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Kestävyyteen liittyvät tiedot Ålandsbanken 
Tuulivoimarahastolle 
Kestävyyteen liittyvät tiedot  

Seuraavat tiedot annetaan EU-asetuksen artiklan 10 mukaisesti kestävyyteen 
liittyvistä tiedoista, jotka on toimitettava rahoituspalvelualalla (SFDR-asetus) 
Artikla 9 -tuotteiksi kategorisoiduille tuotteille. 

 
Kestävän sijoituksen tavoitteelle ei aiheudu merkittävää haittaa 

Kestävät sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristöön tai 
yhteiskuntaan liittyvälle kestävälle sijoitustavoitteelle, kun otetaan huomioon 
pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (Principle Adverse Impact,  
PAI) ja noudatetaan monikansallisille yrityksille annettuja OECD:n toimintaohjeita 
sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita. 

Seuraamme saatavilla olevien tietojen perusteella valikoituja pääasiallisten 
haitallisten vaikutusten (PAI) indikaattoreita jatkuvasti kaikkien hallinnoitavien 
varojen osalta. 

 

• Kasvihuonekaasupäästöt 

• Scope 1 

• Scope 2 

• Scope 3 

• Hiilijalanjälki 

• Hiili-intensiteetti sijoituskohteissa 

• Omistukset yrityksistä, jotka toimivat aktiivisesti fossiilisten polttoaineiden alalla 

• Uusiutumattoman sähkön kulutuksen ja tuotannon osuus 

• Energiankulutuksen intensiteetti ilmastovaikutukseltaan merkittävää alaa kohden 

• Toimet, jotka vaikuttavat kielteisesti biodiversiteetiltään herkkiin alueisiin 

• Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen suhteellinen osuus  

Yksityiskohtainen kuvaus pääasiallisten haitallisten vaikutusten sisällyttämisestä löytyy 
pääasiallisia haitallisia vaikutuksia käsittelevässä dokumentissa PAI-ilmoitus, joka on 
luettavissa Ålandsbankenin verkkosivustolla. 

Tiedot pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin ilmoitetaan 
vuosiraportissa, joka annetaan tiedoksi SFDR:n artiklan 11 (2) mukaisesti. 

Kestävät sijoitukset ovat mukautettu vastaamaan OECD:n toimintaohjeita 
monikansallisille yrityksille sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavia 
periaatteita Ålandsbankenin kestävyysriskien huomioimisen säännöstön sekä 
Ålandsbankenin Code of Conductin kautta. 

 
Rahaston kestävä sijoitustavoite 

Ålandsbankenin Tuulivoima-rahasto aikoo tehdä vähintään 80 prosenttia kestäviä 
sijoituksia, jotka määritellään sijoituksiksi tuulivoimalaitoksiin. Rahaston kestävillä 
sijoituksilla pyritään lisäämään tuulivoimalla tuotettavan uusiutuvan sähkön määrää 



2(3) 
 

ja vähentämään tällä tavoin hiilidioksidipäästöjä uusiutuvien energialähteiden 
käytön kasvaessa suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien energialähteiden 
käyttöön. Rahaston toiminta on yhdenmukainen luokitusjärjestelmän toiminnalle 
4.3. Sähköntuotanto tuulivoimalla säädettyjen kriteerien kanssa asetuksen (EU) 
2020/852 (kestävyysluokitusjärjestelmä) mukaisesti. 

Sijoitukset tuulivoimaan auttavat saavuttamaan EU:n ilmastotavoitteet EU:n 55-
valmiuspaketissa (kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähennetään 55 % vuoteen 
2030 mennessä) määritetyllä tavalla ja Suomen hiilineutraaliustavoitteet vuoteen 
2035 mennessä. Tuulivoima on hiilineutraalia, ja sen suorat päästöt ovat 0 
tCO2/MWh. Suomen sähköntuotannon keskimääräiset päästöt ovat 89 kgCO2/MWh 
(Lähde: Tilastokeskus 2021) ja EU:n keskimäärin 270 kgCO2/MWh (Lähde: AIB 
2020). 

Ålandsbankenin ilmastostrategian tavoitteena on vähentää hiilipäästöt 
nollanettopäästötasolle vuoteen 2050 mennessä. Kaikki sijoitusrahastot ja mallisalkut 
ovat osa tätä strategiaa. Sijoituksista aiheutuvat hiilipäästöt on puolitettava vuoteen 
2030 mennessä vuoden 2021 tasoihin verrattuna. Science Based Targets Initiative 
(SBTI) -aloite on tieteeseen perustuva tapa, jolla eri yritykset voivat yhdenmukaistaa 
toimensa Pariisin sopimuksen kanssa. Keräämme tietoja sijoituksista ja siitä, mitkä 
yrityksistä ovat allekirjoittaneet SBTI-aloitteen, sekä olemme yhteydessä niihin, jotka 
eivät ole sitä vielä allekirjoittaneet. Tämä tehdään, jotta sijoitussalkkuun sisältyvät 
yrityksemme ovat samalla kehityspolulla kuin tavoitteemme.  

Sijoituspäätösten merkittävimmät kielteiset vaikutukset kestävyystekijöihin otetaan 
huomioon erottamattomana osana sijoitusprosessia.  

 
Sijoitusstrategia 

Ålandsbankenin Tuulivoima-rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa 
tuulivoimapuistoihin Suomessa ja muualla Pohjoismaissa. Osa rahaston varoista 
sijoitetaan myös käteisvarojen sijoituskohteisiin rahaston likviditeetin säilyttämiseksi 
hyvällä tasolla. Pääasiallisten haitallisten vaikutusten indikaattorit otetaan huomioon 
sijoitusprosessissa. Näin varmistetaan, että sijoitukset eivät aiheuta merkittävää 
haittaa yhdellekään ilmastoon tai yhteiskuntaan liittyvään tavoitteeseen.  

Ålandsbankenin Tuulivoima-rahastossa käytetään seuraavia sitovia osatekijöitä: 

- Rahasto sijoittaa vain uusiutuvan sähkön hankkeisiin, tarkemmin sanottuna 
tuulivoimaan. 

- Tavoitteenamme on salkkuumme sisältyvien sijoituskohteiden osalta tukea niiden 
toimia ilmastoneutraaliin maapallon saavuttamiseksi Pariisin sopimuksen mukaisesti. 
Olemme asettaneet sijoitussalkkumme tavoitteeksi ilmastoneutraaliuden 
saavuttamisen vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa toimimista tavalla, joka 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä Pariisin sopimuksen 
mukaisesti, sekä raportoimista tavoitteiden saavuttamisesta ja sen varmistamista, että 
tavoitteet perustuvat mahdollisuuksien mukaan tieteeseen (Science-Based Target 
Initiative (SBTI) on tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet). 

 
 
Sijoitusten osuus 
Ålandsbankenin Tuulivoima-rahasto aikoo tehdä vähintään 80 prosenttia kestäviä 
sijoituksia, jotka määritellään sijoituksiksi tuulivoimalaitoksiin. Sijoitukset, jotka luokitellaan 
ei-kestäviksi, ovat enimmäkseen käteisvarojen. 
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Ålandsbankenin Tuulivoima-rahasto aikoo edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistavoitteita 
EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän mukaisesti. Rahasto sitoutuu tekemään vähintään 80 
prosenttia sijoituksista kestävyysluokitusjärjestelmän kanssa yhdenmukaiseen toimintaan 
4.3 Sähköntuotanto tuulivoimalla. Rahasto ilmoittaa kestävyysluokitusjärjestelmän kanssa 
yhdenmukaisista sijoituksista säännöllisillä tiedonannoilla. 
 
 
Kestävien sijoitustavoitteiden valvonta 
Sijoituskohteiden hyviin hallintotapoihin kiinnitetään huomiota sijoitusprosessin eri 
tasoilla. Hallinnoinnin suojatoimet sisältyvät Ålandsbankenin ilmoitukseen pääasiallisista 
haitallisista vaikutuksista (PAI-ilmoitukseen) ja säännöstöön kestävyysriskien 
huomioimisesta sijoituspäätöksissä. Lisäksi rakennusyritykset valitaan rahaston tasolla 
hyvän hallintotavan perusteella arvioimalla yritysten henkilöstösuhteet, 
palkkauskäytännöt, hallintorakenteet ja verosäännösten noudattaminen. 

 

Rahaston tarkoituksena on mitata seuraavia indikaattoreita kestävien sijoitustavoitteiden 
saavuttamiseksi: 

- Puhtaan sähkön tuotanto 

• Uusiutuvan sähkön kapasiteetti (MW) 

• Tuotettu uusiutuva sähkö (MWh) 

• Kasvihuonekaasujen vähentyminen tai estyminen (tCO2) 

- Ympäristövahingot 

- Ympäristölupien rikkominen 

- Ihmisoikeuspolitiikan ja korruption vastaisen politiikan puute, kuten YK:n Global 
Compact -aloitteen periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden monikansallisille 
yrityksille soveltamatta jättäminen.  

- Kuolemantapaukset ja poissaoloa vaatineet tapaturmat 

Menetelmät 

Rahasto sijoittaa sijoituskohteisiin, jotka valitaan toteutetun due diligence -prosessin 
jälkeen. Yksittäisten sijoituskohteiden analysoinnissa taloudellisten riskien ja mahdollisuuksien 
lisäksi tunnistetaan ja huomioidaan kunkin mahdollisen sijoituksen kohdalla asiaankuuluvat 
kestävän kehityksen tekijät, jotka voivat vaikuttaa kohteeseen. Kestävän kehityksen analyysin 
syventämiseksi ja riittävän tiedon saamiseksi Ålandsbanken käyttää ulkopuolisia 
yhteistyökumppaneita.  

 
Due diligence 

Rahastoyhtiön due diligence -prosessin avulla varmistetaan, että kunkin salkun 
vastuullisuusriskit ja vakiintuneet vastuullisuusvaatimukset täyttyvät. Compliance-
toiminto tekee riskianalyysin siitä, onko alueella puutteita ja riskejä. 
 
Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen  
Rahasto ei käytä viitearvoa kestävien sijoitustavoitteiden saavuttamiseksi. 


