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Aedifica investeert 18 miljoen € in de ontwikkeling van 4 zorglocaties 

 in Finland 
 

 

 

- Ontwikkeling van een service community, een woonzorgcentrum en twee residentiële 

zorgcentra voor mensen met een beperking in Finland 
 

- Totale investering: ca. 18 miljoen € 
 

- Gemiddeld brutorendement: ca. 6% 
 

- Totale capaciteit: 116 kinderen & 75 bewoners 
 

- Gediversifieerde pool van ervaren private en non-profit exploitanten 

 

 

 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “Aedifica breidt haar zorgvastgoedportefeuille in Finland 

verder uit door ca. 18 miljoen € te investeren in de ontwikkeling van vier zorglocaties. Na oplevering van 

de werken zullen de gebouwen 116 bewoners en 75 kinderen verwelkomen. We kijken ernaar uit om 

verder te blijven investeren in futureproof zorgvastgoed met ons Finse Hoivatilat-team, dat alle projecten 

ontwerpt en ontwikkelt.” 

 

Atte Nittylä, CEO van Hoivatilat, voegt daaraan toe: “We zullen een service community ontwikkelen 

in Espoo, een woonzorgcentrum in Kuopio en twee residentiële zorgcentra voor mensen met een 

beperking in Nokia en Sotkamo. Bij het ontwerp van deze nieuwe ontwikkelingsprojecten werd 

bijzondere aandacht besteed aan milieunormen en energie-efficiëntie. Samen creëren we een betere 

samenleving.” 
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Espoo Kuurinkallio – Espoo (FI) 

 
Naam Type Locatie Pipeline 

(in miljoen €) 
Capaciteit 
(eenheden) 

Huurcontract Exploitant Type zorg Opleverings-
datum 

Espoon 
Kuurinkallio1 

Ontwikkeling Espoo (FI) 7 75 kinderen 
26 bewoners 

15 jaar - NN Pilke 
Humana 
Finland 

Kinderdagverblijf 
Gehandicapten-
zorg 

Q2 2024 

Kuopio 
Torpankatu2 

Ontwikkeling Kuopio (FI) 5,5 47 bewoners 15 jaar - NN Esperi Ouderenzorg Q1 2024 

Nokia 
Tähtisumunkatu3 

Ontwikkeling Nokia (Fi) 3 21 kinderen 15 jaar - NN HDL Gehandicapten-
zorg 

Q4 2023 

Sotkamo 
Härkökivenkatu4 

Ontwikkeling Sotkamo (FI) 2,5 22 kinderen 15 jaar - NN Esperi Gehandicapten-
zorg 

Q1 2024 

Totaal3   18 116 bewoners 
& 75 kinderen 

   

 
1 Adres: Kuurinkallio 7, 02750 Espoo (Finland). 
2 Adres: Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu (Finland). 
3 Adres: Tähtisumunkatu 3, Nokia (Finland). 
4 Adres: Härkökivenkatu 3, 88610 Sotkamo (Finland). 
4 De aanschaffingswaardes voldoen aan de eisen van artikel 49 § 1 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

 

Het Finse Hoivatilat-team zal een service community ontwikkelen in Espoo (272.000 inwoners). Espoo 

Kuurinkallio omvat een kinderdagverblijf waar dagelijks tot 75 kinderen zullen worden opgevangen en 

een residentieel zorgcentrum dat plaats zal bieden aan 26 mensen met een beperking. De bouwwerken 

zijn reeds gestart en zullen naar verwachting worden opgeleverd in het tweede kwartaal van 2024. Het 

kinderdagverblijf zal worden uitgebaat door Pilke, een Finse exploitant van kinderdagverblijven die 

innovatieve onderwijs- en opvangdiensten voor jonge kinderen aanbiedt aan meer dan 10.000 kinderen 

in 180 kinderdagverblijven in heel Finland, met ongeveer 2.000 werknemers. Pilke exploiteert reeds 

25 Aedifica-sites. Het residentieel zorgcentrum zal worden uitgebaat door Humana Finland, een 

toonaangevend Noord-Europees zorgbedrijf dat individuele en gezinszorgdiensten, persoonlijke 

assistentie, ouderenzorg en huisvesting met speciale diensten aanbiedt. Humana Finland exploiteert 

momenteel reeds 15 woonzorgcentra voor mensen met een beperking in Finland. 

 

In Kuopio (118.000 inwoners) zal het team een woonzorgcentrum ontwikkelen. Kuopio Torpankatu zal 

plaats bieden aan 47 ouderen met hoge zorgbehoeften. De bouwwerken zijn reeds gestart en zullen 

naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 worden opgeleverd. Het gebouw zal worden uitgebaat 

door Esperi, een private speler die 20 jaar ervaring in de zorgsector heeft en 6.800 medewerkers in 
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dienst heeft in ongeveer 200 gemeenten over heel Finland. Esperi biedt een breed gamma aan 

zorgdiensten aan verschillende doelgroepen. De groep exploiteert reeds 4 Aedifica-sites. 

 

Daarnaast zal Hoivatilat een residentieel zorgcentrum voor mensen met een beperking ontwikkelen in 

Nokia (35.000 inwoners). Nokia Tähtisumunkatu zal plaats bieden aan 21 bewoners. De bouwwerken 

zijn reeds gestart en zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 worden opgeleverd. Het 

gebouw zal worden uitgebaat door HDL (Helsingin Diakonissalaitos), een non-profitorganisatie. De 155 

jaar oude stichting verleent sociale en gezondheidsdiensten aan mensen die speciale steun nodig 

hebben. HDL heeft 3.200 mensen in dienst en baat reeds 3 Aedifica sites uit. 

 

In Sotkamo (10.000 inwoners) zal het team een residentieel zorgcentrum voor mensen met een 

beperking ontwikkelen. Sotkamo Härkökivenkatu zal plaats bieden aan 22 bewoners. De bouwwerken 

starten in het tweede kwartaal van 2023 en zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 

worden opgeleverd. Ook dit gebouw zal door Esperi worden uitgebaat. 

 

De vier zorglocaties zullen gebruik maken van energie-efficiënte systemen, zoals geothermische 

verwarming en een lucht-water warmtepomp, wat voor elk van deze gebouwen moet resulteren in een 

energielabel1 ‘A’ of ‘B’, wat bijdraagt aan de verdere verduurzaming van de vastgoedportefeuille van de 

Groep. 

 

 

 
 

Kuopio Torpankatu – Kuopio (FI) 

 

  

 
1 Energieprestatiecertificaat. 
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Over Aedifica 
 

Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die 

zich specialiseert in Europees zorgvastgoed en in het bijzonder locaties voor ouderenzorg. 

Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 610 sites opgebouwd in België, Duitsland, 

Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden, Ierland en Spanje, met een waarde van 

meer dan 5,6 miljard €. 
 

Aedifica is genoteerd op Euronext Brussels (2006) en Euronext Amsterdam (2019) onder de 

volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters). 
 

Sinds maart 2020 maakt Aedifica deel uit van de BEL 20, de referentie-index van Euronext 

Brussels. De marktkapitalisatie bedroeg op 8 februari 2023 ca. 3,2 miljard €. 
 

Aedifica is opgenomen in de EPRA, Stoxx Europe 600 en GPR-indexen. 
 

Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten 

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen 

over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Aedifica. Lezers worden erop gewezen 

dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan 

belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Aedifica grotendeels niet onder 

controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien 

gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de 

vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt Aedifica 

geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten. 

Voor alle bijkomende informatie 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 

 

T +32 494 573 115 

ingrid.daerden@aedifica.eu 

Bob Boeckx 
Corporate Communication Manager 
 

T +32 496 279 979 

bob.boeckx@aedifica.eu  

 

Ontdek Aedifica’s MVO-verslag 
 

www.aedifica.eu 
 
 

       

https://aedifica.eu/wp-content/uploads/2022/06/AED_CSR-Report_2021_EN_2022-06-09_LV.pdf
https://aedifica.eu/nl/
https://www.linkedin.com/company/aedifica-reit/
https://www.instagram.com/aedifica_reit/
https://twitter.com/aedifica_reit

