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Conficap on 
suomalainen perheyritys, 
jolla on yli sadan vuoden 
kokemus.
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Conficap on suomalainen perheyritys, jolla on yli sadan vuoden 
kokemus sitoutuneena omistajana toimimisesta.

Conficap-konsernin toiminta koostuu kolmesta liiketoiminta-
kokonaisuudesta. Are Oy on Suomen johtava talotekniikkayhtiö, 
joka on laajentunut myös Ruotsiin. Kiinteistöliiketoiminta hallinnoi 
kiinteistöomistuksia ja  sijoituksia Suomessa ja kansainvälisesti. 
Sijoitustoiminta hallinnoi ja sijoittaa yhtiön varoja.

Omistajana Conficap on pitkäjänteinen ja aktiivinen menestyvän 
liiketoiminnan mahdollistaja. Omistamiinsa yhtiöihin se tarjoaa 
osaamista, pääomaa ja aikaa kehitysaskelten johdonmukaiseen 
toteuttamiseen. Yhtiöiden hallituksiin ja johtoon Conficap tuo 
kokeneita ammattilaisia eri toimialoilta. Tavoitteena on omistaja-arvon 
pitkäjänteinen kasvattaminen. Asetettujen tavoitteiden toteutumista 
seurataan aktiivisesti. Liiketoimintakokonaisuutta täydennetään 
kohteilla, joiden menestymistä Conficap voi omistajana tukea.

Conficap lyhyesti

Avainluvut 
2021 

 LIIKEVAIHTO 

490,2 
 milj. euroa  
 (2020: 503,3 milj. euroa)

 LIIKETULOS 

5,7
 milj. euroa   
 (2020: 0,3 milj. euroa)

 TASEEN LOPPUSUMMA 

518,7 
 vuoden lopussa, milj. euroa  
 (2020: 521,3 milj. euroa)

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 

3 326
työntekijää 
(2020: 3 492)
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Pidimme kurssimme vakaana 
ja tartuimme myös eteen 
tulleisiin mahdollisuuksiin.  

Vuotta 2021 leimasi koronapande- 
mian pitkittyminen. Conficapin 
liiketoimintoihin toimintaympäristö 
vaikutti eri tavoin. Arjen tasolla  
vuosi kului monella pitkälti etä-
töissä. Poikkeukselliset olosuhteet 
huomioiden voimme kuitenkin olla 
maltillisen tyytyväisiä konsernin 
kokonaissuoritukseen. Konsernin 
liikevaihto oli 490,2 miljoonaa euroa 
tilikaudella 2021. Liiketulos oli 5,7 
miljoonaa euroa. Liikevaihto painui 
hieman verrattuna edelliseen vuo-
teen, mutta liiketulos puolestaan 
kasvoi. Konsernin tase ja likviditeet-
titilanne oli aiempaan tapaan vahva. 

Perheyrityksen strategian kan-
tavana ajatuksena on arvon pitkä-
jänteinen ja tasainen kasvattaminen. 
Strategiamme, vahva taseemme ja 
liiketoimintojen erilaiset riskiprofiilit  
antoivat meille mahdollisuuden 
pitää kurssimme vakaana ja tarttua 
myös eteen tulleisiin mahdollisuuk-
siin. Kolmella liiketoiminnollamme 
on erilaiset riskiprofiilit, minkä lisäksi  
haemme aktiivisesti hajautushyötyjä 
ja hyödynnämme velkavipua maltil- 
lisesti. Tämä antoi meille vahvan 
pohjan tulla vuoteen, jota toisaalta 
leimasi osakemarkkinoiden voima-
kas veto ja yleinen talouskasvu,  

toisaalta koronarajoitustoimien pitkit- 
tyminen, kustannusinflaation kiihty-
minen sekä ajoittainen tarvikepula.

Etenimme pitkäjänteisesti ja  
tavoitteellisesti myös sukupolven-
vaihdoksen kanssa. Perheyrityksen 
seuraavan eli viidennen sukupolven 
jäsenet olivat entistä aktiivisemmin 
mukana konsernin operatiivisessa  
toiminnassa ja on ollut erittäin pal-
kitsevaa päästä työskentelemään 
heidän kanssaan rinnakkain. Viides  
sukupolvi oli myös mukana täsmen- 
tämässä omistajastrategiaamme, 
johon teimme maltillisia päivityksiä. 

Suomen johtavan talotekniikka- 
yhtiö Aren vuosi oli haastava. Pitkit-
tynyt koronatilanne, kustannus- 
inflaatio ja tietyt haasteet projekti- 
liiketoiminnassa painoivat liikevaih-
toa ja kannattavuutta. Yhtiön ope-
ratiivisessa johdossa tapahtui muu-
toksia, kun toimitusjohtajana aloitti 

marraskuussa Jarno Hacklin.  
Uskomme vahvasti, että Hacklinin 
johdolla Aren liiketoiminta palautuu 
taas kasvu-uralle, etenkin kun kau-
pungistumisen, ilmastonmuutoksen 
ja energiatehokkuuden tapaiset  
megatrendit tukevat liiketoimintaa 
pitkällä aikavälillä. 

Toimintaympäristö vaikutti  
luonnollisesti myös kiinteistöliike-
toimintaan ja erityisesti toimitilojen 
vuokrausmarkkinaan. Haastavissa 
olosuhteissa Conficapin omistamien 
kiinteistöjen vuokrausastetta pys-
tyttiin kuitenkin nostamaan edellis-
vuoteen verrattuna. Kiinteistöliike-
toiminnan strategiaa on terävöitetty, 
ja keskitymme jatkossa entistäkin 
voimakkaammin keskeisillä sijain-
neilla oleviin kiinteistöihin. Strategi-
an mukaisesti myimme vuoden  
aikana myös kolme kiinteistöä.  
Kiinteistöliiketoiminnan johtajana 

Toimintaympäristö kohteli 
konsernin liiketoimintoja eri 
tavoin
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aloitti maaliskuussa 2021 Antti  
Pitkänen, jonka johdolla toiminnan 
seuraava kehitysvaihe on edennyt 
hyvin.

Sijoitusliiketoiminnan vuotta  
leimasi markkinoiden voimakas  
nousu, joka kuitenkin tasaantui 
loppuvuotta kohti ja epävarmuus 
markkinoilla kasvoi jälleen. Hajaute-
tun sijoitussalkkumme tuotto vuonna  
2021 oli varsin hyvä. Osallistuimme  
kahteen pörssilistautumiseen ank-
kurisijoittajan roolissa. Orthexissa  
kasvatimme omistustamme vielä  
loppuvuonna ja vahvistimme  
samalla asemaamme yhtiön suurim- 
pana omistajana. Teimme myös 
muutamia valikoituja osakemyyntejä  

ja jatkoimme pääomasijoitusohjel-
mamme toteuttamista. 

Pitkittynyt koronatilanne, etätyöt 
ja kohtaamisten vähäisyys tekivät 
vuodesta monelle raskaan ja kulutta-
van. Tahdonkin kiittää lämpimästi  
henkilöstöämme joustavuudesta ja 
asiakkaita, yhteistyökumppaneita 
sekä muita sidosryhmiämme luot-
tamuksesta ja sujuvasta yhteistyöstä 
poikkeuksellisina aikoina. Varmasti 
kaikki toivomme, että vuonna 2022 
pääsemme kohtaamaan edellistä  
vuotta useammin muutenkin kuin 
näytön ruudulla.

Conficap on omistajana sitou-
tunut vaalimaan yrittäjyyteen ja 
vastuullisuuteen nojaavaa arvopoh-

jaa. Kaksi vuotta kestänyt korona- 
aika on tuntunut pitkältä, mutta yli 
sadan vuoden historiamme aikana 
olemme käyneet läpi poikkeukselli-
sia aikoja aiemminkin. 

Haastavat olosuhteet ovat jäl-
leen osoittaneet suomalaisen omis-
tuksen ja yritystoiminnan tärkeyden. 
Sitoutuneet omistajat, kuten perhe-
yritykset, pystyvät tukemaan liike-
toimintaa pitkällä tähtäimellä ja ovat 
siten varmistamassa kasvua ja työ-
paikkoja niin vaikeina kuin parempi-
na aikoina. 

Helsingissä 25.3.2022 
Maarit Toivanen 
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Konsernin liiketoiminta 
ja hallinto

KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA  

Conficapin kiinteistöliiketoiminta 
koostuu kiinteistöomistuksista 

Suomen kasvukeskusten parhailla 
paikoilla sekä osuuksista 

yhteissijoituksissa ja kiinteistö-
rahastoissa kotimaassa ja ulkomailla. 

Vuokrattavana on yhteensä 
yli 120 000 m² toimisto- ja 

logistiikkatilaa pääkaupunkiseudulla 
sekä Turun alueella. 

TALOTEKNISET PALVELUT  

Are on Suomen johtava 
talotekniikkatalo. Yhtiö tarjoaa 

ratkaisuja ja palveluita kiinteistön 
koko elinkaarelle aina uudiskohteiden 
talotekniikkaurakoinnista ylläpitoon 

ja huoltoon, modernisointiin ja 
korjausrakentamiseen. 

Suomen lisäksi Arella on 
laajaa liiketoimintaa 

myös Ruotsissa.

SIJOITUSTOIMINTA  

Sijoitustoiminta koostuu strategisista 
pitkäaikaisista omistuksista listatuissa 

yhtiöissä sekä muista sijoituksista 
osake- ja korkomarkkinoille ja vaihto-
ehtoisiin sijoituskohteisiin. Strategisis-

sa omistuksissa Conficap on pitkä-
aikainen ja aktiivinen omistaja, jonka 

tavoitteena on tasainen arvonnousu ja 
kassavirtatuotto. Muut sijoitukset 

hajautetaan maantieteellisesti, 
toimialoittain, sijoitustuotteittain sekä 
likviditeetin ja riskitason perusteella. 

KONSERNIHALLINTO 

Emoyhtiö Conficap Oy vastaa konsernitason omistajaohjauksesta ja erikseen 
määritellyistä tukipalveluista. Conficapin hallitus vahvistaa konsernitason keskeiset 

liiketoiminnalliset tavoitteet sekä merkittävät muutokset ja päätökset. 
Operatiivisen johdon esitysten pohjalta hallitus päättää myös kiinteistö- ja 

sijoitusliiketoimintojen merkittävistä investoinneista ja sijoituksista. 

Conficap-konserni koostuu kolmesta 
liiketoimintakokonaisuudesta, joita ohjaa ja tukee konsernihallinto.
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Conficapin vuosi 2021: 

Vuosi vaati uusia 
askelia muuttuvassa 
toimintaympäristössä 

Vuonna 2021 Conficapin opera-
tiivista toimintaa varjosti edelleen 
koronaviruspandemia, joka loi 
epävarmuutta toimintaympäristöön 
ja esimerkiksi toimitusketjuihin. 
Vaikutukset heijastuivat erityisesti 
Are Oy:hyn sekä kiinteistöliiketoi-
mintaan. Yhtiön arjessa jatkoimme 
laajasti etätöitä ja pidimme yhteyttä 
asiakkaisiin ja sidosryhmiin sähköi-
sin välinein.

Are Oy:n hankkeet jatkuivat 
pääsääntöisesti keskeytyksettä.  
Yhtiö vahvisti erikoisteknistä osaa-
mistaan ja osti toukokuussa kylmä-
tekniikan huolto- ja asennuspal-
veluita Etelä-Suomessa tarjoavan 
Kylmä-2000 Oy:n. Myös Aren joh-
dossa nähtiin muutoksia, kun uusi 
toimitusjohtaja Jarno Hacklin aloitti 
tehtävässään marraskuussa.

Pandemian aiheuttama epä-
varmuus näkyi myös kiinteistöliike-
toiminnassa, erityisesti toimitilojen 
vuokramarkkinoilla. Logistiikkati-
lojen kysyntä sen sijaan pysyi vah-
vana. Kiinteistöjen vuokrausastetta 
onnistuttiin nostamaan edellisvuo-
desta, ja myös kehityshankkeet 
etenivät suunnitellusti. Tilikauden 
aikana toteutettiin kolme kiinteistö-

kauppaa, joiden myötä kiinteistö-
omistus keskittyi entistä vahvemmin  
pääkaupunkiseudulle. Conficap myi 
toukokuussa Jyväskylän Ahjokadun,  
marraskuussa Turun Eerikinkadun 
sekä joulukuussa Raision Lasikuution  
toimistokiinteistöt. Lisäksi kiinteistö- 
rahastosalkkua kevennettiin vuoden 
aikana. 

Sijoitustoiminnassa vuosi oli 
vahva. Kehittyneiden maiden  
pörssikurssit nousivat vuoden  
aikana, ja suotuisa markkinatilanne  
heijastui myös Conficapin sijoitus- 
portfolioon. Katsauskauden aikana  
Conficap sijoitti Orthex Oyj:öön ja 
Puuilo Oyj:öön niiden listautuessa  
Helsingin pörssiin. Ankkuriomis- 
tusta Orthexissa vahvistettiin vielä  
vuoden lopussa, jolloin Conficap  
oli 14 prosentin omistusosuudellaan 
sen suurin omistaja. Tilikauden  
aikana kasvatettiin myös kansain-
välistä osakesalkkua, kevennettiin 
yksittäisiä omistuksia sekä jatkettiin 
pääomasijoitusohjelman  
toteuttamista.
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Talotekniset palvelut: 
Are Oy
Are-konserni on Suomen johtava talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalveluyritys, 
joka toimii laajasti myös Ruotsissa. Se tuottaa asiakkailleen kiinteistön koko elinkaa-
ren kattavat talotekniikkaratkaisut ja -palvelut talotekniikkaurakoinnista ylläpitoon ja 
huoltoon, modernisointiin ja korjausrakentamiseen. Huolehtimalla viihtyvyydestä, 
energiatehokkuudesta, turvallisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä Are tuottaa 
hyvinvoivia kiinteistöjä, joiden tuottavuus ja arvo säilyvät elinkaaren kaikissa vaiheissa. 
Yhtiö tarjoaa ratkaisujaan muun muassa toimisto-, liike- ja asuinkiinteistöihin.

 LIIKEVAIHTO 

457,9
 milj. euroa  
 (2020: 494,6 milj. euroa)

 LIIKETULOS 

-3,6
 milj. euroa  
 (2020: 5,2 milj. euroa)

 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 

3 314 
 työntekijää 
 (2020: 3 479)
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 LIIKEVAIHTO 

457,9
 milj. euroa  
 (2020: 494,6 milj. euroa)

 LIIKETULOS 

-3,6
 milj. euroa  
 (2020: 5,2 milj. euroa)

 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 

3 314 
 työntekijää 
 (2020: 3 479)

Kaksijakoinen vuosi johdatti 
uudistustyön alkuun

Vuosi 2021 oli Are Oy:n taloteknisissä palveluissa kaksijakoinen. Palvelut 
kehittyivät positiivisesti, projektiliiketoiminnassa koettiin vastoinkäymisiä 
ja tulos laski edellisestä vuodesta. Tahtotila positiiviseen muutokseen oli 
kuitenkin vahva ja Aressa luotiin perusta uudistustyölle, joka jatkuu 
tulevana vuonna ja näkyy niin työmailla kuin yhtiön johdossa.  

Muuttuva pandemiatilanne näkyi 
edelleen Aren työntekijöiden ja 
asiakkaiden arjessa, ja turvallisen 
työskentelyn varmistamiseksi  
työmailla ja asiakaskohteissa 
noudatettiin koronaohjeistuksia ja 
erityisjärjestelyjä. Meneillään olevat 
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hankkeet jatkuivat pääasiassa 
keskeytyksettä, mutta pandemian 
tuoma epävarmuus hidasti talo- 
teknisen huollon markkinaa ja näkyi 
erityisesti projektiliiketoiminnassa. 
Vaikka tilaukset ja tarjouspyynnöt 
kasvoivat kesää kohti, loppuvuoden 

rajoitukset supistivat jälleen erityi-
sesti lisä- ja pientöiden kysyntää. 
Liikevaihto ja tulos laskivatkin edel-
lisestä vuodesta.

Vuoden aikana nähtiin kuitenkin 
myös paljon positiivista kehitystä. 
Etenkin kiinteät palvelusopimukset 
kasvoivat kaikilla alueilla. Are lan-
seerasi myös asiakkaan energiate-
hokkuutta parantavia palveluita, ku-
ten hiilijalanjäljen pienentämisessä 
auttavan Energiamanageri-kokonai-
suuden. Yhtiö rakensi vastuullisuus-
ohjelman ja liittyi mukaan YK:n Glo-
bal Compact -aloitteeseen. Lisäksi 
se laajensi kylmätekniikan osaamis-
taan ostamalla toukokuussa kylmä-
tekniikan huolto- ja asennuspal-
veluita Etelä-Suomessa tarjoavan 
Kylmä-2000 Oy:n.

Are aloitti ja toteutti myös  
useita strategisia kehitysprojekteja.  
Keväällä se julkisti uuden strategi-
ansa henkilöstölle, ja työ strategian  
jalkauttamiseksi jatkuu edelleen.  
Lisäksi yhtiö käynnisti Arela-hank-
keen, jossa uudistetaan ja yhden-
mukaistetaan yhtiön käytäntöjä 
sekä vaihdetaan ERP- eli toiminnan- 
ohjausjärjestelmä. 
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Henkilöstön osaamista tuettiin 
monipuolisilla koulutuksilla, ja työ-
turvallisuutta onnistuttiin paranta-
maan ennakoivan turvallisuustyön 
avulla. Yhtiön johdossa tehtiin uu-
sia merkittäviä nimityksiä, ja Aren lii-
ketoiminta sai vahvan uuden luot-
saajan, kun Jarno Hacklin aloitti 
marraskuussa työnsä yhtiön toimi-
tusjohtajana.

Kohti kiinteistöalan 
kestävyystavoitteita

Alkavana vuonna asuntorakentami-
sen ennakoidaan säilyvän korkealla 
tasolla ja toimitilarakentamisen 

kääntyvän kasvuun. Korjausrakenta- 
misessa on patoutunutta kysyntää, 
joka purkautuu tulevana vuonna. 
Yhdessä nämä luovat mahdolli-
suuksia myös Arelle, ja myynti-
kentällä onkin näkyvissä jo signaa-
leja liiketoiminnan piristymisestä. 
Myös erityisesti Ruotsin markkinat 
tarjoavat edelleen paljon kasvun 
paikkoja.

Aren omassa kehityksessä tu-
leva vuosi on ennen kaikkea uudel-
leenrakentamisen vuosi. Tulevan 
vuoden aikana on tarkoitus uudistaa 
nykyistä toimintamallia, jonka avul-
la Aren osaamista ja tarjoamaa voi-
daan skaalata, yhtenäistää ja vahvis-

taa koko organisaatiossa. Sen lisäksi 
käynnissä ovat myös brändiuudis-
tus ja toiminnanohjausjärjestelmän 
uudistus. Vuonna 2022 fokuksessa 
onkin ennen kaikkea yhtiön sisäinen 
tapa toimia. 

Muuttuvassa toimintaympä-
ristössä asiakkaat odottavat Arel-
ta entistä tiiviimpää kumppanuutta. 
Samaan aikaan kun energiakustan-
nukset nousevat, kiinteistöjen omis-
tajat pyrkivät vähentämään päästö-
jä ja kulkemaan kohti kiinteistöalan 
kestävyystavoitteita. Näihin tarpei-
siin Are haluaa vastata tulevina vuo-
sina entistäkin paremmin. 
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Vaikka vuosi 2021 oli Arelle vaativa, yhtiössä ei  
jääty pyörittelemään peukaloita tai lamaan- 
nuttu paikoilleen. Uuden toimitusjohtajan Jarno 
Hacklinin johdolla Aren vahvuuksia ja kehitys-
kohteita on käyty läpi perusteellisesti, ja uuden 
toimintamallin suunnittelu on jo vauhdissa. 
Conficap tuo uudistustyöhön myös omistajan 
vahvan tuen.

Sisäisissä ja ulkopuolisissa arvioinneissaan  
Are on tunnistanut tarpeen selkeyttää ja yhte-
näistää toimintamalliaan. Kun kaikilla yksiköillä 
on omat tapansa toimia, osaaminen ja uudet 
oivallukset jäävät paikallisiksi eivätkä leviä 
koko organisaatioon asti. 

”Uskon nykyiseen strategiaan. Se ohjaa meitä  
oikeaan suuntaan, mutta meidän täytyy varmis- 
taa tekeminen käytännön tasolla ja selkeyttää 
vastuita. Meillä on kaksi eri liiketoimintaa, jotka 
vaativat erilaiset toimintamallit ja johtamista.  
Haluamme toteuttaa sekä projekteja että palve- 
luita mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja 
tehokkaasti hyödyntäen vahvan paikallisuuden 
ohella myös ison talon vahvuuksia”, kertoo 
Hacklin.

Markkina ja vallitsevat megatrendit tukevat 
Aren ja koko talotekniikka-alan myönteistä 
kehitystä. 

”Rakennusten teknistyminen sekä energiate-
hokkuutta koskevat vaatimukset kasvattavat 
edelleen kysyntää talotekniikkapalveluille. 
Arella on hyvä maine, korkea asiakastyytyväi-
syys ja sitoutuneet työntekijät, joiden varaan 
on hyvä rakentaa”, Hacklin sanoo. 

”Aressa on valtavasti potentiaalia. Vahva palvelu- 
liiketoiminta on ollut positiivinen yllätys. Projek-
tien osalta haastavan vuoden jälkeen lähdem-
me rakentamaan entistä vahvempaa projekti-
osaamista.” 

Ketterä päätöksenteko tuo kilpailuetua

Hacklinin mukaan mutkaton yhteistyö hallituk-
sen ja sitä kautta omistajan kanssa antaa hyvän 
pohjan uudistuksille. ”Tapaamme pääomistajan 
kanssa säännöllisesti, ja päätökset laitetaan 
toimeen nopeasti, Tämä on hyvin poikkeuk-
sellista ja erilaista verrattuna pörssiyhtiöihin, 
joissa päätösten läpivienti on hidasta ja kehit-
tämisen aikajänne lyhyempi.”

Kun perusteet ovat kunnossa, Conficapilla on 
vahva tahto kehittää yhtiötä ja investoida  
siihen. 

”Markkinoiden ja toimintaympäristön muuttu-
essa nopeasti myös Are pysyy muutoksen mu- 
kana. Ketteryys on meille merkittävä kilpailu- 
etu”, Hacklin näkee. 

Toimitusjohtaja uskoo, että markkinoilla on 
tilaa perheyhtiölle, jonka arvot ja kulttuuri ovat 
erilaiset ja horisontti pitkäjänteisempi kuin 
pörssiyhtiöillä tai pääomasijoittajilla.

”Esimerkiksi yritysostoissa tämä näyttäytyy 
usein etuna. Jos joku on myymässä yritystä, 
jota on rakentanut elämäntyönään, luopu-
minen ei ole helppoa. Liittyminen toiseen 
perheyhtiöön voi kuitenkin tuoda jatkuvuutta 
toimintaan ja arvoihin.”

Toimintamalli kuntoon 
omistajan tuella
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Kiinteistö-
liiketoiminta
Conficapin kiinteistöliiketoiminta sijoittaa kiinteistöihin ja kiinteistörahastoihin 
sekä kehittää aktiivisesti omistamiaan kiinteistöjä. Vuokrattavana on yhteensä 
yli 120 000 m² toimisto- ja logistiikkatilaa pääkaupunkiseudulla sekä muissa 
Suomen kasvavissa keskuksissa. Pitkäjänteinen ja aktiivinen liiketoiminta 
luo arvoa ja vakautta sekä konsernille että kumppaneille. 

HELSINKI
Kalevankatu 9, keskusta
Toimistokiinteistö, 1 700 m2

Vuorikatu 20, keskusta
Toimistokiinteistö, 5 600 m2

Hiomotie 6, Pitäjänmäki, JUJU
Toimistokiinteistö, 7 700 m2

Hiomotie 8, Pitäjänmäki, JUJU
Toimistokiinteistö, 7 600 m2

Kornetintie 3, Pitäjänmäki, JUJU
Toimistokiinteistö, 11 300 m2

Kornetintie 6, Pitäjänmäki, JUJU
Toimistokiinteistö, 3 300 m2

Takomotie 8, Pitäjänmäki, JUJU
Toimistokiinteistö, 11 200 m2

Sorvaajankatu 13, Herttoniemi
Teollisuuskiinteistö/varasto, 5 600 m2

Sorvaajankatu 15, Herttoniemi
Teollisuuskiinteistö/varasto, 8 000 m2

Valuraudankuja 3, Tattariharju
Teollisuuskiinteistö/varasto, 10 800 m2
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ESPOO
Ruukintie 18, Kiviruukki
Teollisuuskiinteistö/varasto, 8 000 m2

VANTAA
Pyhtäänkorventie 11 A, Aviapolis
Teollisuuskiinteistö/varasto, 3 200 m2

Tikkurilantie 10, Hakkila
Teollisuuskiinteistö/varasto, 26 000 m2

Vetotie 3, Kaivoksela
Toimistokiinteistö, 5 800 m2

TURKU
Torinkulma, keskusta
Toimistokiinteistö, 3 500 m2
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LIIKETULOS 

1,8
milj. euroa  
(2020: -0,9 milj. euroa)

LIIKEVAIHTO 

20,2 
milj. euroa 
(2020: 14,1 milj. euroa)

VUOKRATTAVAT TILAT 

121 000
31.12.2021, m2  
(2020: 130 000)
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Onnistunut kehittämisen 
ja keskittämisen vuosi

Vaikka pandemian tuoma epävarmuus näkyi edelleen 
toimitilamarkkinoilla, vuosi 2021 oli Conficapin kiinteistöliiketoiminnalle 
tapahtumarikas ja positiivinen. Vuoden aikana nähtiin monia onnistumisia 
ja sekä vuokrausaste että vuokratuotot nousivat. Yhtiö kehitti kiinteistö-
strategiaansa ja keskitti kiinteistöportfoliotaan yhä vahvemmin 
pääkaupunkiseudun merkittäviin sijainteihin.

Vuoden aikana työskentely jatkui 
yhä pääosin etäyhteyksin. Pande-
mia heijastui myös vuokralaisten 
toimintaan, ja ravintola- ja liiketoi-
mijoiden kanssa sovittiin tapaus-
kohtaisista järjestelyistä. Vuokraus- 
astetta onnistuttiin nostamaan, ja 
liiketoiminnan tulos oli odotettua 
parempi, vaikka vuoden aikana  
tehtiin myös runsaasti investointeja  
kiinteistöjen muutostöihin. Liike- 
vaihto kasvoi 20,2 miljoonaan eu-
roon (2020: 14,1 milj. euroa).

Vuokraustoiminta kehittyi posi-
tiivisesti. Pilvipalveluyhtiö Cloud1:n 
saaminen vuokralaiseksi vahvisti  
Helsingin Vuorikadun kiinteistön 
teknologiakeskittymää. Stadin am-

matti- ja aikuisopiston kanssa  
tehtiin merkittävä vuokrasopimus 
Helsingin Valuraudankuja 3:n tiloista,  
ja myös muissa kiinteistöissä  
solmittiin uusia sopimuksia. 

Kiinteistösalkun nopea kasvat-
taminen edellisten vuosien aikana 
antoi tilaa kartoittaa kehitystarpeita  
eteenpäin. Kiinteistöstrategiansa 
mukaisesti yhtiö keskitti omistus-
taan pääkaupunkiseudun merkittä-
viin sijainteihin ja luopui kolmesta 
kiinteistöstään sen ulkopuolella.  
Toukokuussa myytiin Jyväskylän  
Ahjokadun, marraskuussa Turun  
Eerikinkadun sekä joulukuussa 
Raision Lasikuution toimisto- 
kiinteistöt. 
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Vastuullisuustekoja ja uusia osaajia

Yksi vuoden merkittävimmistä  
kehityskohteista oli kiinteistöjen 
energiatehokkuuden parantaminen.  
Kiinteistöliiketoiminta teki Aren 
kanssa sopimuksen palvelusta,  
jossa oma energiamanageri seuraa 
kiinteistöjen energiankulutusta ja  
tekee ehdotuksia niiden energiate-
hokkuuden parantamisesta. Tärkeä 
askel oli myös Tikkurilantie 10:n logis- 
tiikkakiinteistössä käyttöön otettu 
aurinkovoimala. Investoinnit energia- 
tehokkuuteen ovat paitsi ympäristö- 
ystävällisiä myös kannattavia ja 
maksavat itsensä nopeasti takaisin. 

Kiinteistöliiketoiminta aloitti  
myös ESG-vastuullisuusstrategian 
laatimisen. Vastuullisuuskysymykset  
otetaan huomioon niin tilojen  
remontoinnissa kuin materiaali- 
valinnoissa ja sähkösopimuksen 
valinnassa. Sähköautojen latauspis-
teitä tullaan lisäämään kiinteistöihin 
seuraavien vuosien aikana, ja myös 
työntekijöiden hyvinvointi ja tilojen  

tehokas käyttö ohjaavat suunnittelua. 
Vuoden aikana kiinteistöliike-

toiminnan tiimi täydentyi useilla  
uusilla osaajilla. Kiinteistöjohtaja  
Antti Pitkänen lähti luotsaamaan ja 
kehittämään liiketoimintaa maalis- 
kuussa. Kiinteistöpäällikkö Jussi  
Haasto toi tiimiin energiatehokkuu- 
den ja talotekniikan tuntemusta  
ja tekninen kiinteistöpäällikkö Jani 
Pulkkinen osaamista rakennuttamis- 
projekteista. Vuoden 2022 alusta 
myös kehityspäällikkö Erik Toivanen  
jatkaa tiiviisti kiinteistöliiketoimin-
nassa. Tiimin vahvistuminen on 
auttanut kehittämään operatiivista  
toimintaa ja rakentamaan esimerkik-
si uudenlaisia kumppanuusmalleja.

Sijainti ratkaisee yhä enemmän

Syksyn aikana Conficap päivitti 
kiinteistöstrategiaansa. Tulevaisuu- 
dessa fokusalueena ovat yhä  
vahvemmin pääkaupunkiseudun 
keskeiset sijainnit, joilla yhtiö toimii 
suorien kiinteistöomistusten kautta.  

Rahastojen kautta omistuksia on 
toki muissakin kaupungeissa.  
Kiinteistöjen suurta osuutta sijoitus- 
salkussa halutaan hieman keventää. 
Tulevana vuonna Conficap panos-
taa vuokrausprosesseihin ja markki- 
nointiin sekä yhtenäistää palvelun-
tuottajaverkostoaan. Myös energia-
tehokkuuden kehittäminen jatkuu. 

Kiinteistömarkkinan oletetaan 
jatkuvan yhä kohtuullisen aktiivisena.  
Vaikka työnteon tavat ovat muuttu-
neet, toimitiloja tarvitaan myös jat-
kossa. Alueissa on kuitenkin eroja, 
ja hyvän sijainnin merkitys koros-
tuu entisestään. Kiinteistöliiketoi-
minnassa asiakaslähtöisyys ja asia-
kaspalvelun kehitys ovat toiminnan 
lähtökohta, johon Conficap on  
sitoutunut. Nopean reagointikyvyn 
tarve on korostunut, ja vuokralaisten  
tarpeisiin on pystyttävä vastaa-
maan entistä nopeammin. Tällöin 
kotimainen, kasvollinen omistaja 
pystyy osoittamaan ketteryytensä 
ja vahvuutensa.
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Cloud1 on IT-alan yritys, joka auttaa isoja ja keskisuuria organisaatioita hyödyntämään data-
pääomaansa ja rakentamaan sen avulla erilaisia palveluja, sovelluksia ja tuotteita. Kun jaettu 
alivuokralaistila Helsingin Kaisaniemessä alkoi käydä pieneksi nopeasti kasvavan yrityksen 
tarpeisiin, Cloud1 lähti etsimään uusia toimitiloja. Sellaiset löytyivätkin aivan naapurikorttelista,  
Conficapin omistamasta Vuorikatu 20:n toimistokiinteistöstä kaupungin ydinkeskustasta.

”Kevään 2021 aikana tutustuimme kymmeniin tiloihin Helsingin keskustan läheisyydessä, 
mutta Conficapin kiinteistö sopi parhaiten nykyisiin ja tuleviin tarpeisiimme. Alussa tilat 
olivat raakapinnoilla, joten pääsimme räätälöimään ne alusta alkaen omiin tarpeisiimme. 
Näin pystyimme varmistamaan, että esimerkiksi lasiseinissä on tietoturvalliset ään- 
eristykset”, Cloud1:n Lead Architect Harri Puupponen kuvailee. 

Muutostöiden aikana yhteistyö Conficapin kanssa sujui mutkattomasti, ja remontti valmistui 
jopa etuajassa marraskuussa 2021. Uudet tilat on otettu positiivisesti vastaan, ja ne muotou-
tuvat edelleen tarpeiden tarkentuessa ja yrityksen kasvaessa. Muuttosuunnittelun alkaessa 
työntekijöitä oli parikymmentä, nyt 50 ja vuoden lopussa ehkä jo 10–15 enemmän.

”Kun tilat ovat kunnossa ja sijainti näin keskeinen, emme halua muuttaa uudestaan heti 
parin vuoden päästä. Siksi olemme alusta asti miettineet tiloja niin, että ne kehittyvät  
mukanamme”, Puupponen sanoo.

Sujuva yhteys helpottaa arkea

Vuokralaisena Cloud1 on ollut tyytyväinen käytännön yhteydenpitoon vuokranantajan 
kanssa.

”Conficapissa oma yhteyshenkilömme on helposti tavoitettavissa, eikä vastauksia joudu 
odottamaan kauan. Olemme todella tyytyväisiä yhteistyöhön ja upeisiin tiloihimme”,  
sanoo Cloud1:n toimistopäällikkö Annu Sarpaneva.

Harri Puupposen mukaan uudet toimitilat ovat olleet ratkaiseva askel koko yrityksen  
kehityksessä.

”Ero entiseen on huikea. Cloud1 täyttää nyt kymmenen vuotta, ja ensimmäistä kertaa  
meillä on omat tilat. Tämä on meille isoin konkreettinen asia koko yrityksen historiassa.  
Nyt pääsemme luomaan ja vahvistamaan omaa yrityskulttuuriamme aivan uudella tavalla. 
Tilat ovat paljon enemmän kuin vain toimisto.”

Toimivat tilat 
rakentavat yrityskulttuuria
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Sijoitustoiminta
Sijoitusliiketoiminnan tavoitteena on saavuttaa vakaa ja vahva tuotto 
valitun riskiprofiilin puitteissa. Sijoitukset hajautetaan maantieteellisesti, 
toimialoittain, sijoitustuotteittain sekä likviditeetin ja riskitason 
perusteella. Perheyrityksenä Conficap luo pitkäjänteistä 
omistaja-arvoa.

KOKONAISTUOTTO 

17,0 %
(2020: 8,8 %)
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Sijoitustoiminnassa vuosi 2021 oli menestyksekäs. Suotuisa toimintaympäristö yhdessä 
onnistuneiden sijoituspäätöstenkanssa kasvattivat sijoitusportfoliota ja liiketoiminnan tulosta. 
Conficap osallistui myös kahteen listautumiseen ja vahvisti asemaansa Orthexin suurimpana 
ankkuriomistajana. 

kiihtyvän entisestään energian- 
hintojen noustessa. Rahapolitiikan 
ennakoidaan kiristyvän. 

Toisaalta yhtiöiden talouskasvu  
on yhä vahvaa ja maailmantalouden  
kasvun arvioidaan jatkuvan kohtuul- 
lisena kaikesta huolimatta. Osake-
markkinoiden heiluminen on toden-
näköistä ja riskejä heikkoon sijoitus-
vuoteen on havaittavissa. 

Monien muutosten vuosi 2021 toi  
esiin Conficapin pitkäjänteisen ja ha-
jautetun sijoitusstrategian vahvuudet. 
Yhtiön kauaskantoinen sijoitushori-
sontti tasoittaa nopeiden heilahdusten  
vaikutusta, ja muutokset voivat luoda 
myös uusia sijoitusmahdollisuuksia. 

Vuonna 2022 tarkoitus on  
edelleen toteuttaa aktiivisesti sijoitus- 
strategian toteuttamista ja jatkaa 
omistusten hajauttamista kansain-
välisesti ja sektoreittain. Vuoden 
2022 helmikuussa myös sijoitustoi-
minnan organisaatio muuttuu, kun 
sijoitustiimi eriytyy taloustiimistä ja 
jatkaa uuden sijoitusjohtajan David 
Millerin johdolla. Riskien hajauttami-
nen ja ennakoiva kehitystyö auttavat 
varautumaan äkillisiin muutostilan-
teisiin myös tulevina vuosina.

Suotuisa ja aktiivinen 
sijoitusvuosi
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Vaikka koronapandemia jatkui edel-
leen, osakemarkkinoilla vuosi 2021 
oli poikkeuksellisen suotuisa. Yhtiöi-
den tuloskasvu oli vahvaa, ja raha- 
ja finanssipoliittiset elvytystoimet 
tukivat osakkeita erityisesti kehitty-
neissä maissa. Rajoitukset lievenivät, 
rokotukset lisäsivät luottamusta 
tulevaisuuteen ja kulutuskysyntä 
säilyi hyvänä läpi vuoden. Yleinen 
markkinatilanne heijastui positiivi-
sesti myös Conficapin sijoitusport- 
folioon. Sijoitustoiminnan tulos oli 
vahva, ja koko vuoden tuotto nousi 
17,0 prosenttiin. 

Katsauskauden aikana Conficap  
teki sijoitukset Orthex Oyj:öön ja 
Puuilo Oyj:öön yhtiöiden listautues-
sa Helsingin pörssiin. Myöhemmin  
syksyllä se vahvisti vielä ankkuri- 
omistustaan Orthexista ja on 14  
prosentin omistusosuudellaan sen 
suurin omistaja. Sijoitustoiminnassa  
kasvatettiin myös kansainvälistä 
osakesalkkua, lisättiin sen maantie-
teellistä hajautusta sekä kevennettiin 
yksittäisiä omistuksia. Pääomasijoitus- 
ohjelman toteuttamista jatkettiin  
tekemällä sijoitussitoumukset  
kolmeen uuteen pääomarahastoon. 

Vuoden aikana Conficap päivitti  
sijoitustoiminnan strategiaansa ja  
täsmensi omistajastrategiaansa. 
Myös yhtiön viides omistajapolvi  
osallistui ja sitoutui entistä aktiivi-
semmin tähän työhön. Kiinteistö-
omistusten painopistettä päätettiin 
keventää vahvistamalla sijoitustoi-
minnan painoarvoa.

Pitkäjänteinen sijoitushorisontti tuo 
varmuutta muuttuvilla markkinoilla

Vuoden jälkipuoliskoa leimasivat 
kiihtyvä inflaatio, nousevat energia- 
hinnat sekä maailmankaupan  
tuotanto- ja logistiikkaketjujen ongel- 
mat. Myös geopoliittiset jännitteet 
kiristyivät. Loppuvuoden aikana  
volatiliteetti markkinoilla kasvoi.  
Uusi sijoitusvuosi 2022 onkin 
lähtenyt käyntiin laskutunnelmissa. 
Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ar-
vioidaan muuttaneen Euroopan tur-
vallisuuspoliittista tilannetta merkit-
tävästi. Sotatilan seurauksena myös 
maailmantalouden kasvu voi jäädä 
aiemmin odotettua matalammaksi ja 
taantuman riski Euroopassa on ko-
honnut. Lisäksi inflaation odotetaan 
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Tuloslaskelma ja tase

Milj. euroa 1-12 2021 1-12 2020

Liikevaihto 490,2 503,3

Valmistus omaan käyttöön 0,5 2,9

Liiketoiminnan muut tuotot 6,2 1,1

Materiaalit ja palvelut -226,8 -249,6

Henkilöstökulut -201,3 -198,2

Poistot ja arvonalentumiset -15,7 -12,5

Liiketoiminnan muut kulut -47,4 -46,7

Liiketulos 5,7 0,3

Korko- ja rahoitustuotot 0,1 1,5

Korko- ja rahoituskulut -1,4 -0,4

Tulos ennen veroja 4,5 1,5

Välittömät verot -2,8 -1,5

Vähemmistöosuus 0,0 0,0

Tilikauden tulos 1,7 0,0

Konsernituloslaskelma Konsernitase

Milj. euroa 31.12.2021 31.12.2020

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 26,0 29,8

Aineelliset hyödykkeet 108,5 116,5

Sijoitukset 7,9 7,9

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 210,5 187,5

Saamiset 108,1 119,4

Likvidit varat 57,7 60,2

Vastaavaa yhteensä 518,7 521,3

Vastattavaa

Oma pääoma 315,5 318,1

Vähemmistöosuus 0,0 0,0

Pakolliset varaukset 1,9 2,1

Korolliset velat 75,1 72,8

Korottomat velat 126,2 128,3

Vastattavaa yhteensä 518,7 521,3

Milj. euroa 1-12 2021 1-12 2020

Liiketoiminnan rahavirta 0,7 14,3

Investointien rahavirta -1,0 -27,5

Rahoituksen rahavirta -1,9 9,2

Likvidien varojen muutos -2,2 -4,0

Muuntoero -0,3 0,8

Rahoituslaskelma
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Conficap Oy:n hallitus 
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MAARIT TOIVANEN
s. 1954, vuorineuvos, Ktt h.c.
hallituksen puheenjohtaja

Onninen Oy:n hallituksen jäsen 1998–2000
Onninen Oy:n hallituksen pj 2000–2015
Onvest Oy:n toimitusjohtaja 2001–2015
Onvest Oy:n hallituksen pj 2000–30.4.2018
Conficap Oy:n hallituksen pj 1.5.2018– 

HARRI HOLLMÉN
s. 1949, varatuomari 

Onvest Oy:n hallituksen jäsen 
2016–30.4.2018
Conficap Oy:n hallituksen jäsen 
1.5.2018–

TIMO KOHTAMÄKI
s. 1963, tekniikan lisensiaatti

Are Oy:n hallituksen jäsen 2015–
Are Oy:n hallituksen pj 8.3.2018–
Conficap Oy:n hallituksen jäsen 
22.3.2019–

PANU ROUTILA
s. 1964, kauppatieteiden maisteri

Onvest Oy:n hallituksen jäsen 
2016–30.4.2018
Conficap Oy:n hallituksen jäsen 
1.5.2018–

HENRIK KOIVISTO
s. 1997, liiketalouden opiskelija

Conficap Oy:n hallituksen jäsen 
22.3.2019–

KARSTEN SLOTTE
s. 1953, diplomiekonomi

Onninen Oy:n hallituksen jäsen 
2001–2014
Onninen Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja 2015–2016
Onvest Oy:n hallituksen jäsen 
2013–30.4.2018
Conficap Oy:n hallituksen jäsen 1.5.2018–

MARTTI KOIVISTO
s. 1994, PgD Finance

Are Oy:n hallituksen jäsen 2018-
Conficap Oy:n hallituksen 
varajäsen 26.3.2021-

ERIK TOIVANEN
s. 1986, PgP Real Estate Business

Are Oy:n hallituksen jäsen 2018-
Conficap Oy:n hallituksen 
varajäsen 26.3.2021-
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Conficap Oy:n johtoryhmä 

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS                                          KONSERNIN RAKENNE JA  VUOSI 2021                                            LIIKETOIMINTA-ALUEET                                             TULOSLASKELMA JA TASE                                             HALLITUS JA JOHTORYHMÄ

MAARIT TOIVANEN
s. 1954, vuorineuvos, Ktt h.c.

toimitusjohtaja 

MARKO HÄIKIÖ
s. 1969, kauppatieteiden maisteri

talousjohtaja 

DAVID MILLER
s. 1958, MA Cantab

sijoitusjohtaja 1.2.2022 alkaen 

ANTTI PITKÄNEN
s. 1972, diplomi-insinööri

kiinteistöjohtaja



TALOTEKNISET PALVELUT ARE OY

Kaivokselantie 9, 01610 Vantaa 

Puhelin 020 530 5500

www.are.fi

LIIKETOIMINTA

Kiinteistöliiketoiminta

Sijoitustoiminta

TOIMITILAT 

Salomonkatu 17 A, 12. krs, 00100 Helsinki 

Puhelin 010 400 6440 

conficap@conficap.com

www.conficap.com

YRITYSKAMPUS JUJU

Takomotie 8, 00380 Helsinki 

Puhelin 0400 304 342

www.jujukampus.fi




