
Tallbergintalo



Historiallinen Tallbergintalo 
huokuu tunnelmaa ja funk-
tionalismiajan henkeä. Sen 
toimitilat tarjoavat erinomai-
set puitteet työskentelylle.
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7
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Sijainti

Heti vapaa
Vapautuminen

Tallberginkatu 2:n historiallinen funkkistalo tunnetaan parhaiten Tallbergintalona. Ruoho-
lahdessa sijaitseva rakennus toimii käsi kädessä viereisen toimistorakennuksen, Itäme-
rentalon kanssa. Kummassakin talossa toimii useita luovan alan yrityksiä. Kiinteistöillä on 
yhteinen lounasravintola ja vastaanotto, johon pääsee kätevästi sisäkautta, sekä yhteinen 
lastauslaituri. Vuonna 1938 valmistunut funkkistalo on peruskorjattu 2004, ja sen sijainti on 
ihanteellinen.
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Haluatko kysyä tila- ja palvelu- 
ratkaisuista? Ota yhteyttä ja  
keskustellaan lisää.
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Tallbergintalo

Metro 600 m

Bussi 100 m

Lentoasema 20 km

Raitiovaunu 200 m

Juna 2 km

Osoite  Tallberginkatu 2

Tyyppi  Toimisto, ravintolat ja liiketilat

Koko yhteensä 6 300 m²

Kerrokset 7

Vuokrapyyntö Kysy yhteyshenkilöltä

VUOKRAUS VUOKRAUS



Tallberginkadun ja Porkkalankadun risteyksessä, aivan kulttuurikeskus Kaapelitehtaan 
vieressä sijaitsevalle Tallbergintalolle on helppo saapua. Sen sijainti on otollinen julkisia 
kulkuvälineitä käyttävälle. Ruoholahden metroasema on kävelyetäisyyden päässä ja 
lukuisat lännen suuntaan kulkevat bussilinjat pysähtyvät lähellä rakennusta. Autolla 
saapuvillekin löytyy pysäköintitilaa monesta paikasta: talon sisäpihalta sekä Itämeren-
talon ja Ruoholahden pysäköintihalleista. 

Sijainti on yksi Tallbergintalon 
ehdottomista vahvuuksista. 
Talolle pääsee helposti julki-
sella liikenteellä sekä autolla.



Länsisataman kaupunginosaan kuuluva Ruoholahti on kukoistava alue täynnä 
merellistä tunnelmaa ja modernia kaupunkiympäristöä. Viereisen Jätkäsaaren uudet 
rakennukset ja satamatyökulttuuri elävöittävät entisestään jo suosittua aluetta, 
jossa yhdistyvät asuminen, hyvä palvelutarjonta ja hyvät kulkuyhteydet. Täällä yri-
tykset viihtyvät. Yhä useampi yritys haluaakin toimitilat Ruoholahteen, joka tarjoaa 
työpaikan jo yli 19 000 ihmiselle. Helsingin pääkonttoreista 20 prosenttia sijaitsee 
Ruoholahdessa. Eteläisen kantakaupungin viehätys ja yksilöllisiin tarpeisiin jousta-
vasti muokatut toimitilat tukevat yritysten menestymistä. 

Eteläisen kanta-
kaupungin viehätys 
korostuu merellisessä 
Ruoholahdessa.



Tallbergintalon historialliset 
toimitilat tarjoavat 
erinomaiset puitteet 
elinvoimaiseen työskentelyyn.



Funkkistyyli  
rantautui Suomeen 
jo 1930-luvulla,  
mutta sen käytän-
nöllisyys on säilynyt 
maassamme.

Tallbergintalo on rakennettu funktionalismiajan henkisesti. Tyylisuunta rantautui Suo-
meen 1930-luvun alussa ja vaikutti välittömästi kotimaiseen arkkitehtuuriin ja muotoiluun. 
Funktionalismin kaudella rakennettujen talojen tunnusmaisia piirteitä ovat laatikkomaiset, 
vaakasuuntaan painottuvat muodot sekä teräsbetonin käyttö rakennusmateriaalina. 

Funkkistyylin suomalaisisä on arkkitehti Alvar Aalto, joka vastasi Suomen ensimmäi-
sestä tyylipuhtaasta funkkisrakennuksesta, Turun Sanomien toimitalosta, vuonna 1930. 
Vaikka tästä on jo aikaa, funkkistyylin käytännöllisyys on säilynyt Suomessa edelleen. Se 
tarkoittaa asuntojen ja tilojen toiminnallisuuden rakennetta. Sitä, että arki on helpompaa 
toimivan ympäristön avulla, oli kyse sitten kodista tai toimitiloista. Suomalainen funkkis-
tyyli on muun muassa vastuuntuntoista, laatutietoista, tarkoituksenmukaista ja materiaa-
litietoista.
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