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Skanska bygger bostadskvarter i Helsingfors, Finland, för 
EUR 45 M, cirka 470 miljoner kronor 
 
Skanska har tecknat avtal med Helsingfors Stad om att bygga ett kvarter 
med fem bostadshus i Helsingfors, Finland. Kontraktet är värt EUR 45 M, 
cirka 470 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för 
Norden för det andra kvartalet 2019. 
 
Husen som kommer att vara belägna i området Kalasatama i Helsingfors 
kommer att bli sex till åtta våningar höga och totalt kommer 193 lägenheter 
att byggas. En del av de nya bostäderna kommer att subventioneras eller 
vara hyreslägenheter. En parkeringsanläggning kommer att byggas under 
den gemensamma gården och på bottenvåningen kommer det att finnas 
faciliteter för såväl boende som kommersiella verksamheter. 
 
Bostäderna kommer att få ett automations- och energiinformationssystem 
som gör det möjligt för boende att övervaka sin egen vatten- och 
energiförbrukning samt att fjärrstyra sina elektriska apparater med en 
webbapplikation. I området har miljöeffektivitet beaktats, till exempel genom 
ett sugsystem för hushållsavfall. 
 
Byggnadsarbetet börjar i april 2019 och alla bostadshus är planerade att 
färdigställas i början av 2022. 
 
Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i 
Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i 
Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella 
fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling 
sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin 
nordiska verksamhet och hade drygt 15 500 anställda under 2018. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Jacob Birkeland, Head of Media Relations, Skanska AB, tel 010 449 19 57 
Direktnummer för media, tel 010 448 88 99 
 
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com. 
 



  
  
 

 

  

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader 
i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till 
ett bättre samhälle. Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla 
som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning 
år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor. 


