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Toimistokiinteistö Ruoholah-
den Tähti tuo kävijänsä käden 
ulottuville kaikki Ruoholahden 
monipuoliset palvelut alueen 
liike-elämän keskuksessa.

12 575 m2

Vuokrattava pinta-ala

5
Vuokrattavat kerrokset

Ruoholahti
Sijainti

Heti vapaa
Vapautuminen

Porkkalankatu 22:ssa sijaitseva Ruoholahden Tähti pitää sisällään arkea helpottavat palve-
lut, kuten aula- ja pitopalvelun, lounasravintolan sekä erikseen vuokrattavat neuvottelutilat. 
Vuonna 2008 valmistunut Tähti saavutti kansainvälisen Excellent-tason BREEAM® –ym-
päristösertifioinnin vuonna 2018. Tilat ovat moderni yhdistelmä huoneita ja avotilaa, joiden 
ominaisuudet täyttyvät nykyaikaisen toimistotyöskentelyn vaatimukset. Tilat muokataan 
asiakkaiden tarpeen mukaan.
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Haluatko kysyä tila- ja palvelu- 
ratkaisuista? Ota yhteyttä ja  
keskustellaan lisää.

Porkkalankatu
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Kauppakeskus Ruoholahti Porkkalankatu 20

Porkkalankatu 22

Metro 500 m

Bussi 140 m

Lentoasema 20 km

Raitiovaunu 350 m

Juna 1,6 km

Osoite  Porkkalankatu 22

Tyyppi  Toimisto, ravintolat ja liiketilat

Koko yhteensä 12 575 m²

Kerrokset 5

Vuokrapyyntö Kysy yhteyshenkilöltä

VUOKRAUS VUOKRAUS



Ruoholahti on hyvien metro- ja raitiotieyhteyksiensä vuoksi tärkeä joukkoliikenteen 
solmukohta. Se sijaitsee vain kahden kilometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta, 
jonne pääsee metrolla vain viidessä minuutissa. Ruoholahden sijainti ja sen moderni 
toimistotilakanta ovat houkuttelevia yksityiskohtia, ja sen takia esimerkiksi vakuutus- 
ja rahoitusalan yritykset sekä erilaiset konsulttiyritykset haluavat alueelle. Kulkemista 
autolla helpottaa yksi Suomen tärkeimmistä väylistä, Länsiväylä.

Ruoholahti on tärkeä joukko-
liikenteen solmukohta metro- 
ja raitiotieyhteyksineen.  
Länsiväylä palvelee päivittäin 
yli 70 000 autoilijaa.



Tähden vuonna 2018 saavuttama kansainvälisen Excellent-tason BREEAM® –ympäristöser-
tifiointi on vielä harvinainen Suomessa. Se on yksi ympäristöystävällisestä rakentamisesta 
kertovista arvostetuista englantilaisista sertifikaateista, joka arvioi rakennushankkeen 
ratkaisut ylläpidon, energian, veden, materiaalien, jätteiden, maankäytön ja ympäristön, 
terveyden ja hyvinvoinnin, liikenneyhteyksien, saasteiden sekä innovaatioiden kannalta. Eri 
osa-alueiden saamat pisteet määrittävät rakennuksen arvosanan. BREEAM® Excellent-taso 
on sertifioinnin toiseksi korkein arvosana viidestä eri hyväksytystä arvostelusta. Sertifikaa-
tin luokitus pohjautuu yhteiseen eurooppalaiseen normistoon.

Ympäristösertifiointi-
luokitus kertoo  
Tähden vastuullisesta 
rakentamisesta.



Vuonna 2008 valmistunut Ruoholahden 
Tähti sisältää arkea helpottavia 
ratkaisuja ja täyttää nykyaikaisen 
toimistotyön vaatimukset.



Ruoholahti kehittyy  
yhdessä läheisten Lautta-
saaren ja Jätkäsaaren 
kaupungin osien kanssa.

Jos yritys etsii toimitilaa paraatipaikalta Helsingistä, Ruoholahti on nappivalinta. 
Merellisyys urbaanissa ympäristössä luo elinvoimaa työn ja asumisen yhdistävälle 
alueelle. Koko ajan kasvava ja valmiimmaksi rakentuva Jätkäsaari sekä sillan toisella 
puolella Ruoholahdesta oleva suosittu Lauttasaari tuovat oman mausteensa lähi-
alueelle ja kannustavat viihtymään.

Jo erinomaiset kulkuyhteydet, hyvät palvelut ja meri ovat monelle kaikki toivomi-
sen arvoiset asiat. Länsisataman kehityshankkeen myötä myös Ruoholahden alue 
on kasvanut ja kehittynyt etenkin yritysten näkökulmasta: täällä sijaitsee jo 20 
prosenttia Helsingin pääkonttoreista. Keskustan välitön läheisyys tuo sekin alueelle 
arvoa. Sillat ja kodikkaat pienet puistot puhaltavat alueelle rauhaa. Helsingin kasva-
essa Ruoholahden, Jätkäsaaren ja Lauttasaaren kehittämisen tärkeyttä kantakau-
punkimaisena alueena on korostettu.
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