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Rejlers vinner uppdrag när 

Aviapolis regionen växer  
 

Rejlers Finland har vunnit flera uppdrag i det kraftigt växande företagsområdet Aviapolis i Helsingforsregionen. 

I området verkar över 1 000 företag med totalt 35 000 anställda. Utöver kontor byggs det även affärslokaler, 

ett trafikcentrum och bostäder. Det mångsidiga utvecklandet av Aviapolis-regionen säkerställer också ett 

brett utbud av tjänster. 

Ett av uppdragen innebär att Rejlers ansvarar för projektering av el-, tele- och säkerhetssystem när servicecentret i 

Aviapolis byggs. Byggnaden kommer att bli 12 300 kvm och kunden är fastighetsbolaget LAK Oy som ägs av Finavia. 

 

Rejlers har också anlitats av Skanska Talonrakennus Oy avseende projektering av el-, tele- och säkerhetssystem 

för kontorsbyggnaden Aviapolis II som kommer att bli 9 660 kvm. Skanska är ett av Finlands största byggbolag inom 

bygg- och anläggning, bostadsutveckling, kommersiell utveckling och infrastruktur utveckling. 

- Att delta i utvecklingen av Aviapolis-området är en spännande möjlighet att få se ett av de större 

investeringsområdena i Helsingforsregionen växa. Vi var också involverade som tekniska konsulter när Clarion Hotel 

Helsinki Airport byggdes. Nya hotell och kontor för med sig så mycket energi och möjligheter till området, säger Timo 

Tenninen, affärsområdeschef Rejlers Finland. 

 

För ytterligare information kontakt: 

Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se 

Timo Tenninen; affärsområdeschef Rejlers Finland, tel. +358 40 040 3902, e-post: timo.tenninen@rejlers.fi  
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