
Porkkalankatu 7



Porkkalankatu 7 tarjoaa 
loistavien mahdollisuuksien 
toimistotilaa Ruoholahdes-
sa, jossa kaikki tarpeellinen 
on liikekeskuksen lähellä.

5 400 m2

Vuokrattava pinta-ala

7
Vuokrattavat kerrokset

Ruoholahti
Sijainti

Heti vapaa
Vapautuminen

Porkkalankatu 7:ssä kelpaa jokaisen työskennellä. Seitsenkerroksisen talon viihty-
vyyttä tukevat upeat näkymät, jotka avautuvat Lauttasaaren sillan suuntaan sekä 
Seurasaarenselälle. Kulkuyhteydet julkisilla kulkuvälineillä ovat mainiot, ja läheltä 
löytyy kaikki tarpeellinen, kuten laaja kattaus lounasravintoloita ja arjen tarpeet 
täyttävä Kauppakeskus Ruoholahti, jossa palvelee muun muassa vuorokauden 
ympäri auki oleva K-Citymarket.
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Haluatko kysyä tila- ja palvelu- 
ratkaisuista? Ota yhteyttä ja  
keskustellaan lisää.
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Porkkalankatu 7

Metro 410 m

Bussi 100 m

Lentoasema 17 km

Raitiovaunu 2,4 km

Juna 5,1 km

Osoite  Porkkalankatu 7

Tyyppi  Toimisto, ravintolat ja liiketilat

Koko yhteensä 6 000 m²

Kerrokset 7 + kellarikerros

Vuokrapyyntö Kysy yhteyshenkilöltä

VUOKRAUS VUOKRAUS



Porkkalankatu 7 eli Salmisaaren liikekeskus sijaitsee erinomaisella pai-
kalla Porkkalankadun ja Salmisaarenkadun kulmassa, lyhyen kävelymat-
kan päässä Kauppakeskus Ruoholahdesta. Kiinteistön tilat ovat valoisia, 
tehokkaita ja helposti saavutettavissa niin julkisilla kulkuneuvoilla kuin 
omalla autollakin. Voit ajaa suoraan Länsiväylältä ilman liikennevaloja 
kiinteistön omaan parkkihalliin ja pysyä kuivana kaatosateellakin. Pysä-
köintitilaa löytyy myös talon pihalta.

Metroasema, Kauppa-
keskus Ruoholahti, Län-
siväylä ja useat lounas-
ravintolat ovat aivan 
liikekeskuksen lähellä.



Hienona ja arvostettuna työpaikka- sekä asuinalueena tunnettu Ruoholahti on suo-
sittu perheiden keskuudessa esimerkiksi hyvien palveluiden, puistojen ja päiväko-
tien vuoksi. Ravintoloita, kuntosaleja ja ostospaikkoja riittää, ja Ruoholahdessa on 
oma koulukin. Täällä viihtyvät myös yritykset, jotka haluavat olla modernin kaupun-
kiympäristön ytimessä sekä lyhyen matkan päässä teknologiasta ja kulttuuritarjon-
nasta. Porkkalankatu 7:n tilat räätälöidään vuokralaisten toiveiden mukaan, joten 
tiloista saa yrityksen imagoon sopivat. Ruoholahden työympäristö ja elinvoimainen 
alue tukevat työhyvinvointia ja sen kautta myös saavutettavia tuloksia.

Asukkaidensa  
rakastamassa Ruoho-
lahdessa riittää syitä 
viihtymiseen.



Porkkalankatu 7:n läheltä löytyy 
kaikki tarpeellinen, kuten kauppa-
keskus, lounasravintoloita ja hyvät 
kulkuyhteydet.



Vuonna 2002 avatun 
Kauppakeskus  
Ruoholahden  
kehittämisprosessi 
käynnistyy vuoden 
2022 aikana.

Antilooppi suunnittelee Kauppakeskus Ruoholahteen merkittäviä kehittämistoimenpitei-
tä, jotka aloitetaan vuonna 2022. Toimenpiteillä halutaan kehittää Ruoholahdesta läntisen 
kantakaupungin uutta keskustaa. Kehittämällä vuonna 2002 avattua kauppakeskusta 
halutaan alueella työskenteleville ja siellä asuville ihmisille tuoda entistä laadukkaampia ja 
monipuolisempia päivittäisiä kaupan palveluita sekä kiinnostavia ravintola- ja kahvilapal-
veluita.

Porkkalankatu 7:ää vastapäätä oleva Kauppakeskus Ruoholahti sijaitsee kantakaupun-
gissa erinomaisten kulkuyhteyksien varrella. Sinne on helppo tulla julkisilla, kävellen, 
pyöräillen tai omalla autolla. Ruoholahden alue kehittyy voimakkaasti ja se on ansainnut 
paikkansa niin menestyneiden yritysten liike- ja toimitilasijaintina kuin myös usean tuhan-
nen alueella asuvan asukkaan viihtyisänä ja merellisenä kaupunkiympäristönä.
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