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Sweco förvärvar det finska arkitektföretaget Linja Arkkitehdit 
 
Sweco har tecknat avtal om att förvärva Linja Arkkitehdit Oy, ett företag specialiserat på 
utformning av utbildnings- och affärslokaler samt bostäder. Förvärvet gör Sweco till ett 
av de största arkitektföretagen i Finland. 
 
Linja Arkkitehdit Oy har cirka 60 arkitekter med bas i Uleåborg, Helsingfors och Jyväskylä. 
Företaget erbjuder arkitekturtjänster inom design av utbildnings- och affärslokaler samt 
bostäder. Under 2020 hade Linja Arkkitehdits en omsättning på 5,3 miljoner euro. 
 
”Förvärvet ligger helt i linje med vår historia och vår strategi att erbjuda integrerade arkitekt- och 
teknikkonsulttjänster till våra kunder. Jag är nöjd att vi stärker vårt arkitekterbjudande på den 
finska marknaden”, säger Åsa Bergman, vd och koncernchef för Sweco. 
 
”Sweco och Linja Arkkitehdit har de senaste åren samarbetat framgångsrikt i flera projekt och 
nu fördjupar vi vårt samarbete ytterligare. Förvärvet stärker våra kundrelationer och tillsammans 
kan vi erbjuda våra kunder en bredare uppsättning tjänster och expertis”, säger Markku Varis, 
affärsområdeschef Sweco Finland. 
 
”Jag är mycket nöjd att Linja Arkkitehdit får möjligheten att växa tillsammans med Sweco. 
Swecos kompetens och position är uppskattad i branschen och Sweco är redan en välkänd och 
pålitlig partner till oss. Vi har samarbetat med framgång i många projekt och våra tjänster 
kompletterar varandra”, säger Ville Niskasaari, vd för Linja Arkkitehdit Oy. 
 
Genom förvärvet kommer Sweco att ha 120 arkitekter i Finland, inklusive de arkitekter som blev 
en del av Sweco genom förvärvet av Optiplan i januari 2021. Totalt har Sweco cirka 1 400 
arkitekter och landskapsarkitekter och är en av världens fem största arkitektbyråer. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
 
Markku Varis, affärsområdeschef Sweco Finland, +358 400 478 548, markku.varis@sweco.fi 
 
Jatta Tuomikoski, presskontakt Sweco Finland, +358 44 338 9130, jatta.tuomikoski@sweco.fi 
 
Johnny Nylund, presschef Sweco Group, 073-773 5189, johnny.nylund@sweco.se 
 
 

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder 
utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, 
ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande 
konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. 
Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com. 
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