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Fredriksbergin monitilatoimisto toi uuden tavan 
tehdä töitä Vallilaan  
 
Helsingin luovimmalle ja trendikkäimmälle Vallilan Konepajan alueelle 
elokuussa avatun uuden toimistotalon, Fredriksbergin, avajaisia vietetään 
tänään. Nyt valmistunut A-talo on ensimmäinen kaikkiaan nelivaiheisesta 
toimistokokonaisuudesta. 

Fredriksberg on yhteisöllinen työympäristö, joka tarjoaa kohteen vuokralaisille 
aivan uudenlaisen tavan tehdä töitä, kohdata ja viettää aikaa myös työajan 
ulkopuolella. Myös lähialueen asukkaiden palvelut paranivat naapurissa 
avanneen uuden kohtaamispaikan myötä.  
-  Fredriksbergin vastaanotto on ollut upea ja onnistuimme tavoitteessamme 
kehittää alueelle uusi avoin kaupunkitila. Uskomme vuokralaisten viihtyvän 
moderneissa ja yhteisöllisissä tulevaisuuden monitoimitiloissa. Fredriksbergin 
seuraavat vaiheet vahvistavat kokemusta täydentävien palvelujen muodossa, 
kertoo maajohtaja Petri Bergström NCC Property Developmentista. 

Avajaisiaan viettävässä A-talossa on vuokrattavaa toimitilaa 9 010 neliömetriä. 
Kokonaisuudessaan Fredriksbergiin tulee vuokrattavaa liike- ja toimistotilaa 
yhteensä 30 000 neliömetriä kuuteen kerrokseen. 

Inspiroivat tilat luoville aloille sekä kulttuuriin ja vapaa-aikaan   
Suurin osa toimitiloista on vuokrattu, ja tiloihin sijoittuvat markkinointitoimisto 
Zeeland, Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, IT-palveluja 
tuottava Houston Inc., Jääkiekon SM-liiga ja coworking-työtiloja sekä ravintola- 
ja aulapalveluja tarjoava Wonderland. Katutason liike- ja ravintolatiloissa ovat 
avanneet italialainen ravintola Alice, Oluthuone Konepaja, R-Kioski sekä 
kauneudenhoitotuotteiden maahantuoja Estelina.   
-  Fredriksbergin tilat innostavat ajattelemaan avarasti ja tekemään 
toimivampaa kulttuurin ja vapaa-ajan Helsinkiä, toteaa kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan hallintojohtaja Kirsti Laine-Hendolin Helsingin kaupungilta.  
 
Fredriksbergin omaleimainen, Konepajan kortteliin täydellisesti sopiva rouhea 
arkkitehtuuri näkyy julkisivun lisäksi vahvasti sisätiloissa. Sama arkkitehtuuri 
tulee toistumaan myös Fredriksbergin seuraavassa vaiheessa, joka on 
tavoitteena käynnistää vielä tämän vuoden puolella. Kohde ilmentää monin eri 
tavoin NCC:n kestävän kehityksen periaatteita ja se toteutetaan BREEAM-
ympäristöluokituksen Excellent-tasoon.  
 

Lisätietoja: 

Petri Bergström, maajohtaja, NCC Property Development Oy, p. 050 331 4602, 
petri.bergstrom@ncc.fi  
Yirui Jiang, hankekehityspäällikkö, NCC Property Development Oy,  
p. 050 492 3018, yirui.jiang@ncc.fi  
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www.fredriksberg.fi 
 

 

 
NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. 
NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. 
Sen liikevaihto vuonna 2017 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 17.800.  NCC:n osakkeet on 
noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä. 

 


