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SIJOITUSPROFIILI
Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti hankekehitys- tai raken-
nusvaiheessa oleviin tai valmiisiin tuulivoimapuistoihin Suomessa 
ja muissa Pohjoismaissa. Rahaston vuotuinen tuotto-odotus pit-
källä aikavälillä on 5–7 %.

RAHASTONHOITAJAN KOMMENTIT
Vuosi 2022 on ollut erittäin poikkeuksellinen. Pitkään jatkunut 
globaali löysä rahapolitiikka, pandemiaan liittyneet tarjontaka-
peikot ja voimakas finanssipoliittinen elvytys, sekä Ukrainan sota 
ja korkeat energian hinnat johtivat Euroalueen inflaation kasvuun 
vuoden 2021 lopun nollatasolta noin 10 % tasolle vuoden 2022 
lopulla. Keskuspankit, mukaan lukien EKP, ovat pyrkineet hillit-
semään inflaatiota nostamalla ohjauskorkojaan ennennäkemät-
tömän nopeasti, mikä on heijastunut negatiivisesti kiinteistö- ja 
arvopaperimarkkinoihin etenkin USA:ssa. Epävarmuuden lisäänty-
essä globaali kilpailu energian ja raaka-aineiden saatavuudesta on 
kasvanut, ja protektionismi on nostanut päätään. Sähkönhintojen 
noustessa Euroopassa valtiot ovat lisäksi alkaneet tukea kotita-
louksia eri tavoin ja suunnitella tapoja rajoittaa energianhintoja ja 
energiantuottajien voittoja.

Edelliset tapahtumat ovat käytännössä johtaneet siihen, että mo-
net valtiot ovat energian saatavuuden ja hintojen kurissa pitämi-
sen nimissä nostaneet tavoitteitaan uusiutuvan energian määrästä 
lähivuosille. Tuulivoiman määrään Suomessa tulee vaikuttamaan 
myös suunnitteilla olevien vihreiden vetyinvestointien ennakoitua 
suurempi määrä. Fingrid arvioi, että vuonna 2035 vedyntuotan-
toon liittyvä sähkön kysyntä Suomessa on noin 40 TWh (mikä vas-
taa noin 47 % koko Suomen sähkön kysynnästä 2021). Suomessa 
suunnitteilla oleva vuoteen 2023 kohdistuva windfall-vero, jolla 
sähköntuottajien voittoja on tarkoitus rajoittaa, on luonteeltaan 
väliaikainen, ja on vaikea nähdä, että kaivattuja investointeja uu-
siutuvaan energiaan tällaisella järjestelyllä pitkäaikaisesti rasitet-
taisiin. Sähkön futuurimarkkinat ennakoivat hintojen tasaantuvan 
vuoden 2024 aikana (kts. kuva 1) jääden kuitenkin aiempia vuosia 
korkeammalla tasolle. Suurin osa Rahaston omistamien hankkei-
den tuotannosta käynnistyy vuoden 2025 alussa. EKP:n pitää kor-
onnostoissaan tasapainoilla talouden voimakkaan jäähtymisen ja 
Etelä-Euroopan valtioiden velkarasituksen kanssa, ja vaikka lähitu-
levaisuudessa deflaatiotakaan ei voi sulkea pois, noin 2 % inflaa-
tiotavoitteen saavuttaminen voi keskipitkällä aikavälillä olla vai-
keaa. Korkea inflaatio nostaa tuotannossa olevien tuulipuistojen 
liiketulosta ja sitä kautta myös hankkeiden ja Rahaston arvostusta.

Vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla Rahaston hankeportfoliota 
kasvatettiin merkittävästi. Heinäkuussa Rahasto investoi yhdessä 
Helenin kanssa Juurakon ja Karahkan tuulivoimapuistoihin. Tuuli-
puistot on kehittänyt ja rakennuttanut saksalainen VSB. 
 
Juurakon tuulipuisto sijaitsee Kalajoella ja se valmistui ja aloitti 
tuotannon marraskuun alussa erittäin korkeiden sähkönhintojen 
aikaan. Juurakko on Rahaston sijoituskohteista ensimmäinen tuo-
tantovaiheeseen siirtynyt tuulipuisto ja siten tärkeä merkkipaalu. 
Puiston kokonaisteho on 40 MW, turbiinitoimittajana saksalainen 
Nordex. 

Karahkan tuulipuisto sijaitsee Oulaisissa. Sen kokonaisteho on 
noin 150 MW, turbiinitoimittajana myös Nordex. Karahkan hanke 
ostettiin täysin luvitettuna ja rakentamisvalmiina ja sen arvioitu 
tuotannon aloitus on vuoden 2024 lopussa. 

Marraskuun lopussa Rahasto jatkoi yhteissijoituksiaan Helenin kanssa 
Niinimäen tuulivoimapuistoon Pieksämäellä. Puiston kokonaisteho on 
145 MW, turbiinitoimittaja on saksalainen Siemens Gamesa ja arvioitu 
tuotannon aloitus on vuoden 2024 lopussa. Niinimäen hankkeen on 
kehittänyt OX2 ja se ostettiin täysin luvitettuna ja rakentamisvalmiina. 
OX2 vastaa hankkeen toteuttamisesta avaimet käteen -periaatteella. 
Niinimäen hanke tuo itäsuomalaisella sijainnillaan hankeportfolioon 
maantieteellistä hajautusta.

Rahaston ensimmäiseen hankkeeseen Murtomäen tuulipuistoon kil-
pailutettiin kesän ja syksyn aikana tahot vastaamaan tuulipuiston tek-
nisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista sekä tasevastaavan roolista. 
Hallinnointiin valittiin OX2 ja tasevastaavaksi Entelios. Molemmat ovat 
pohjoismaiden johtavia toimijoita aloillaan.

Rahasto-osuuden arvo nousi osuussarjasta riippuen tänä vuonna noin 
14 %. Pääasiallisina syinä arvonnousuun olivat kohonneet sähkönhin-
taennusteet ja kilpailukykyisin ehdoin ostetut uudet hankkeet. Rahas-
ton investointien arvoa on kasvattanut myös rakennustöiden edisty-
minen. Pitkän aikavälin tuotto-odotus Rahastolla on edelleen 5–7 %. 

Rahaston avaintietoasiakirja uudistettiin vuodenvaihteessa PRIIPs-
sääntelyn mukaiseksi. Rahaston riskiluokka nousi uudistuksen myötä 
yhden luokan suuremmaksi luokkaan 6, sillä Rahaston arvo määrite-
tään puolivuosittain. Rahaston sijoitusstrategiaan ei ole tehty muu-
toksia. 

Jimmy Forsman Juha Känkänen
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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 31.12.2020

Rahaston pääoma 249 MEUR

Osuudenomistajien oman  
pääoman osuus 249 MEUR

Lainatun pääoman osuus 0 MEUR

Minimisijoitus A-sarja 10 000 EUR

Minimisijoitus B-sarja 10 000 EUR

Minimisijoitus C-sarja 1 miljoonaa EUR

Minimisijoitus D-sarja 1 miljoonaa EUR

Osuudenomistajia 1899 kpl

ISIN-koodit FI4000452487 (A)
FI4000452495 (B)
FI4000452503 (C)
FI4000452511 (D) 
FI4000508114 (S) 
FI4000508122 (T)

KULUT
Hallinnointipalkkio (A, B) 1,65 %

Hallinnointipalkkio (C, D) 1,15 %

Merkintäpalkkio 2,00 %

Lunastuspalkkio

<1 v 5,00 %

> 1 v < 3 v 4,00 %

> 3 v < 5 v 3,00 %

> 5 v < 7 v 2,00 %

> 7 v 1,00 %

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

Tuottosidonnainen palkkio:

20 % yli 7 %:n vuotuisen tuoton osuudesta.

RAHASTO-OSUUKSIEN ARVO 31.12.2022
A: 134,86
B: 134,86
C: 135,86
D: 135,86

HISTORIALLINEN KEHITYS* 
6 kk (A) 5,12 %

12 kk (A) 13,57 %

3 v (A) -

Aloituspäivästä (A) 34,86 %

6 kk (C) 5,32 %

12 kk (C) 13,99 %

3 v (C) -

Aloituspäivästä (C) 35,86 %

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

Kuva 1: Sähkön markkinahinta Suomessa

Lähteet:  
Nord Pool ja NasdaqFutuurihinnat 21.12.2022Historialliset hinnat


