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Skanska bygger 265 hyreslägenheter i Helsingfors, Finland,
för EUR 47 M, cirka 480 miljoner kronor
Skanska har tecknat avtal med Helsingfors Stad om att bygga bostäder i
Jätkäsaari i Helsingfors, Finland. Kontraktet är värt EUR 47 M, cirka 480
miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för
det första kvartalet 2019.
Kontraktet som avser design och konstruktion omfattar 265 lägenheter i tre
byggnader och är en fortsättning på ett tidigare avtal mellan Skanska och
Helsingfors stad i samma område. Projektet består av två 15 våningar höga
torn och två lägre delar där höjden på husen varierar mellan fem och åtta
våningar. Parkeringsgarage kommer att uppföras i en separat byggnad.
Projektet kommer att bidra till att erbjuda bostäder till rimliga priser i
Helsingfors, vilket det finns en stor efterfrågan på tack vare fortsatt stadig
befolkningstillväxt. Byggnadernas energieffektivitet ligger högst upp i skalan
enligt byggnadsreglerna för 2018. Byggnaderna har utformats för att
möjliggöra montering av solpaneler på taken och de nedre taken kommer
att vara utrustade med växter och grönområden.
Konstruktionen kommer att inledas i januari 2019 och projektet kommer att
slutföras våren 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 erbjuder också tjänster inom offentlig-privat
samverkan. Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor i sin nordiska
verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017.
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Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på
utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i
urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska
konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper
både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000
medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

