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Toimitiloja
Pitäjänmäen
teollisuusalueella
Valimotie 25 sijaitsee hyvällä paikalla Valimon
aseman vieressä. Kohteessa on vuokrattavana
erikokoisia toimisto- ja varastotiloja
tavarahissillä ja lastauslaiturilla.
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Alueen palvelut &
saavutettavuus

Pihapaikkoja 150 m

250 m 15 min

Saavutettavuus
Valimotielle on helppo tulla julkisilla liikennevälineillä. Valimon juna-asema on
parin minuutin kävelymatkan päässä ja lukuisat bussit kulkevat lähellä olevaa
Vihdintieltä pitkin.

Pysäköinti
Työmatka-autoilijoille löytyy runsaasti vuokrattavia autopaikkoja kiinteistön
parkkialueilta ja läheisistä pysäköintilaitoksista.

Alueen palvelut
Lounasta voi nauttia lähialueen ravintoloissa ja myös ruokaostokset hoituvat
kätevästi töiden jälkeen läheisessä marketissa. Lähistöltä löytyy myös
merkkituotteiden outlet-myymälä ja autopesula.
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TILATYYPIT

Varastotila, Tuotantotila,
Toimistotila

RAKENNUSVUOSI

1958

SANEERAUSVUOSI

1999

KERROKSIA

5

HUONEALA

11743 m²

ENERGIALUOKKA

D2007

ENERGIATEHOKKUUS-
OHJELMA

Kyllä

Saavutettavuus

Autopaikat
kiinteistön

parkkihallissa

150 m

250 m 15 min
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Yhteyshenkilösi

EERO JUNNI
Key Account Manager

+358 40 775 4857
eero.junni@sponda.fi

SPONDA OY on yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoitusyhtiöistä. Omistamme, vuokraamme ja kehitämme toimistotiloja, liiketiloja

ja kauppakeskuksia Suomen suurimmissa kaupungeissa. Olemme kiinteistöalan suunnannäyttäjä, luotettava toimitilakumppani ja

vastuullinen kaupunkikeskustojen kehittäjä. Toimitilamme sijaitsevat kaupunkien parhailla paikoilla hyvien kulkuyhteyksien äärellä.

Rakennamme viihtyisiä ja nykyaikaisia kohtaamispaikkoja, jotka tukevat uusia työskentelymuotoja. Tehtävämme on kehittää

toimintaympäristöjä, jotka luovat edellytykset asiakkaidemme menestykselle.

Spondan asiakaspalvelukeskus 020 355 6677 arkisin klo 8.30–16 | sponda.fi

Miksi Sponda
toimitilakumppaniksi

Laajasta kiinteistövalikoimastamme
löydät tilatarpeidenne muuttuessa
joustavasti uusia, sopivia
tilavaihtoehtoja.

Parhaisiin sijaintipaikkoihin
keskittyvästä
kiinteistöportfoliostamme löytyy
runsaasti laadukkaita ratkaisuja
yrityksenne toimitilatarpeisiin.

Kattavien ympäristöohjelmiemme
avulla voimme yhdessä kehittää
toimitilakiinteistönne
energiatehokkuutta ja
ympäristömyönteisyyttä.

Monipuoliset, laadukkaat palvelut
helpottavat toimintaanne
kiinteistöissämme ja tukevat
liiketoimintanne menestystä.

Kokemus ja ammattitaito auttavat
meitä tunnistamaan tiloihin liittyvät
tarpeenne ja tarjoamaan niihin
soveltuvat, liiketoimintaanne tukevat
toimitilat.

https://www.sponda.fi/
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