattaa!

Hyvässä 
kunnossa 

työkin sujuu 
paremmin



Viihtyisyys on myös 
hyvinvointia ja  

hyvää oloa 

Valimon ylimmässä  
kerroksessa nautit rentout
tavasta saunasta ja lataat 

akkujasi viihtyisässä takka
huoneessa. Saunaosasto 
soveltuu mainiosti myös 
edustamiseen ja kokous

käyttöön. Alakerran liikunta
tilojen yhteydessä on myös 

allas, johon voit pulahtaa 
virkistävälle uinnille.



Valimossa toimii 280 asiakaspaikan  
lounas ravintola, jonka palvelut tarjoaa  

Compass Group. Lounastarjoilun lisäksi ravintola  
toimittaa tarvit taessa kokoustarjoiluja myös 

neuvottelu tiloihin, sauna osastolle sekä  tarvittaessa 
myös vuokralaisten omiin neuvottelutiloihin.

Herkullista energiaa työpäivään  
omasta lounasravintolasta 



Monipuolisia  
ja joustavia  

tilaratkaisuja
Valimon tilaratkaisut sopivat erinomaisesti 

erilaisille yrityksille ja toimialoille. Omien 
toimitilojen lisäksi tarjolla on runsaasti 

muun muassa varattavia kokous ja työtiloja. 
Kaikissa ratkaisuissa on pyritty korostamaan 

laadukkuutta ja kokonaisvaltaista viihtyisyyttä.
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Palvelut ja tilat
Auditorio 
Aulapalvelut 
Lounasravintola 
Edustustilat 
Kuntosali 
Sauna 
Takkahuone
Sosiaalitilat
Parkkihalli
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