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Bonava ja Sirius Capital Partners ovat sopineet 53 asunnon 
rakentamisesta Helsingin Vuosaareen  
 
Bonava on tehnyt 53 asunnon kerrostalokaupan Sirius Capital Partnersin sidosryhmään kuuluvan 
yhtiön kanssa. Rakennustyöt Vuosaaren Aurinkolahdessa alkavat heti ja uudet kodit valmistuvat 
keväällä 2023. Nyt käynnistyvä hanke on Bonavan neljäs asuinkerrostalo Sitadellin kotikorttelissa, 
jonne kaikkiaan Bonava suunnittelee lähes 550 uuden kodin rakentamista.  
 
Bonava suunnittelee ja toteuttaa 53 kodin kerrostalokohteen Sirius Capital Partnersin sidosryhmään 
kuuluvalle Fidus Vuokratalot Oy:lle. Aurinkolahden pohjoisosaan, kauppakeskus Columbuksen 
läheisyydessä sijaitsevaan Sitadellin kotikortteliin nousee nyt Bonavan neljäs asuinkerrostalo. 
Kahdeksankerroksisen Sitadelli 4:n sijainti on erinomainen: palvelut ja metro ovat kävelyetäisyydellä, alueella 
on useita kouluja sekä lähellä myös meri ja monipuoliset ulkoilumahdollisuudet.  
 
”Vuosaaren Sitadelli on toinen hankkeemme Sirius Capital Partnersin kanssa. Olemme erittäin iloisia 
yhteistyön jatkumisesta. Bonavalla on nyt rakenteilla alueella kaikkiaan jo yli 350 kotia. Valmistuttuaan tästä 
korttelialueesta erityisine messinkiä hohtavine julkisivuineen tulee näkyvä maamerkki Aurinkolahteen”, sanoo 
Bonava Suomen sijoittajamyynnistä ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Liisa Bäckström. 
 
”Olemme kiitollisia ja erittäin innoissamme yhteistyön jatkumisesta Bonavan kanssa tämän uuden hankinnan 
myötä. Ostamamme Sitadelli 4 on todella upea kohde huippusijainnilla ja istuu meidän rahastoomme 
täydellisesti. Sitadellin kotikortteli Vuosaaressa on osoitus Bonavan erittäin onnistuneesta suunnittelu- ja 
kehitystyöstä ja olemme ylpeitä saadessamme olla mukana tässä kokonaisuudessa” sanoo Sirius Capital 
Partnersin sijoitusjohtaja Stefan Wiklund. 
 

 
 
Lue lisää Bonavasta yhtiönä.  

https://www.bonava.fi/tietoa-meista
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Lisätietoja: 
 
Bonava Suomi Oy, Liisa Bäckström, johtaja, sijoittajamyynti ja liiketoiminnan kehitys, p. 050 516 8312 tai 
Leena Majamäki, viestintäpäällikkö p. 040 585 1585, viestinta@bonava.fi 
 
Oy Sirius Capital Partners Ab, Stefan Wiklund, sijoitusjohtaja, p. 040 500 9155, stefan.wiklund@sirius.fi 
 
 
Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Luomme koteja ja naapurustoja, joissa ihmiset voivat nauttia parhaasta 
mahdollisesta elämänlaadusta. Bonava on Euroopan ensimmäinen asuntokehittäjä, joka on saanut ilmastotavoitteilleen hyväksynnän 
Science Based Targets -aloitteelta. Bonava toimii Saksassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa, Latviassa 
ja Liettuassa 2100 ammattilaisen voimin. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 1,61 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq 
Tukholmassa. 

Sirius Capital Partners on 2014 perustettu suomalainen kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka keskittyy Suomen 
kiinteistömarkkinoille. Sirius on toimintansa alusta kerännyt n. 600 miljoonaa euroa pääomaa kansainvälisiltä sijoittajilta, perustanut kolme 
suljettua kiinteistörahastoa ja listannut yhden kiinteistöyhtiön pörssiin. Keväällä 2021 Sirius aloitti sijoittamisen asuntoihin ja 
vuokratontteihin Suomessa ja on tähän mennessä ostanut 35 vuokra-asuntokohdetta noin 400 miljoonalla eurolla (melkein 1800 asuntoa). 
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