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Lindbäcks går in i samarbete med  
Byggbolag i Finland 
 
Lindbäcks har tecknat ett avtal om tekniköverföring med ett finskt byggbolag, 
SPT OY. – Det finns ett stort intresse för industriellt byggande av flerbostads-
hus internationellt och vi känner oss redo att dela med oss av våra kunskaper. 
Därför känns det väldigt roligt och spännande att nu inleda ett samarbete med 
Teppo Laurila på SPT OY, säger Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks Bygg.  
  
 “Behalf of Suomen puukerrostalot Oy (SPT OY) we are glad that European’s 
largest industrialized builder Lindbäcks Bygg AB is co-owner in Finnish company. 
Finnish wooden tall building markets are in early phase of development and pilot 
projects have not broken the in large volumes. Clearly need of carbon neutral 
building exists and many municipalities have planned good sites for wooden tall 
building but lack of experience and high costs has slowed projects” says CEO 
Teppo Laurila. 
  
Avtalet för tekniköverföring kommer att innebära att SPT OY får utbildning och 
träning för sina anställda I Lindbäcks byggsystem.  
  
“For Finnish markets the experience of Lindbäcks with about 12 000 built wooden 
tall building apartments is overwhelming. In Finland there has been built only 
1.600 apartments since 1990s. Last year in Finland was built 136 wooden tall 
building apartments comparing total of 34.000 concreate apartments. With 
Lindbäcks experience of plan, produce and install 2.4000 apartments annually 
will give us excellent support”, says Teppo Laurila. 
  
Suomen puukerrostalot Oy is negotiating with two different cities with location of 
production factory. Hiring for personal has been started as first projects are 
planned with Lindbäcks staff in Piteå, Sweden. First phase investment can 
produce up to 400 apartments per year with planned capacity. Suomen puuker-
rostalot Oy are in negotiations with private investor to widen ownership base.  
 

 

Lindbäcks är Sveriges ledande 

företag inom industriellt byggande 

av flerbostadshus. Med modern 

teknik utvecklar och bygger vi 

sunda bostäder i trä inomhus och 

monterar sedan snabbt, säkert och 

kostnadseffektivt direkt på plats. Vi 

utvecklar och bygger hus till privata 

fastighetsägare, kommunala 

fastighetsbolag samt utvecklar och 

bygger hyresrätter och 

bostadsrätter i egen regi. 

Familjeföretaget startade 1924 i 

Piteå, där vi har vårt huvudkontor 

och våra två produktions-

anläggningar. Vi har även kontor i 

Stockholm, Göteborg och Kiruna 

och totalt är vi cirka 500 

medarbetare som arbetar efter våra 

kärnvärden; kunskap, engagemang 

och drivkraft. 

 

 

 

 

 

 

Piteå den 5/6 2018 

 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: 

Stefan Lindbäck 
VD Lindbäcks Bygg AB 
stefan.lindback@lindbacks.se 
070-696 52 45 
 
Teppo Laurila 

ceo, Suomen puukerrostalot Oy 

teppo.laurila@suomenpuukerrostalot.fi 

+358 50 307 5860 

 


	Lindbäcks går in i samarbete med
	Byggbolag i Finland

