
Ankkuri



Ruoholahden Ankkuri tarjoaa 
modernin toimistokiinteistön 
toimivaa työtilaa keskeisellä 
sijainnilla, hyvien palveluiden 
läheisyydessä.

6 000 m2

Vuokrattava pinta-ala

4
Vuokrattavat kerrokset

Ruoholahti
Sijainti

Heti vapaa
Vapautuminen

Itämerenkatu 23:ssa sijaitseva Ruoholahden Ankkuri on vuonna 2013 valmistunut valoisa 
kiinteistö keskellä Ruoholahtea. Sen lähellä ovat hyvien kulkuyhteyksien lisäksi muun 
muassa Kauppakeskus Ruoholahti liiketarjontoineen, kulttuurikeskus Kaapelitehdas sekä 
lääkäriasema ja sairaala. Kiinteistön tiloja on mahdollista muokata asiakkaan tarpeen mu-
kaan, ja talon palveluihin kuuluvat mm. aula- ja pitopalvelut, lounasravintola, vuokrattavat 
neuvotteluhuoneet ja 130-henkinen auditorio.
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Haluatko kysyä tila- ja palvelu- 
ratkaisuista? Ota yhteyttä ja  
keskustellaan lisää.

Porkkalankatu

Pohjoinen rautatiekatu

Itämerenkatu

Länsisatam
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M
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Hietalahti

Kamppi

Jätkäsaari

Ruoholahti

Lapinlahti

Porkkalankatu 24

Itämerenkatu 23

Metro 500 m

Bussi 100 m

Lentoasema 20 km

Raitiovaunu 150 m

Juna 1,8 km

Osoite  Itämerenkatu 23

Tyyppi  Toimisto, ravintolat ja liiketilat

Koko yhteensä 6 000 m²

Kerrokset 4

Vuokrapyyntö Kysy yhteyshenkilöltä

VUOKRAUS VUOKRAUS



Ruoholahti kehittyy jatkuvasti etenkin pääkonttoreille sijaintipaikkoja tarjoavana 
alueena, ja alue onkin yksi Helsingin merkittävimpiä pääkonttoreiden keskittymiä. 
Ruoholahdessa työskentelee yli 19 000 henkilöä ja noin 20 prosenttia kaikista Hel-
singin pääkonttoreista, joten on perusteltua sanoa yritysten haluavan tähän eteläisen 
kantakaupungin suosittuun ympäristöön. Ruoholahti on yksi Länsisataman - yhden 
Helsingin suurimman aluerakentamisprojektin - osa-alue.

Ruoholahden kasvavalla 
toimistoalueella sijaitsee jo 
noin 20 prosenttia kaikista 
Helsingin pääkonttoreista.



Ankkuri on saanut LEED Gold-tason ympäristösertifikaatin. LEED-luokitus on maa-
ilman yleisin rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä, jossa sertifioitavat raken-
nukset luokitellaan neljään eri luokkaan: Certified, Silver, Gold ja Platinium. LEED-luo-
kituksen vahvuus on yhtenäinen kriteeristö ja vertailukelpoisuus koko maailman 
kesken. Luokitusjärjestelmä on käytössä yli 130 maassa. Ympärstöluokitusten avulla 
mm. viranomaiset ja tilan käyttäjät voivat vertailla esimerkiksi tilojen energiatehok-
kuutta yhtenäisin menetelmin. LEED-luokitus on yhdysvaltalainen, mutta osaan käy-
tännöistä on mahdollista soveltaa myös suomalaisia ja eurooppalaisia menetelmiä.

Ankkurille on  
myönnetty asteikon  
toiseksi korkein 
LEED-sertifikaatti.



Ruoholahti on osa Länsisataman suurta 
aluerakentamisprojektia. Satama-alueen 
uskotaan valmistuvan vuonna 2030.



Edukseen erottuvan 
Ankkurin sijainti 
dynaamisessa 
ja merellisessä 
ympäristössä on 
työntekijöiden mieleen.

Meri on yksi Ruoholahden keskeisistä elementeistä. Merellinen kaupunkiarkkitehtuuri 
kukoistaa kauneimmillaan Ruoholahden kanavan rannassa. Täällä viihtyvät ihmiset ja 
yritykset, minkä vuoksi palvelutarjonta on runsasta heti Ankkurin lähistöllä. Suureen 
Kauppakeskus Ruoholahteen on Ankkurista vain kahden minuutin kävelymatka. Vuonna 
12 uusistusta kauppakeskuksesta löytyy muun muassa 24 tuntia vuorokaudessa palvele-
va K-Citymarket sekä monia liikkeitä ja ravintoloita. 

Ankkurissa työskentelevien ja asioivien etu on sekin, että kulkuyhteydet Ruoholahteen 
ovat absoluuttista huippuluokkaa. Ankkuriin on helppo saapua julkisilla liikennevälineillä 
ja pyörällä. Työmatkapyöräilijöitä varten on lukittavat ja säältä suojatut pyörätelineet sekä 
sosiaalitilat. Autolla saapuvat voivat vuokrata paikan Kauppakeskus Ruoholahdesta tai 
talon omasta pysäköintihallista.
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