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SIJOITUSPROFIILI

Rahasto sijoittaa asuntorakentamiseen kaavoitettuihin 
tontteihin pääasiassa kasvukeskuksissa Suomessa. Ra-
haston tuotto muodostuu rakennusliikkeiltä ja asunto-
osakeyhtiöiltä tulevista vuokratuloista sekä sopimusten 
mukaisesta tonttien arvonnoususta. Rahaston vuotuinen 
tuottotavoite on 4–5 %. 

RAHASTONHOITAJIENKOMMENTIT

Tonttirahaston tasainen kehitys jatkui myös vuonna 2022 
samanaikaisesti kuin useissa muissa omaisuusluokissa 
lasku oli tosiasiaa: Rahaston vuoden viimeisen tertiaa-
lin tuotoksi muodostui 1,43 % ja viimeksi kuluneen 12 
kuukauden tuotto on ollut yhteensä 4,40 %.

Vuoden 2022 viimeisellä kolmanneksella Tonttirahasto 
teki tontti-investointeja Turusta, Vantaalta ja Kangasalta. 
Tertiaalin päätteeksi rahaston tonteista 52,4 % sijaitsi 
pääkaupunkiseudulla ja 1,2 % pääkaupunkiseudun ke-
hyskunnissa, 11,8 % Tampereella ja 2,6 % Tampereen 
kehyskunnissa, 13,6 % Oulussa, 9,8 % Turussa ja 8,4 % 
muissa kaupungeissa.  

Kaiken kaikkiaan Tonttirahasto omisti vuoden 2022 lo-
pussa 178 tonttia, joista 95:llä asunto-osakeyhtiöt ovat 
jo valmistuneet. Viimeisen vuosikolmanneksen aikana 
Tonttirahaston tonteilla valmistui kahdeksan asunto-
osakeyhtiötä. Asunto-osakeyhtiöt ovat jatkaneet tont-
tiosuuksien lunastusta aktiivisesti talojen valmistuessa, 
minkä vuoksi Tonttirahaston omistus tontista lähtee las-
kemaan valmistumisen jälkeen. Yhteensä vuokralaisina 
olevat asunto-osakeyhtiöt lunastivat tertiaalin aikana 
tontteja noin 24,4 miljoonan edestä.  Tertiaalin päät-
teeksi rahaston omistamien tonttien arvoon suhteutettu-
na rahaston vuokralaisista asunto-osakeyhtiöitä oli 29,8 
% ja rakennusliikkeitä sekä kiinteistökehittäjiä 70,2 %.

Tonttivuokrien vuosikorotus nousi vuonna 2022 9,17 
%:iin ja uudet vuokrat tulevat voimaan tammikuusta al-
kaen. Niin ikään rahaston likvidien varojen tuotto kään-
tyi positiiviseksi vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla, 
jonka myötä myös likvidien kassavarojen tuotto-odotus 
on nousussa. 

Rahasto saa jatkuvaa kassavirtaa vuokrien lisäksi tont-
tien myynneistä asunto-osakeyhtiöille. Koko vuoden 
2022 aikana tontteja lunastettiin yhteensä 45 miljoonalla 
eurolla. Tämä vahvistaa rahaston likviditeettiprofiilia ja 
mahdollistaa uusien hyvien tontti-investointien tekemi-
sen myös tulevaisuudessa. 

Vuoden vaihteessa rahaston osuussarjat yhdistyivät yh-
deksi osuussarjaksi ja jatkossa Tonttirahastolla on aino-
astaan tuotto-osuussarja, joka maksaa sijoittajille vuosit-
tain sääntöjen mukaisesti tuottoa. Rahaston NAV uuden 
vuoden alkaessa on noin 368 miljoonaa, joista kassava-
rojen osuus on noin 9,5 %.
 

RAHASTO-OSUUDEN ARVO  31.12.2022
(A): 109,54
(B): 131,16

HISTORIALLINEN KEHITYS* 
4 kk (A) 1,43 %

12 kk (A) 4,40 %

3 v (A) 13,62 %

5 v (A) 23,16 %

Aloituspäivästä (A) 31,17 %

4 kk (B) 1,42 %

12 kk (B) 4,39 %

3 v (B) 13,63 %

5 v (B) 23,15 %

Aloituspäivästä (B) 31,16 %

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

 

Matilda Lauslahti ja Sofia Shah 
Salkunhoitajat
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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 31.12.2015

Rahaston pääoma 368 MEUR

Osuudenomistajien oman  
pääoman osuus 368 MEUR

Lainatun pääoman osuus 0 MEUR

Minimisijoitus A-sarja 10 000 EUR

Osuudenomistajia 1 917 kpl

ISIN-koodit FI4000188966 (A) 

KULUT
Hallinnointipalkkio 1,00 %

Merkintäpalkkio 2,00 %

Kaupankäyntipalkkio lunastuksen yhteydessä

<5 v 4,00 %

> 5 v < 7 v 3,00 %

> 7 v < 10 v 2,00 %

> 10 v 1,00 %

Kaupankäyntipalkkio maksetaan rahastolle kompensaationa 
lunastuksesta aiheutuvista kuluista. 
Kaupankäyntipalkkio määräytyy sijoitusajan perusteella.

Tuottosidonnainen palkkio:

20 % yli 4,5 %:n vuotuisen tuoton osuudesta.

RISKI- JA TUOTTOPROFIILI
PIENEMPI RISKI SUUREMPI RISKI
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