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Instalco får multiuppdrag i Finland 
 
Instalcos bolag LVI Paavola och Sähkö-Buumi i Finland har fått i uppdrag att göra 
gemensamma VS- och elinstallationer vid renovering av en större kontorsfastighet i 
Helsingfors. 
 
Renoveringen gäller tiovåningsfastigheten Asemapäällikönkatu 12 på 18 000 kvadratmeter i 
Pasila i Helsingfors. Ordervärdet är cirka 52 miljoner kronor. 
 
-Det här är ett bra exempel på samarbetet mellan våra dotterbolag i Finland som nu börjar ta 
fart, säger Robin Boheman, affärsområdesansvarig för Instalco Finland. 
 
Uppdraget gäller bland annat att installera nytt fjärrkylsystem och undercentral där 
vattenledningar och system för värmefördelning kommer att förnyas. Även kylbatterier för 
luftbehandlingsaggregat ska installeras. Byggnadens energieffektivitet kommer att ökas genom 
installation av värmeåtervinningssystem. 
 
- Installationerna av VS och el ska göras samtidigt som fastigheten kommer att vara i bruk vilket 
ställer extra krav på renoveringsarbetena. LVI Paavola och Sähkö-Buumi kommer att ha ett nära 
samarbete i projektet för att allt ska gå enligt plan, säger Tomi Paavola, vd på LVI Paavola. 
 
Området Pasila fyra kilometer från Helsingfors centrum är ett av de viktiga utvecklingsområdena 
i Helsingfors med bland annat nya Tripla shoppingcenter och ny tågstation som ska underlätta 
pendling. 
 
LVI Paavola och Sähkö-Buumi startar sina installationsarbeten under våren 2019 och ska vara 
klara i januari 2021. Kunden är Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 12. 
 
 
För ytterligare information: 
Robin Boheman, affärsområdesansvarig Instalco Finland 
Telefon 073-336 71 42, robin.boheman@instalco.se  
 
Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig 
Telefon 070-913 67 96, e-post fredrik.trahn@instalco.se  
 
 
 
Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom VS, el, ventilation, kyla och industri. Vi 
kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. 
Verksamheten bedrivs genom ett 55-tal lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från 
en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För 
mer information, besök www.instalco.se. 
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