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Sijoitus

Vastuullisuudesta on tullut siinä määrin valtavirtaa, että 
sillä jopa kilpaillaan. Ja hyvä niin, harva kun on siinä  
virheetön tai valmis. Puheenvuorossa Tiina Landau. s.2

MIELIKUVIA VAI 

vaikutuksia?
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”JOS  YRITYS  ei ole vastuullinen, niin asi-
akkaat eivät halua ostaa sen tuotteita, työn-
tekijät eivät ole kiinnostuneita siitä eikä ku-
kaan halua sijoittaa”, eräs tuntemani sal-
kunhoitaja kuvasi vastuullisuuden merki-
tystä. Sidosryhmien vaatimusten lisäksi vas-
tuullisuuteen on tulossa kasvavassa määrin 
myös lakisääteisiä velvoitteita muun muas-
sa EU:ssa, kun rahastot eivät voi enää jatkos-
sa määritellä vastuullisuusväitteitään par-
haaksi katsomallaan ta-
valla ja asiakkaiden odo-
tuksiakin pitäisi kartoit-
taa. Mutta onko vastuul-
lisuudessa kyse enem-
män mielikuvista vai 
vaikutuksista?

T U O T T OJ E N  näkökul-
masta vastuullisuut-
ta ei kannata sivuuttaa, 
sillä sijoittaminen kun-
kin toimialan parhaat 
ESG-luokitukset saanei-
siin yrityksiin on tuotta-
nut yleistä markkinake-
hitystä paremmin. ESG:l-
lä tarkoitetaan ympäris-
tövaikutusten (Environ-
mental), sosiaalisen vastuun (Social) ja hal-
lintotavan (Governance) yhdistelmää, joka 
vaikuttaa yritysten tuleviin tuottoihin ja 
riskeihin. Näihin teemoihin sisältyy myös 
sellaisia riskejä, joihin ei päde kovin hyvin 
Kauppakorkeakoulun rahoituksen kurssil-
la aikoinaan ensimmäisenä oppimani asia, 
eli ainoa ilmainen lounas, joka on osakesi-
joitusten hajauttaminen riittävän moneen 
kohteeseen. Siinä missä kaikki laajan sijoi-
tussalkun yritykset tuskin kohtaavat ihmis-

oikeuskriisiä samalla kertaa, esimerkiksi il-
mastonmuutosta tai vesiriskejä ei voi hajaut-
taa pois – ne kun koskevat monia toimialoja 
ja laajoja maantieteellisiä alueita.

MISTÄ SIT TEN  puhumme, kun puhum-
me vastuullisuudesta? Yleensä odotukse-
na on enemmän kuin parempien tuottojen 
tavoitteleminen vastuullisimmat yritykset 
tunnistamalla. Toki sijoituskohteiden va-

linta voi olla erityisesti 
yksityissijoittajalle myös 
arvokysymys ja iso insti-
tuutiokin yleensä linjaa, 
missä se haluaa olla mu-
kana. Esimerkiksi harva 
eläkesijoittaja tavoitte-
lee tuottoja ihan hinnal-
la millä hyvänsä, jos si-
joituskohteet ovat ristirii-
dassa laajemman yhteis-
kunnallisen edun kanssa. 
Tämän lisäksi moni edis-
tää vastuullisuutta aktii-
visella omistajavaikut-
tamisella. Yhdistämällä 
voimansa sijoittajat voi-
vat vaikuttaa niin yrityk-
sen strategiaan kuin hal-

lituksen kokoonpanoon.

VA S T U U L L I S U U D E S TA  O N  tullut siinä 
määrin valtavirtaa, että sillä jopa kilpail-
laan. Ja hyvä niin, harva kun on vastuul-
lisuudessa virheetön tai valmis. Kunhan 
muistetaan, että varsinaiset reaalimaailman 
vaikutukset syntyvät lähinnä sijoituskoh-
teena olevissa yrityksissä. Siksi sijoittajan 
vastuullisuus voi yhtä lailla tarkoittaa sanoja  
kuin tekoja.

Vastuullisuudesta on tullut vaatimus

Puheenvuoro 

04 RAUMA MARINE 
CONSTRUCTIONS 
Rauman telakan 
menestystarina on 
oman alansa ihme

”Jokaisella 
alusprojektilla 
on mittavat 
vaikutukset niin 
Rauman kuin  
koko Suomen 
taloudelle. ”

”Toiminnan avulla 
yritykset saavat  
hyviä toimitiloja 
ja Pohjoinen  
elinkeinoelämä 
kehittyy.”

”Tehtävämme on 
edistää ja tukea 
vastuullisuustyötä.”RMC:n toimitusjohtaja  

Jyrki Heinimaa 

Terwarahaston toimitusjohtaja  
Raimo Pahkala 

Nordia Managementin toimitusjohtaja 
Kalle Lumio

Tiina Landau
Vastuullisuusasiantuntija, 
tietokirjailija

Toimitilavuokraajilla on 
kunnianhimoisia vastuul-
lisuusstrategioita, mutta  
haasteita toteuttaa ne 
käytännössä. Kiinteistö-
sijoitusyhtiö Castellum 
auttaa asiakkaitaan oman 
esimerkkinsä voimalla.

V astuullisuusstrategiat 
ovat nousseet kärki-
sijoille useiden toimi- 
ja liiketilavuokraajien 

suunnitelmissa. Moni on kuiten-
kin todennut, että vastuullisuusta-
voitteita ei ole helppo viedä käytän-
töön. Miten hiilineutraalius saavu-
tetaan? Miten työntekijöiden hyvin-
vointi varmistetaan koronapande-
mian aikana ja sen jälkeen? 

Castellum tuntee asiakkaiden-
sa tarpeet ja alan muutokset. Työn 
murros on kansainvälinen ilmiö. 

Toimitusjohtaja Henrik Stadigh kertoo, että Rantatie Business Parkin laajennusosa Loikka on saavuttanut kultatason LEED® Gold -ympäristösertifikaatin. 

Esimerkiksi työmatkustelun arvi-
oidaan vähenevän, minkä johdosta 
työntekijät viettävät jatkossa enem-
män aikaa työpaikoillaan. 

– Työntekijät ovat valveillaolo-
ajastaan 90 prosenttia sisätiloissa, 
joten toimitiloissa on huomioitava 
entistä paremmin terveys- ja tuot-
tavuusaspektit. Hyödynnämme jo 
uutta WELL Building Standard -ser-
tifiointia. Emme silti mieti pelkäs-
tään rakennusten ympäristöserti-
fiointia vaan myös työntekijöiden 
hyvinvointia ja työympäristön vas-
tuullisuutta. Siinä haluamme aut-
taa ja tukea asiakkaitamme, toteaa 
Castellum Suomen toimitusjohtaja 
Henrik Stadigh.

– Kun ihminen tuntee itsensä 
tervetulleeksi ja arvostetuksi, hän 
on myös luova ja tehokas. Tämä on 
win–win-tilanne kaikille.

Castellum on pohjoismaiden suu-
rimpia kiinteistösijoitusyhtiöitä ja 
edelläkävijä toimisto- ja logistiikka-
tilojen kehittäjänä ja toteuttajana. 
Tukholman pörssiin listattu yhtiö 
on valittu ainoana pohjoismaisena 
alan yrityksenä vastuullisuutta mo-
nipuolisesti mittaavaan Dow Jone-

sin kestävän kehityksen indeksiin. 
Yhtiö pyrkii hiilineutraaliksi vuo-
teen 2030 mennessä. 

Toiminta laajenee Suomessa
Castellum vuokraa ja hallinnoi 
Suomessa laadukkaita kiinteistöjä 
muun muassa Kalasatamassa, Sör-
näisissä ja Salmisaaressa. Tuoreen 
yrityskaupan myötä se laajensi toi-
mintansa pääkaupunkiseudulta 
Tampereelle, Turkuun ja Lahteen.

– Kiinteistöyhtiö Kielon oston 
myötä meillä on nyt parikymmentä 
kohdetta eri puolella Suomea. Kielo 
on vastuullinen yhtiö, jolla on mo-
derneja toimitiloja hyvillä sijainti-
paikoilla. Yli puolet Kielon kiinteis-

töistä on ympäristösertifioituja.
Korona-aika on Castellumin mu-

kaan lisännyt suurten yhtiöiden ja 
valtionhallinnon toimintojen kiin-
nostusta vastuullisuuskysymyksiä 
kohtaan. Yhtiön ydinajatus on toi-
mia itse vastuullisesti ja siten aut-
taa asiakkaitaan yltämään omiin 
vastuullisuustavoitteisiinsa. Kielon 
hankinta tukee tätä tavoitetta. 

Energiankulutus minimiin
Castellumille vastuullisuus mer-
kitsee muun muassa fossiilittomia 
energiamuotoja ja energiankulutuk-
sen merkittävää vähentämistä. Yri-
tys tekee niin kuin puhuu: sillä on 
käynnissä Pohjois-Euroopan suurin 
aurinkopaneeliprojekti Ruotsissa. 

– Haluamme siirtyä vähäpääs-
töisiin ja uusiutuviin energiamuo-
toihin ja lisätä energiatehokkuutta. 
Kun rakennamme uusia rakennuk-
sia, käytämme kestävän kehityksen 
mukaisia materiaaleja. Olemme esi-
merkiksi rakentaneet Ruotsiin maa-
ilman ensimmäisen poliisitalon, 
jolla on hiilineutraalit päästöt ko-
ko elinkaaren ajan. Korvasimme te-
räksen ja betonin puulla ja saimme 

päästöt 40 prosenttia pienemmiksi. 
Käytännön vastuullisuudesta 

kertoo osaltaan se, että Ruotsissa 
Castellumin henkilöstö on siirtynyt 
työtehtävissä sähköautoiluun; Suo-
messa yhtiö kannustaa taittamaan 
työmatkat työsuhdepolkupyörällä.   

Kultatason kohteita
Pääkaupunkiseudulla Castellumin 
hallinnoimat kiinteistöt sijaitsevat 
paraatipaikoilla voimakkaasti kas-
vavilla ja kehittyvillä alueilla. Kala-
sataman sydämeen sijoittuu Ranta-
tie Business Park, jonka laajennus- 
osille Kasvu ja Loikka on myönnet-
ty kultatason LEED® Gold -ympäris-
tösertifikaatti. Kultataso edellyttää 
muun muassa tehokasta vedenkäyt-
töä, hyviä julkisia liikenneyhteyksiä 
ja laadukasta sisäympäristöä. 

Lindström Talo on puolestaan oi-
va esimerkki taiten tehdystä teol-
lisuusrakennuksen uudistuksesta. 

Castellumin tavoitteena on saat-
taa yli puolet kiinteistökannasta ym-
päristösertifioinnin piiriin. Vuokra-
laisille se on hyvä uutinen: Castellu-
min vanavirrassa he ovat vastuulli-
suuden eturintamassa. 

Kiinteistösijoitusyhtiö kulkee 
kohti kestävää tulevaisuutta

“
Haluamme olla 
apuna ja tukena 
vastuullisemman 
työympäristön 
kehittämisessä.

teksti helen partti 
kuva joona raevuori

TILLANDER 08 
Tiina Landaun ja Hanna Silvolan kirja Sustainable Investing: Beating the Market with ESG (Palgrave Macmillan) 
julkaistiin kesäkuussa 2021 New Yorkissa.
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Rauman telakan 
menestystarina 
on alansa ihme

V uonna 2013 Rauman 
telakka oli ahdingos-
sa. Eteläkorealaisomis-
teinen STX Finland oli 

päättänyt luopua laivanrakennuk-
sesta pitsikaupungissa ja Raumal-
la vuosisatojen ajan harjoitettu lai-
vanrakennus uhkasi loppua. Tela-
kan väki ei kuitenkaan pistänyt hit-
sipilliä naulaan. Uutta nousua ryh-
dyttiin rakentamaan yhteistyös-
sä Rauman kaupungin kanssa. Va-
jaassa kymmenessä vuodessa onkin 
saatu aikaan todellinen ihme.

Rauman kaupunki osti telakka- 
alueen STX:ltä. Vuonna 2014 laivan-
rakennustoimintaa harjoittamaan 
perustettiin uusi, täysin kotimaises-
sa omistuksessa oleva yhtiö, Rau-
ma Marine Constructions Oy (RMC). 
Omistajikseen RMC sai raumalaisia 

yrittäjiä sekä suomalaisia institutio-
naalisia sijoittajia. Neljännes osak-
keista tuli valtion pääomasijoitus-
yhtiö Suomen Teollisuussijoituksen 
omistukseen. 

Maan toiseksi kovin kasvaja
RMC:n hallituksen puheenjohta-
ja Mikko Niinin ja toimitusjohtaja  
Jyrki Heinimaan mukaan uuden te-
lakan toiminta ammentaa voimansa 
raumalaisesta arktisen laivanraken-
nuksen osaamisesta. Rauman telak-
ka on ollut vuosikymmenet maail-
man johtava erikoisosaaja matkus-
taja-autolauttojen, jäänmurtajien 
ja puolustusvoimien tarvitsemien 
alusten rakentamisessa ja huolta-
misessa. Tällä samalla repertuaaril-
la halutaan niittää menestystä myös 
tulevaisuudessa.

Rauman telakka on noussut seitsemässä vuodessa sulkemisen aiheuttamasta 
ahdingosta yhdeksi Suomen vauhdikkaimmin kasvavista yrityksistä. Vahva  
tilauskanta, arktisen merenkulun osaaminen ja uusi joustava verkostomalli 
povaavat telakalle menestystä myös jatkossa.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva rauma marine constructions

Uuden yrityksen ensimmäiset 
toimintavuodet ovat osoittaneet 
liiketoimintastrategian toimivaksi. 
Viime vuonna RMC nousi Talous-
elämän TE 500 -kasvuyrityslistauk-
sessa komeasti hopealle. 

– Rauman telakka oli pitkään 
maailman merkittävimpiä matkus-
taja-autolauttojen rakentajia, ja rei-
lut 10 vuotta sitten asemamme oli 
vahva. Nyt, sulkemisesta huolimat-
ta, olemme ottaneet markkina-ase-
mamme takaisin, Niini iloitsee.

Tällä hetkellä RMC:n vastaanot-
tamien tilausten kokonaisarvo on 
1,6 miljardia euroa. Viimeiset tilaus-
kirjaan merkityistä aluksista luo-
vutetaan asiakkaille vuonna 2026. 
Tasaista työkuormaa on siis luvas-
sa useiksi vuosiksi. Heinimaa kui-
tenkin uskoo, että lisääkin työtä on 

lähivuosille tulossa.
– Lähdimme liikkeelle start up 

-yrityksenä, mutta enää emme ole 
pieni yritys. Viime vuonna kas-
voimme lähes 500 prosenttia ja lii-
kevaihtomme nousi 220 miljoonaan 
euroon. Pidemmällä aikavälillä rea-
listisena tavoitteenamme on nostaa 
liikevaihtomme puoleen miljardiin 

euroon. Jo nykyisessä kokoluokas-
sa olemme ainoa kokonaan kotimai-
sesti omistettu laivanrakennusyh-
tiö. Laivanrakennuksen kotimai-
suusaste on erittäin korkea. Jokai-
sella alusprojektillamme onkin mit-
tavat vaikutukset niin Rauman ta-
lousalueelle kuin koko Suomenkin 
taloudelle, Heinimaa kertoo.

Vahvuutena verkostomalli 
Rauman telakan vahvuutena on 
kyky ottaa käyttöön uusia tekni-
siä innovaatioita ja räätälöidä aluk-
sia asiakkaiden yksilöllisiin tarpei-
siin. Teknologisissa kehitysprojek-
teissa telakka tekee tiivistä yhteis-
työtä korkeakoulujen ja laitetoimit-
tajien kanssa. Niini uskoo innova-
tiivisuuden merkityksen edelleen 
kasvavan, koska ilmastonmuutok-
sen hillitseminen edellyttää meri-
liikenteen siirtymistä vähäpäästöi-
sempien teknologioiden käyttöön.

– Emme tee laivoja sarjatuotanto-
na, kuten Kaukoidän suuret laivan-
rakennusyhtiöt tekevät. Olemme 
oppineet räätälöimään yksittäisiä 
aluksia asiakkaiden tarpeisiin. Ra-
kennamme käsityönä teknisesti ke-
hittyneimpiä huipputason aluksia.

RMC:n perustamisen myötä Rau-
man telakan toimintamallit on uu-
distettu perinpohjaisesti. Laivanra-
kennusyritys ei omista perinteiseen 
tapaan telakka-aluetta rakennuksi-
neen, vaan on vuokrannut tarvitse-
mansa tilat Rauman kaupungilta. 
Henkilöstöpolitiikassa on siirrytty 
verkostomaiseen toimintatapaan.

– Yrityksen perustamisen jälkeen 
rakensimme toiminnanohjauspro-
sessimme uusiksi. Emme työllistä 
enää itse kaikkia laivanrakennuk-
sessa tarvitsemiamme työnteki-
jöitä, vaan toimimme tiiviissä yh-
teistyössä osaavan kumppaniver-
kostomme kanssa. Omilla palkka-
listoillamme on noin 200 laivanra-
kennuksen asiantuntijaa, mutta te-
lakan kokonaisvahvuus voi olla jopa 
yli 1 000 henkilöä, Heinimaa toteaa.

Uudenlaiset henkilöstö- ja toimi-
tilajärjestelyt keventävät RMC:n lii-
ketoimintariskejä suhdanneherkäs-
sä laivanrakennusbisneksessä.

– Nyt markkinavaihteluiden muu- 
tokset eivät aiheuta meille niin suu-
ria haasteita kuin aiemmin. Vuokra-
tilojen ansiosta taseemme on kevy-
empi ja verkostomalli mahdollistaa 
henkilöstöjoustot paremmin. Mark-

kinan hiljentyessä pystymme karsi-
maan kulujamme nopeasti ja kus-
tannuskilpailukykymmekin on ai-
empaa parempi. Tämä tuo ison kil-
pailuedun perinteisesti toimiviin te-
lakoihin nähden, Heinimaa jatkaa.

Tuorein alus on luokkansa 
ympäristöystävällisin
Rauman telakan uusi alku starttasi 
vauhdikkaasti. Telakalla on muun 
muassa rakennettu tekosaari ja kel-
luvia huviloita dubailaiseen luk-
sushotelliin, toteutettu Otso-jään-
murtajan ja Silja Serenaden moder-
nisoinnit sekä merentutkimusalus 
Arandan peruskorjaus. RMC:n val-
mistama ensimmäinen uudisraken-
nuslaiva, 158-metrinen Hammers-
hus-matkustaja-autolautta, luovu-
tettiin tanskalaiselle Molslinjenille 
vuonna 2018.

Tuorein Rauman telakalla raken-
nettu alus on elokuussa Wasalinel-
le luovutettu matkustaja-autolautta 
Aurora Botnia, joka on jo aloittanut 
liikennöinnin Vaasa–Uumaja-reitil-
lä. Maailman ympäristöystävällisin 
matkustaja-autolautta käyttää käyt-
tövoimanaan maa- tai biokaasua se-
kä sähköä. Se täyttää ensimmäisenä 
aluksena maailmassa Clean Design 
-luokkamerkin kriteerit.

– Aurora Botniassa hienointa on 
juuri kaasukäyttöisyys. Wasalinen 
tarkoituksena on käyttää jatkossa 
laivan polttoaineena paikallisesti 
tuotettua biokaasua, sillä Vaasassa 
on parhaillaan käynnissä biokaasun 
tuotantoon tähtääviä kehityshank-
keita. Satama-alueilla Aurora Botnia 
pystyy liikkumaan päästöttömästi 
sähköakuston avulla. Sähkömootto-
rin välitöntä tehontuottoa voidaan 
hyödyntää myös merellä jäävallien 
läpi ajettaessa, Heinimaa avaa.

Seitsemän alusta työn alla
Tällä hetkellä Rauman telakalla ra-
kennetaan Tallinkin tilaamaa My- 
Star-alusta, joka on Aurora Botnian 
tavoin kaasukäyttöinen. 212-metri-
nen alus aloittaa ensi vuonna liiken-
nöinnin Helsinki–Tallinna-reitillä. 
Ensi vuonna aloitetaan Puolustus-
voimien monitoimikorvettisarjan 
rakennustyöt sekä kahden matkus-
taja-autolautan rakentaminen tas-
manialaiselle TT-Line Companylle. 

– Olemme siirtyneet niin sanot-
tuun kahden putken malliin, eli 
voimme toteuttaa rinnakkain use-

ampaa projektia. Pystymme tar-
vittaessa hajauttamaan tuotanto-
kapasiteettimme ja kasvattamaan 
liiketoimintaamme. Toivon, että 
saamme tulevaisuudessa valmis-
tettavaksemme lisää julkisia alus-
hankintoja, esimerkiksi Suomen ja 
Ruotsin käyttöön tulevia jäänmur-
tajia. Julkisilla investoinneilla on 
merkittävä vaikutus Suomen työl-
lisyydelle ja kansantaloudelle sekä 
uusien teknologioiden eteenpäin-
viemiselle, Niini toteaa.

Kaikkiin käynnissä oleviin lai-
vaprojekteihin heijastuvat sekä 
kansalliset että kansainväliset ta-
voitteet merenkulun päästöjen vä-
hentämisestä. Heinimaan mukaan 
vähäpäästöisten alusten suunnit-
telu ja rakentaminen ovat osa yri-
tyksen vastuullista toimintaa, jon-
ka pitää läpäistä kaikki liiketoimin-
nan osa-alueet. RMC:lle on myön-
netty ympäristösertifikaatin lisäksi 
laatu- ja työturvallisuussertifikaatit.

– Toimintaketjumme kaikki ele-
mentit tavoittelevat mallikelpoi-
sen kansalaisen ideaa. Haluam-
me rakentaa yhä kehittyneempiä 
aluksia, jotka vähentävät ympäris-
tökuormitusta ja joiden operointi 
on asiakkaillemme sekä tehokasta 
että turvallista, Heinimaa summaa.

Rauma Marine Constructionsin tuorein taidonnäyte, Wasalinelle rakennettu Aurora 
Botnia, on maailman ympäristöystävällisin matkustaja-autolautta.

“
Jokaisella  
alusprojektilla  
on merkittävä  
vaikutus koko 
maan taloudelle.

Ahdingosta 
kohti uutta 
menestystä
n Rauman telakan tarina 
kävi lähellä loppua vuonna 
2013, kun eteläkorealainen 
STX lakkautti laivanraken-
nustoimintansa Raumalla.

n  Rauman kaupunki osti 
telakan STX:n omistuksesta 
vuonna 2014. Laivanraken-
nus jatkuisi uuden start up 
-yrityksen alla.

n Seitsemässä vuodessa 
Rauma Marine Construc-
tions nosti telakan uuteen 
kukoistukseen yhdessä 
Rauman kaupungin kanssa.

Toimitusjohtaja 
Jyrki Heinimaa  
kertoo RMC:n 
nousseen start 
up -vaiheesta 
merkittäväksi 
meriteollisuuden 
toimijaksi.
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P ääkaupunkiseudun toi-
mistokiinteistöihin kes-
kittynyt kiinteistösijoi-
tusyhtiö Antilooppi hank- 

kii ja kehittää kiinteistöjä vastuulli-
suus edellä. Vastuullisuus on Anti-
loopille paljon enemmän kuin kil-
pailuetu: se on koko yhtiön kaikkea 
tekemistä ohjaava toimintaperiaa-
te, jonka tavoitteena on edistää se-
kä ihmisten että koko ympäristön 
hyvinvointia. 

– Vastuullisuusperiaatteet ohjaa-
vat myös yhteistyökumppaneidem-
me toimintaa, ja näihin vastuulli-
suusvaatimuksiin vastaamme par-
haamme mukaan. Tavoitteenam-
me on muun muassa saavuttaa 7,5 
prosentin energiansäästöt vuodesta 
2017 vuoteen 2025 mennessä. Vuo-
teen 2030 mennessä pyrimme ole-
maan energianhankinnassa täysin 
hiilineutraali yhtiö, Antiloopin sijoi-

Vastuullista  
kiinteistöbisnestä 
hyvinvointi edellä

tusjohtaja Antti Savilampi kertoo.
Sijoituskohteiden valinnan, ener-

giankulutuksen, materiaalihankin-
tojen ja raaka-aineiden kulutuksen 
vähentämisen lisäksi vastuullisuus 
näkyy muun muassa yhtiön jättei-
den kierrätyksessä, henkilöstöhal-
linnossa ja yhteistyökumppaneiden 
valinnassa. 

– Sijoitamme vain alueille ja kiin-
teistöihin, joita julkinen raidelii-
kenne palvelee. Lisäksi edellytyk-
senämme on, että myös alihankki-
joidemme työskentelyolosuhteet 
ovat kunnossa ja että jokainen ti-
loissamme työskentelevä toimii ar-
vojemme mukaisesti ympäristöä ja 
kanssaeläjien hyvinvointia kunni-
oittaen, Savilampi listaa.

Vastuullisuusperiaatteiden to-
teutumisen edistämiseksi on hiljat-
tain perustettu myös niin kutsuttu 
ilmiantokanava, jossa kiinteistössä 

toimiva vuokralainen tai palvelun-
tuottaja voi tuoda esiin tilojen käyt-
töön liittyviä epäkohtia.

– Uskomme läpinäkyvyyteen ja 
yhteisvastuulliseen toimintamal-
liin. Olemme kaikki samassa ve-
neessä, vastuu maapallon tilasta on 
meidän jokaisen, Savilampi toteaa.

Toimitilat murroksessa
Antilooppi kehittää kiinteistöjään ja 
toimintatapojaan jatkuvasti maail- 
man muutoksen mukana. Yhtiö ei ai-
noastaan vuokraa toimitiloja, vaan 
 edistää ihmisten hyvinvointia tar-

joamalla kekseliäitä ja joustavia ti-
laratkaisuja nykyajan tarpeisiin. 

– Työnteon tavat ovat muuttu-
neet ja monipuolistuneet, mikä hei-
jastuu suoraan toimitilojen käyttö-
tarpeisiin. Olemme siirtymässä en-
tistä enemmän joustavien toimisto-
ratkaisujen maailmaan, jossa toimi-
tiloja vuokrataan joustavasti käyt-
tötarpeiden mukaan. Näin tilojen 
käyttöaste paranee ja yritys maksaa 
vain todellisesta käytöstä. 

Savilampi mainitsee myös, että 
Antilooppi suunnittelee tilat räätä-
löidysti asiakkaiden tarpeet edellä 

Sijoitusjohtaja Antti Savilampi kertoo vastuullisuusasioiden olevan koko Antiloopin toiminnan ytimessä.

Vastuullinen toimitila on terveellinen, turvallinen ja 
ekologinen. Parhaimmillaan se edistää käyttäjiensä  
hyvinvoinnin lisäksi lähialueen elinvoimaisuutta.

Toimitusjohtaja Raimo Pahkala kertoo, että Terwarahastolla uskotaan tasaiseen ja varmaan kasvuun.

Valttina pohjoisen voima

T erwarahaston toimitus-
johtaja Raimo Pahkala  
työskenteli ennen ny-
kyistä pestiään raken-

nusliikemaailmassa toteuttamassa 
toimitiloja yrityksille ja huomasi, 
että sopivia toimitiloja ja niihin si-
joittavia tahoja oli Pohjois-Suomes-
sa hankala löytää. Tähän tarpeeseen 
syntyi Terwarahasto, ensimmäinen 
pohjoissuomalainen kiinteistöihin 

sijoittava Finanssivalvonnan valvo-
ma vaihtoehtorahasto. 

– Tavoitteenamme on ollut tuoda 
Pohjois-Suomeen helppo tapa sijoit-
taa kiinteistöihin. Tarjoamme vaih-
toehtoisen sijoitusmallin heille, jot-
ka haluavat sijoittaa kiinteistöihin 
siten, ettei raha valu vain Etelä-Suo-
meen. Toiminnallamme mahdollis-
tetaan, että yritykset saavat hyviä 
toimitiloja ja pohjoinen elinkeino-

Terwarahasto sijoittaa 
Pohjois-Suomen kiinteis-
tömarkkinoille. Tavoit-
teena on, että pohjoisen  
varallisuus hyödyttäisi 
alueen elinkeinoelämää.

elämä kehittyy, kertoo Pahkala. 
Terwarahastoon sijoittaminen on 

helppoa, sillä sijoittajan ei tarvitse 
itse vastata kiinteistön vuokrankan-
nosta, ylläpidosta tai huollosta. 

– Terwarahastossa sijoittaja tuo 
rahastoon pääomapanoksen. Ra-
hasto etsii sopivat asiakkaat, raken-
nuttaa näille toimitilat ja hoitaa ko-
ko kohteen hallinnoinnin koko ra-
haston toimikauden ajan.

Pohjois-Suomi on Pahkalan mie-
lestä hyvää markkina-aluetta kiin-
teistösijoituksia ajatellen.

– Toimintamme keskittyy Oulun 
seudulle. Lisäksi olemme tarkastel-
leet kohteita muun muassa Kokko-
lassa, Torniossa ja Rovaniemellä. 
Alueella on kiinteistösijoittajan nä-
kökulmasta terve, toimiva ja edulli-
nen markkina. Vaikka kohteet ovat 
pienempiä, niitä niputtamalla saa-
daan aikaan järkevä kokonaisuus.

– Toimimme segmentissä, joka 
jää liian pieneksi isoille sijoittajil-
le mutta joka on liian suuri pienille 
toimijoille, joten kysyntä on varma. 

Tarkkaan mietitty portfolio
Pohjois-Suomeen sijoittaminen 
on Terwarahaston valtti. Rahastoa 
hallinnoivassa Terwa Management 
Oy:ssä tunnetaan paikallinen toimi-
tilamarkkina erityisen hyvin.

– Meillä on vahvaa osaamista 
kiinteistöjen kehityksestä ja pro-
jektinjohdosta, ja voimme toteut-
taa asiakkaan tarpeisiin sopivat toi-
mitilat yhteistyössä Terwa Kiinteis-
tökehitys Oy:n kanssa.

Terwarahaston portfolio on mie-
titty tarkkaan. Kohteet ovat pääosin 

uusia ja niihin haetaan vuokralaisik-
si vakaita ja varmoja toimijoita, joi-
den palveluita käytetään myös ta-
louden notkahdellessa. 

– Ensimmäisen rahaston, Terwa-
rahasto 1 Ky:n, kiinteistöportfolion 
asiakkaina ja vuokralaisina on ol-
lut esimerkiksi päivittäistavara-, 
ajoneuvo- ja LVI-tukkukaupan toi-
mijoita, joiden toiminta on pysynyt 
tuottoisana korona-aikoinakin. 

Vaihtoehto ammattilaiselle
Pääsääntöisesti Terwarahaston asi-
akkaina on isompia pohjoissuoma-
laisia sijoittajia, yksityishenkilöitä ja 
muita ammattimaisia sijoitustahoja.

– Terwarahasto sopii kohteeksi 
ammattimaiselle sijoittajalle, joka 
täyttää rahaston vaatimat edellytyk-
set ja vaatimukset. Minimisijoitus 
on 100 000 euroa, Pahkala kertoo.

Terwarahasto 1 Ky:n vuosituotto 
on ollut vähintään kuuden prosen-
tin luokkaa. Ensimmäiseltä periodil-
ta tuotto oli 9,12 prosenttia ja viime 
vuonna 7,12 prosenttia.

– Kokonaistuotto-odotukset si-
joittajille ovat jopa yli 10 prosent-
tia ilman kiinteistöjen arvonnou-
suodotuksia. Sijoittaminen Terwa-
rahastoon takaa hyvän inflaatio-
suojan, sillä sijoitus tehdään reaa-
liomaisuuteen ja vuokrankorotuk-
set seuraavat inflaation kehitystä. 

Terwarahasto 1 Ky:n sijoituskausi 
on päättymässä, mutta ensi vuoden 
alussa aukeaa uusi rahasto, Terwa-
rahasto 2 Ky. Myös sen portfolio on 
todennäköisesti toimitilapainottei-
nen. Pohdinnassa on, että kolmas 
rahasto liittyisi asumiseen.

teksti mari korhonen  kuva joona raevuori

niin, että tila inspiroi ja tukee siellä 
työskentelevien ihmisten toimintaa.

Antilooppi sijoittaa kiinteistöi-
hin, jotka kestävät niin aikaa kuin 
kulutustakin. 

– Valitsemme sijoituskohteemme 
kestävän kehityksen periaatteella 
niin, että ne kuormittavat ympäris-
töä mahdollisimman vähän ja säily-
vät vuokralaiselta toiselle vuodes-
ta toiseen. Perusfilosofiamme mu-
kaan ostamme jo aiemmin raken-
nettuja kiinteistöjä, mikä jo itses-
sään on ympäristöystävällistä, Sa-
vilampi huomauttaa.

teksti elina jäntti 
kuva tuuli nikki

Yhtiökumppani antaa 
lisävauhtia kasvuun 

Toimitusjohtaja Kalle Lumio ja liiketoimintajohtaja Ola Schröder tahtovat tarjota parasta osaamistaan kasvavan yrityksen tueksi.

Y rittäjä on kasvuyhtiön 
menestyksen kannalta 
yrityksen keskeisin voi-
mavara. Osaavan yrittä-

jän johtamana yritys kasvaa mark-
kinoita nopeammin ja sillä on ky-
ky sopeutua markkinoiden muu-
tokseen. Yrittäjä joutuu kuitenkin 
pohtimaan, kuinka paljon henki-
lökohtaista riskiä on järkevä ottaa 
kasvun edistämiseksi ja onko val-
mis ottamaan uusia omistajia mu-
kaan yhtiöön. 

Korona on mullistanut niin ter-
veysalan kuin vapaa-ajankin yritys-

ten toimintaympäristöä pysyvästi. 
Molempien alojen kasvun taustalla 
ovat edelleen vahvat megatrendit, 
ja muuttuneessa tilanteessa ketteril-
le kasvuhakuisille yrityksille tarjou-
tuu uudenlaisia tilaisuuksia. Jatkos-
sakin kasvuyritys tarvitsee menes-
tyäkseen oman liiketoimintaosaa-
misen ohella pääomaa ja markkina-
tuntemusta menestyäkseen. 

– Meillä on yli 30 vuoden ja 60 yh-
tiön kokemus kasvun rakentamises-
ta yrittäjän kumppanina sekä orgaa-
nisesti että yrityskauppojen avulla. 
Nordian yhtiökumppanuus tarkoit-

taa vähemmistösijoitusta yhtiöön. 
Sijoituksen mukana tulee osaamista 
yrityksen omistaja-arvon kasvatta-
misesta, kertoo Nordia Managemen-
tin toimitusjohtaja Kalle Lumio. 

– Meitä kiinnostavia teemoja 
ovat hyvinvointi sekä vapaa-aika. 
Sijoitamme terveys-, hyvinvoin-
ti-, matkailu- ja vapaa-ajan palve-
luyrityksiin. Keskittymällä toimi-
aloihin, joissa meillä on entuudes-
taan vankka markkinatuntemus se-
kä laajat yhteistyöverkostot, voim-
me tarjota kokemusta ja osaamista 
päätöksenteon tueksi, toteaa liike-

toimintajohtaja Ola Schröder. 
– Vahvistamme yhtiötä sen ke-

hitysvaiheen ja tarpeiden mukaan. 
Strategian ja rahoituksen osaami-
sen lisäksi verkostostamme löytyy 
osaamista yrityskauppoihin, palve-
lumuotoiluun, myyntiin, markki-
noitiin, hallintoon ja vastuullisuus-
asioihin liittyen, Schröder jatkaa. 

Kysyntä on voimakasta
Kasvusijoitusten kysyntä on koro-
na-aikana voimistunut, kun aika ko-
ko yrityksen myynnille ei ole mark-
kinatilanteesta johtuen ollut suotui-
sa. Siksi kasvusuunnitelman muok-
kaaminen ja riskinjako on ollut mo-
nille kiinnostava vaihtoehto. 

Sijoitusvaiheessa Nordian koh-
deyritysten liiketoiminta on tyypil-
lisesti jo käynnistynyt ja liikevaih-
to on tavallisimmillaan 1–10 miljoo-
nan euron välillä. Pääomaa käyte-
tään laajentumisinvestointien lisäk-
si myös omistusjärjestelyihin ja su-
kupolvenvaihdoksiin. 

– Myös kasvuhakuiseen alka-
vaan yritykseen sijoittaminen on 
mahdollista, jos sen johdon teke-
mät suunnitelmat ovat riittävän 
varmalla pohjalla. Edellytyksenä 
on, että yhtiöllä on selkeät tavoit-
teet ja niiden toteuttamiseen sitou-
tunut johto, Lumio toteaa. 

– Yhtiön arvonnousu saavutetaan 
yhdessä laadittujen suunnitelmien 
toteuttamisella ja riittävillä talou-
dellisilla resursseilla. Vastuullisena 
sijoittajana tehtävämme on edistää 
ja tukea vastuullisuustyötä kohde-
yrityksessä. Vastuullisuus heijastuu 
myös yhtiön arvoon, Lumio jatkaa.

Uusi aika, uudet innovaatiot
Aktiivisesta roolista huolimatta Nor-
dian tarkoituksena on olla määräai-
kainen omistaja ja pysyä yrityksen 
liiketoiminnassa taustalla. Nordian 
irtautuminen sijoituskohteesta ta-
pahtuu yleensä sovitun kehityskau-
den jälkeen. Irtautumispäätös voi 
tulla aiemminkin, jos esimerkiksi 
osa tavoitteista on saavutettu ja on 
oikea hetki muuttaa omistuspohjaa 
ennen seuraava kasvuloikkaa.

– Tämän hetken trendeinä ovat 
hyvinvointiin ja jaksamiseen liitty-
vät ennakoivat palvelut sekä tietys-
ti erilaiset digitaaliset palvelumallit. 
Myös kotimaan matkailussa on po-
sitiivista painetta – uusia innovaa-
tioitakin on syntynyt melkoisesti, 
kun on etsitty poikkeusoloissa uu-
sia tapoja toimia, Schröder toteaa.

– Mielestämme Nordian vähem-
mistösijoitusmalli sopii erityisen 
hyvin kasvuyrityksille ja uskom-
me, että yhtiökumppanimalli syn-
nyttää jatkossakin paljon menestys-
tarinoita. Käynnistämme tänä syk-
synä uuden rahaston, joka mahdol-
listaa aiempaa suurempien sijoitus-
ten teon. Rahaston omistajiksi hae-
taan jo sitoumuksensa antaneiden 
sijoittajien rinnalle kotimaisia ins-
tituutioita ja perheiden sijoitusyh-
tiöitä, Lumio kertoo.

Yrityksen kannattavan 
kasvun esteenä voi olla  
resurssien puute sekä  
nopeaan kasvuun liittyvät 
kasvukivut. Aktiivisen 
kasvusijoittajan mukaan-
tulo vahvistaa toimintaa, 
edistää kasvua ja paran-
taa yhtiön uskottavuutta.

teksti pekka säilä 
kuva patrik pesonen

“
Sijoituksen  
mukana yhtiöön 
tulee uutta tietoa 
ja osaamista.
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