
Poijut



Ruoholahden Poijut ja sen 
toimivat toimistotilat luovat 
hienot puitteet työn tekemi-
selle loistavien palvelujen 
äärellä.

13 500 m2

Vuokrattava pinta-ala

5
Vuokrattavat kerrokset

Ruoholahti
Sijainti

Heti vapaa
Vapautuminen

Osoitteessa Porkkalankatu 20 sijaitseva Poijut on tyylikäs kiinteistö, joka on vain 
kivenheiton päässä Ruoholahden metroasemalta ja alueen muista julkisista liikenne-
välineistä. Valoisa talo sijaitsee aivan Kauppakeskus Ruoholahden kupeessa, jonka 
lisäksi lähistöltä löytyy myös kulttuurikeskus Kaapelitehdas sekä lukuisia ravintoloita. 
Kiinteistössä on sujuvaa arkea mahdollistamassa parkkihalli, pyöräkatos, aulapalvelu, 
kokoustiloja, lounasravintola sekä sauna- ja suihkutilat.



Maarit Kivelä   |   Asset Manager
maarit.kivela@antilooppi.fi
050 390 0337

Nina Koskinen   |   Leasing Manager
nina.koskinen@antilooppi.fi
040 532 9787

antilooppi.fi

08–2021

Haluatko kysyä tila- ja palvelu- 
ratkaisuista? Ota yhteyttä ja  
keskustellaan lisää.
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Kauppakeskus Ruoholahti Poijut
Porkkalankatu 22

Metro 200 m

Bussi 200 m

Lentoasema 20 km

Raitiovaunu 200 m

Juna 1,6 km

Osoite  Porkkalankatu 20

Tyyppi  Toimisto, ravintolat ja liiketilat

Koko yhteensä 13 500 m²

Kerrokset 6

Vuokrapyyntö Kysy yhteyshenkilöltä

VUOKRAUS VUOKRAUS



Poijut sijaitsee Ruoholahden liikenteen solmukohdassa, ja 
kiinteistöön on helppo saapua julkisilla kulkuvälineillä jokaisesta 
suunnasta. Autoilijoille kiinteistöstä löytyy parkkihalli, jonka lisäk-
si viereisestä Kauppakeskus Ruoholahdesta löytyy tarvittaessa 
lisää paikoitustilaa. Myös työpaikan aktiiviliikkujat osaavat arvos-
taa kiinteistön keskeistä sijaintia - pyörän saa jätettyä näppärästi 
pyöräkatokseen työpäivän ajaksi, ja aktiiviliikkujia ilahduttavat 
kiinteistöstä löytyvät sauna- ja suihkutilat.

Ruoholahden paraatipaikalla 
sijaitsevaan kiinteistöön pää-
see kätevästi julkisilla kulku-
välineillä, autolla tai pyörällä.



Vuonna 2001 valmistunut Poijut sijaitsee Ruoholahtea halkovan kanavan välittömässä lähei-
syydessä. Kanavaa reunustavat kevyen liikenteen väylät ja sen yli kulkevaa upeaa Crusellin 
siltaa pitkin pääsee nopeasti Jätkäsaareen esimerkiksi autolla, raitiovaunulla tai pyörällä. 
Kiinteistöön on helppo saapua jokaisesta ilmansuunnasta valitsemallaan kulkuvälineellä, ja 
työmatkan varrella pääsee myös nauttimaan alueen merellisestä tunnelmasta.

Tekniikaltaan tai tiloiltaan moderniin kiinteistöön suorastaan tulvii valoa, joka luo tilaan 
avaruuden tuntua. Julkisivuissa laajalti käytetty lasipinta tekee rakennuksen yleisilmeestä 
tyylikkään ja nykyaikaisen. Sisätilojen monipuolisesti muunneltavat tilat taipuvat vaativiinkin 
tarpeisiin ja sopivat erinomaisesti pääkonttoritason vaatimuksiin.

Merellisyys, kes-
keinen sijainti ja 
valoisuus luovat 
työskentelylle 
loistavat puitteet.



Poijut sijaitsee loistavalla pai-
kalla Ruoholahden vilkkaan 
liikenteen solmukohdassa.



Nopeasti kehittyvä ja su-
osiotaan kasvattava Ruo-
holahti houkuttelee kävi-
jöitä läheltä ja kaukaa. 

Eteläisessä kantakaupungissa sijaitseva Ruoholahti tarjoaa vierailleen monipuolista 
tekemistä aina kulttuuritapahtumista vilkkaaseen ravintolamaailmaan ja urhei-
luun. Suomen suurimmassa kulttuurikeskuksessa Kaapelitehtaassa järjestetään 
vuosittain lukuisia konsertteja, näyttelyitä, messuja ja festivaaleja. Tilassa toimii 
lisäksi museoita, gallerioita, taidekouluja, tanssiteattereja, yhdistyksiä ja yrityksiä. 
Lähistöllä sijaitseva Salmisaaren liikuntakeskus ja jäähalli tarjoavat monipuolisia 
harrastusmahdollisuuksia läheltä ja kaukaa tuleville kävijöille.

Vahvasti kasvava Ruoholahti on noin 6000 asukkaan koti ja 19 000 ihmisen työ-
paikka-alue. Viereisen Jätkäsaaren alueen rakentaminen on vauhdittanut Ruoholah-
den alueen laadukasta kehitystä ja suunta on nousujohteinen myös tulevaisuudes-
sa. Vuoteen 2030 mennessä valmistuvaan Jätkäsaareen tulee asettumaan 21 000 
asukasta ja se tarjoaa silloin työpaikan 6000 ihmiselle.
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