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Hemsö förvärvar universitetsfastighet i Helsingfors
Hemsö förvärvar en universitetsfastighet i centrala Helsingfors för framtida utveckling till
moderna utbildningslokaler. Fastigheten kommer att förhyras av Helsingfors universitet fram till
2024. Investeringen uppgår till cirka 17 miljoner euro och säljare är Helsingfors universitet.
Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 6 900 kvadratmeter och är belägen i Kronohagen
Helsingfors centrum, nära Senatstorget i det centrala universitetsområdet. Helsingfors
universitet kommer att flytta från fastigheten till nya lokaler i närheten efter den avtalade
hyrestiden. Därefter påbörjas planeringen för ombildning till annan utbildningsverksamhet.
‒ Förvärvet ger oss möjlighet att på lång sikt utveckla fastigheten till moderna utbildningslokaler
i ett attraktivt läge. Det är ett bra komplement till de utbildningsfastigheter vi har i Helsingfors
och ger oss större utrymme för framtida projekt, säger Jarkko Leinonen, Head of Region,
Finland.
‒ Försäljningen av fastigheten blev aktuell när beslutet togs att samla pedagogiska fakultetens
verksamhet till fastigheten Siltavuorenpenger 1–9 och i samband med omflyttningen kommer
lokalerna att renoveras. Vi utvecklar lokaler främst för universitetets behov och de aktiviteter
som bedrivs. Det är fantastiskt att Hemsö har erfarenhet av universitetet som hyresgäst och kan
utveckla fastigheterna på lång sikt, säger Jaana Ihalainen, VD för Helsingfors
Universitetsfastigheter AB.
Hemsö har ett flertal utbildningsfastigheter i centrala Helsingfors, som inkluderar
Konstuniversitetet lokaliserat på tre olika platser med Sibelius-Akademin, Bildkonstakademin
och Teaterhögskolan samt grundskole- och universitetsfastigheterna Arkadia 24 och Arkadia 28.
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Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för
äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal
och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 65,5 miljarder kronor.
Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s och sedan april 2020 kreditbetyg A från Fitch Ratings. Mer information på
www.hemso.se

