
Valoisaa toimitilaa nousevalla bisnesalueella



Tervetuloa  
kulmille
Muutaman kilometrin päässä Helsingin keskustasta  
sijaitseva Vallila on nykyisin merkittävä työpaikka- 
keskittymä, jossa suuryritysten konttorit reunustavat 
viehättävää puutaloaluetta. Seudulla viihtyvät muiden  
muassa OP, Nordea, Unilever ja GE. Vanhat tehdas-
rakennukset ruutuikkunoineen ja konepajan alue  
luovat persoonallisen miljöön, joka houkuttelee  
alueelle toimijoita laidasta laitaan. 

VETOVOIMAINEN SIJAINTI 

Vallila Corner sijaitsee erinomaisella paikalla kahden 
vilkkaan väylän, Teollisuuskadun ja Mäkelänkadun  
välissä. Pasilan juna-asemalle on lyhyt kävelymatka,  
bussit ja raitiovaunut tuovat melkein ovelle asti, ja 
autoilijoille on runsaasti pysäköintimahdollisuuksia. 
Kalasataman ja Pasilan rakennushankkeet kehittävät 
entisestään lähiympäristön infrastruktuuria.

TYYLIÄ JA TUNNELMAA 

Kiinteistön julkisivu ja yleiset tilat ovat saneerauksen  
jälkeen edustavassa kunnossa vaativampaankin  
makuun, ja avarat toimistotilat päivitetään vuokralais-
yrityksen yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden mukaan. 

Vallila Cornerista löytyy tiloja niin suurille 
kuin pienemmillekin yrityksille. Suun-

nittelijamme ovat apuna räätälöimässä 
tiloista yrityksenne toiveiden ja tarpeiden 

mukaiset. Tarkista vapaana olevat  
kohteet osoitteessa toimitilat.areim.fi

100 – 3000 m2



685 m2

690 m2

Kiinteistön palvelut
•  Upouusi lounasravintola
•  Viihtyisä kahvila
•  85-paikkainen auditorio
•  Eri kokoisia kokoustiloja
•  Aulapalvelu pääsisään- 
 käynnin yhteydessä
• Yli 200 autopaikkaa 
 omassa parkkihallissa

Esimerkki toimisto- 
kerroksen tilajaosta

Pysäkeille 200 m 
Useita bussilinjoja

Kätevästi perille 
kaikilla kulkuneuvoilla

Pysäkeille 200 m 
Raitiolinjat 1, 7 ja 9

Juna-asemalle 1,2 km 
Pasila

Metroasemalle 1,5 km 
Sörnäinen

Lentokentälle 16 km 
Autolla n. 20 min,  
junalla Pasilasta n. 30 min

Useita parkkihalleja 
Oman hallin lisäksi lähellä 
myös Q-Park ja Aimo Park 
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Areim on johtava pohjoismainen kiinteistönomistaja ja omaisuuden-
hoitaja, jolla on toimistot Tukholmassa, Helsingissä ja Oslossa. Olemme 
hoitaneet menestyksekkäästi sijoituksia muutamien maailman 
suurimpien institutionaalisten sijoittajien puolesta yli 15 vuoden ajan.

Tarjoamme jatkuvaa kilpailukykyistä tuottoa tavalla, joka on 
taloudellisesti kestävää ja huomioi myös sosiaalisen vastuun.  
Visiomme on olla reaaliomaisuuden hoidossa Pohjoismaiden 
houkuttelevin kumppani.

Avain jatkuvaan menestykseen on luoda pitkäaikaisia ja kestäviä  
suhteita niin vuokralaisiin, sijoittajiin kuin yhteiskunnan muihin 
toimijoihin. Tiedämme, että yhdistämällä nykypäivän tarpeet 
ja huomisen vaatimukset voimme luoda pysyvää arvoa kaikille 
sidosryhmillemme.

areim.fi

VALLILA CORNER
Käyntiosoite Kuortaneenkatu 2,  
00510 Helsinki 
Kiinteistö Elimäenkatu 22–24

Kiinnostuitko?
Mennään yhdessä katsomaan  
kohdetta ja inspiroitumaan  
tilojen mahdollisuuksista juuri  
sinun yrityksellesi. 

KRISTA SIPILÄ 
Asset Manager 
+358 40 589 2270
krista.sipila@areim.se 

Tutustu vapaisiin vuokrakohteisiimme osoitteessa toimitilat.areim.fi


