
Sulka



Sulka mahdollistaa tehok-
kaan ja mukavan työsken-
telyn modernissa toimitila-
kiinteistössä, Ruoholahden 
toimistokeskittymässä.

11 000 m2

Vuokrattava pinta-ala

8
Vuokrattavat kerrokset

Ruoholahti
Sijainti

Heti vapaa
Vapautuminen

Osoitteessa Porkkalankatu 24 sijaitseva Ruoholahden Sulka on kiinteistö, jossa 
palvelut ja julkisen liikenteen pysäkit ovat kävelymatkan päässä ja talo täynnä arkea 
helpottavia ratkaisuja. Kiinteistön toimistotilat sijaitsevat upean, valokattoisen sisäpi-
han ympärillä. BREEAM® – in Use Very Good -tason ympäristösertifikaatin saaneessa 
kiinteistössä on aulapalvelu, parkkihalli, tasokas henkilöstöravintola My Lunch sekä 
sen yhteydessä vuokrattava neuvottelutila.
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Haluatko kysyä tila- ja palvelu- 
ratkaisuista? Ota yhteyttä ja  
keskustellaan lisää.

Porkkalankatu

Pohjoinen rautatiekatu

Itämerenkatu

Länsisatam
akatu

M
echelininkatu

Tammasaarenkatu

Hietalahti

Kamppi

Jätkäsaari

Ruoholahti

Lapinlahti

Metro 600 m

Bussi 150 m

Lentoasema 20 km

Raitiovaunu 200 m

Juna 1,8 km

Osoite  Porkkalankatu 24

Tyyppi  Toimisto, ravintolat ja liiketilat

Koko yhteensä 11 000 m²

Kerrokset 8

Vuokrapyyntö Kysy yhteyshenkilöltä

VUOKRAUS VUOKRAUS

Porkkalankatu 24
Itämerenkatu 23



Sekä julkisen liikenteen pysäkit että Ruoholahden kattavat palvelut ovat kävely-
matkan päässä vuonna 2006 valmistuneesta kiinteistöstä, ja talolle on helppo 
saapua autollakin. Kiinteistöllä on oma parkkihalli, ja naapurista Kauppakeskus 
Ruoholahdesta löytyy laajan liike- ja palvelutarjonnan lisäksi tarvittaessa myös 
lisää tilaa niin perinteisille kuin sähköautoillekin. Sulka on myös loistopaikka yrityk-
sen aktiiviliikkujille pukuhuone- ja suihkutilojensa vuoksi.

Toimistotalo on hyvien lii-
kenneyhteyksien päässä. 
Tänne pääsee saapumaan 
kätevästi julkisella liiken-
teellä, autolla tai pyörällä.



Keskeinen sijainti ja Porkkalankadulle avautuvat isot ikkunat ovat Sulka-talon 
valttikortteja. Ikkunoista on myös mahtavat merimaisemat Itämerelle. Huone-
korkeus, avaruus ja valoisuus luovat tiloihin tunnelmaa ja parantavat työnteki-
jöiden viihtyvyyttä. Oman hienoutensa alueelle lisää näyttävä ja kunnostettu 
Lauttasaaren silta, jota pitkin kulkee päivittäin suuri määrä autoilijoita, pyöräili-
jöitä ja jalankulkijoita.

Kulkeminen kiinteistölle on vaivatonta, sillä Ruoholahden metroasema on vain 
viiden minuutin kävelymatkan päässä ja bussit sekä raitiovaunut kulkevat lähel-
le. Sulkaan on kätevää saapua myös autolla, pyöräillen tai sähköpotkulaudoilla.

Sulka tarjoaa  
kävijöilleen hyvät 
työskentelypuitteet 
sekä upean meri-
maiseman.



Sulka-talon ihastuttavat toimistotilat 
sijaitsevat näyttävän, valokattoisen 
sisäpihan ympärillä.



Ruoholahti on samaan 
aikaan arvostettu toimi-
tilasijainti sekä sen 
tuhansien asukkaiden 
viihtyisä ympäristö.

Ruoholahti on työn tekemistä ja siinä onnistumista tukeva alue, johon 
yritykset haluavat. Jo noin 20 prosenttia Helsinkiin sijoittuneista pää-
konttoreista sijaitsee Ruoholahdessa. Alueen vetovoimaisuus perustuu 
pääasiassa hyviin kulkuyhteyksiin, tämän päivän tarpeisiin erittäin hyvin 
vastaaviin toimitiloihin ja palveluiden välittömään läheisyyteen. Vilkas 
mutta elinvoimainen toimistoilmapiiri aivan meren tuntumassa on rikkaus, 
jota ei pääse kokemaan joka paikassa.

Ruoholahti kehittyy merkittävästi jo vuoden 2022 puolella, kun Kauppakes-
kus Ruoholahden kehittämistoimenpiteet käynnistyvät. Hanke puhaltaa 
uutta elämää koko alueelle, kun uudistetusta kauppakeskuksesta tulee 
alueen keskeinen kohtaamispiste, joka lisää entisestään läntisen kanta-
kaupungin kiinnostavuutta. Samalla Ruoholahdesta tulee Helsingin uusi 
läntinen keskusta kahviloineen ja ravintoloineen.
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