
 

 

 

NCC AB (publ.)  
 
170 80 Solna 

Besöksadress 
Herrjärva torg 4 
170 67 Solna 

Telefon 08-585 510 00 
Fax 08-85 77 75 
www.ncc.se 

Org.nr 556034-5174 
Solna 
VAT nr SE663000130001 

 

Pressmeddelande 
  

2021-04-16 

 

NCC utvecklar KY Building i Helsingfors till moderna 
kontorslokaler 
 

NCC har köpt och startar nu ombyggnad av den anrika och centralt 
belägna fastigheten KY Building i Helsingfors. Fastigheten som tidigare 
använts av en studentorganisation kommer att renoveras och byggas om 
till ett modernt, hållbart och multifunktionellt kontorskvarter. 
 
NCC Property Development köpte fastigheten av KY Foundation, en studentorganisation 
vid Aalto-universitets handelshögskola, i december 2020. Fastigheten ligger i centrala 
Helsingfors, och projektet omfattar cirka 7 500 kvadratmeter.  

– Vi bygger om denna hörnfastighet och skapar en plats för framtidens mobila arbetsliv 
med flexibla och moderna kontorslokaler med närhet till service. Det centrala läget ger 
utmärkta trafikförbindelser och skyltläge, det vill säga ett bra val för ett huvudkontor, 
säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development.  

Fastigheten kommer att döpas till Kulma21 (Hörn21) och får kontor på de sex översta 
planen, med ytor för service och en ny framträdande entré i bottenplan. Fastigheten 
kommer även ha ett källarplan med eventytor samt en takterrass.  

Byggnaden kommer att vara den första i Finland som kommer certifieras med nivå 
Excellent enligt de senaste kriterierna i BREEAM miljöklassificeringssystem för 
renoveringsprojekt. Finska Museiverket klassar även byggnaden som kulturmiljö av 
betydande nationellt värde. 

– NCC har en lång erfarenhet av att renovera och bygga om byggnader med historiskt 
värde och vi vet hur vi ska ge dem ny glans och anpassa dem för framtiden men 
samtidigt respektera och vårda dess historia. KY-byggnaden kommer att förbli ett 
landmärke även i framtiden, säger Joachim Holmberg.  

Projektet genomförs i affärsområde NCC Property Development och entreprenaden 
orderregistrerades i affärsområde NCC Building Nordics i första kvartalet 2021.  

Renoveringsarbetena inleds i april 2021 och beräknas vara klara under 2023. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Tove Stål, Head of Group External Relations, +46 (0)765216102 
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Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa 
byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets 
utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt 
produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. 
NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.  
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