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SIJOITUSPROFIILI

Rahasto sijoittaa uusiin vuokra-asuntoihin kasvukes-
kuksissa, pääasiassa Helsingin seudulla. Rahaston ar-
vonkehitys koostuu vuokraustoiminnan tuotosta sekä 
asuntojen mahdollisesta arvonkehityksestä. Rahaston 
vuotuinen tuotto-odotus on pitkällä aikavälillä 4–6 %.

NELJÄNNESVUOSIKOMMENTIT

Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla asuntokauppavolyy-
mit kotimaan asuntomarkkinassa ovat edelleen olleet 
viime vuosiin verrattuna matalia. Kuluttajaluottamus 
nousee pohjamudista hitaanlaisesti mutta viime kuu-
kausina kehitys on kuitenkin ollut positiivisempaan päin. 
Kuluttajat kokevat oman talouden edelleen tasapainoi-
sena ja odotukset työttömyystilanteen kehityksestä säi-
lyi keskimääräisellä tasolla. Työllisyys on edelleen pysy-
nyt hyvällä tasolla, mikä tukee kuluttajien ostovoimaa ja 
odotuksia omaan talouteen. Inflaation odotetaan hiipu-
van loppuvuotta kohti, mikä todennäköisesti vähentää 
korkomarkkinoiden painetta. 

Suomen asuntomarkkina on edelleen moniin Poh-
joismaihin verrattuna tasapainoinen ja suurin Covid-
19-pandemian aikainen hintojen nousu leikkautui vii-
meisen vuoden aikana. Hyvillä sijainneilla sijaitsevat, 
energiatehokkaat ja uudehkot asunnot ovat kuitenkin 
pitäneet arvonsa melko hyvin ja siksi myös Asuntora-
haston negatiiviset arvonmuutokset ovat olleet maltil-
lisia. Asuntorahasto on myös hyötynyt asuntosalkkunsa 
monipuolisesta kokojakaumasta. Kaikkeen sijoitustoi-
mintaan liittyy ajoittaista volatiliteettia, mutta pitkäjän-
teinen sijoittaja näkee markkinaheilahtelujen yli.

Vuokramarkkina on pysynyt aktiivisena ja nykyinen 
markkinatilanne lisää vuokra-asumisen kysyntää enti-
sestään. Vuokrausasteet ovat pysyneet hyvällä tasolla 
vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Vuokrausaste 
oli maaliskuun viimeisenä päivänä 97 %. Huolimatta 
hoitovastikkeiden noususta energiakustannusten ja ylei-
sen hintatason nousun vuoksi, vuokria on kuitenkin pys-
tytty korottamaan Suomessa viime vuonna keskimäärin 
noin 1,3 %. Asuntorahasto on pystynyt viemään vuokriin 
hiukan tätä suuremmat, mutta kuitenkin kohtuulliset 
korotukset, jolloin nousseen vastikkeen vaikutusta saa-
daan kumottua. Myös energiakriisi näyttää toistaiseksi 
jääneen hetkelliseksi häiriöksi, jolla ei todennäköisesti 
pitkällä aikavälillä ole negatiivisia vaikutuksia Suomen 
asuntomarkkinoille. 

Asuntorahastolle valmistui vuoden ensimmäisen kvar-
taalin lopussa asuinkerrostalokohde Espoon Soukkaan 
metroaseman välittömään läheisyyteen. Vuokralaiset 
ovat muuttaneet taloon maaliskuun aikana. Asuntora-
haston toinen kokonaan omistama asuinkerrostalokoh-
de rakentuu Espoon Olariin ja kohteen on määrä valmis-
tua elokuussa. Rakentaminen etenee suunnitellusti.

RAHASTO-OSUUDEN ARVO  31.03.2023
A: 140,09
C: 149,86

HISTORIALLINEN KEHITYS* 
3 kk (A) -0,45 %
1 v (A) 0,68 %
3 v (A) 13,81 %
5 v (A) 23,22 %
Aloituspäivästä (A) 83,96 %
3 kk (C) -0,26 %
1 v (C) 1,44 %
3 v (C) 16,01 %
5 v (C) 27,37 %
Aloituspäivästä (C) 96,71 %

*) Rahaston tulevaa kehitystä ei voida arvioida histori-
allisen tuoton perusteella. Sijoittaja voi saada takaisin 
pääoman, joka on alhaisempi kuin alun perin sijoitettu 
rahasumma.

Fanny Tarko Jukka Ojala
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TIETOA RAHASTOSTA
Rahastoyhtiö Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy, Y-tunnus 

1471362-6

Kotipaikka Maarianhamina

Säilytysyhteisö Ålandsbanken Abp

Valvova viranomainen Finanssivalvonta

Tilintarkastaja KPMG Oy

Rahaston rekisteröintimaa Suomi

Rahaston aloituspäivä 31.12.2012

Rahaston pääoma 966 MEUR
Osuudenomistajien oman pääoman osuus 573 MEUR

Lainatun pääoman osuus 393 MEUR *

* Ei sisällä rakenteilla olevien asuntojen lainoja

Minimisijoitus A-sarja 500 EUR

Minimisijoitus C-sarja 500 000 EUR

Osuudenomistajia 6 567 kpl

ISIN-koodit FI4000052428 (A)
FI4000052469 (C)

KULUT
Hallinnointipalkkio A-sarja 2,25 %
Arvioidut muuttuvat kustannukset* 0,32 %
Hallinnointipalkkio C-sarja 1,50%
Arvioidut muuttuvat kustannukset* 0,32 %
*Kiinteistöjen arviointiin ja vuokraukseen liittyvät muut hallintokulut

Merkintäpalkkio 2,00 %
Kaupankäyntipalkkio lunastuksen yhteydessä

<1 v 4 %
> 1 v < 3 v 3 %
> 3 v < 5 v 2 %
> 5 v 1 %
Kaupankäyntipalkkio maksetaan rahastolle kompensaationa 
lunastuksesta aiheutuvista kuluista.

Tuottosidonnainen palkkio:

20 % yli 5 %:n vuotuisen tuoton osuudesta.

RISKI–TUOTTOPROFIILI
PIENEMPI RISKI SUUREMPI RISKI

1 2 3 4 5 6 7

TYYPILLISESTI PIENEMMÄT TUOTOT TYYPILLISESTI SUUREMMAT TUOTOT

ASUNTOJEN KOKOJAKAUMA 
< 40 m2 756 kpl 21 %
40-50 m2 1111 kpl 30 %
50-60 m2 788 kpl 22 %
60-70 m2 509 kpl 14 %
yli 70 m2 484 kpl 13 %

Yhteensä 3648 kpl 100 %

ASUNTOJEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA %

Rovaniemi 0,9 %
Hämeenlinna 1,7 % Lahti 2,0 %

Oulu 2,0 %
Turku 2,9 %

Kuopio 4,6 %

Jyväskylä
5,0 %

Tampere
10,0 %

Helsingin seutu 70,9 %


