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Asuntosalkun keskeiset vahvuudet

Tarkkaan valittuihin 
yksittäisiin hyvän 

tuottopotentiaalin 
asuntoihin painottuva 

portfolio

• Asuntosalkun ominaisuuksiltaan 
tarkkaan valitut asunnot omis-
tusasuntotaloissa ovat haluttu 
vaihtoehto omistusasumiselle ja 
erottautumistekijä yhtiölle

• Yhtiön asunnot sijaitsevat kas-
vukeskuksissa, joiden kehitystä 
tukevat keskeiset makrotrendit, 
kuten väestönkasvu, kaupungis-
tuminen ja pienten kotitalouksien 
lukumäärän kasvu 

• Hyvien liikenneyhteyksien varrelle 
painottuva sijainti lisää asuntojen 
vetovoimaa vuokralaisten keskuu-
dessa

• Omille tonteille painottuva 
asuntoportfolio tarjoaa selkeää 
arvonkehityspotentiaalia

• Vuokralla asuvien kotitalouksien 
suhteellinen osuus Tallinnassa 
on useisiin suuriin kaupunkeihin 
verrattuna alhainen

• Aktiiviset työmarkkinat tukevat 
asuntojen hintojen ja vuokrien 
kehitystä Tallinnassa

• Asuntosalkku on kasvattanut 
portfoliotaan Tallinnassa nopeasti 
ja on Tallinnan suurin markkina-
ehtoinen vuokranantaja

Tallinnassa  
erinomaista 

kasvupotentiaalia

• Tehokas operatiivinen malli 
yhdistää sisäisen ydinosaamisen 
lähipiiriyhtiöiltä ostettuihin pal-
veluihin

• Hankinnoissa hyödynnetään 
laajaa tietopohjaa sekä toimivia 
suhteita rakentajiin Tallinnassa

• Portfolion hallinnan ytimessä 
vuokran sekä salkkurakenteen 
optimointi maakohtaiset tarpeet 
huomioiden

• Kokenut johto luo vahvan perus-
tan Asuntosalkun menestyksek-
käälle liiketoiminnalle

Vakiintunut  
toimintamalli ja  

kokenut johto

• Asuntosalkun portfolio on tuot-
tanut historiallisesti kasvaneita 
kassavirtoja ja vahvaa juoksevaa 
tuottoa

• Tasapainoinen rahoitusrakenne 
tukee pitkän aikavälin kasvuta-
voitteita

Kasvaneet 
kassavirrat ja kasvun 
mahdollistava tase
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First North -listautuminen
Kaupankäynnin Asuntosalkun osakkeilla odote-
taan alkavan Nasdaq First North Growth Market 
Finland -markkinapaikalla (”First North”) arviol-
ta 22.6.2022 kaupankäyntitunnuksella ASUNTO 
ja ISIN-koodilla FI4000517602.

LISTAUTUMISEN TAVOITTEET
First North -listautumisen tavoitteena on mah-
dollistaa yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille sekä 
omistuspohjan asteittainen laajeneminen lisäten 
samalla yhtiön osakkeiden likviditeettiä. Pääsy 

pääomamarkkinoille vahvistaisi myös yhtiön ky-
kyä toteuttaa kasvustrategiaansa laajentamalla 
yhtiön käytössä olevia rahoitusinstrumenttivaih-
toehtoja oman ja vieraan pääoman ehtoiseen 
rahoitukseen liittyen. Näiden lisäksi First North 
-listautumisen odotetaan lisäävän yhtiön tunnet-
tuutta yleisön keskuudessa sekä potentiaalisena 
työnantajana, minkä odotetaan lisäävän yhtiön 
kilpailukykyä. Lisäksi First North -listautuminen 
mahdollistaa yhtiön osakkeen tehokkaamman 
käytön kannustinohjelmissa Asuntosalkun hen-
kilöstölle sekä maksuvälineenä liiketoiminnan 
laajentamisessa.
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Tutustu huolellisesti
Asuntosalkku Oyj:n

yhtiöesitteeseen
ennen sijoituspäätöksen

tekemistä.
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Toimitusjohtajan terveiset

Asuntosalkku on kasvattanut 
portfoliotaan Tallinnan 
houkuttelevalla markkinalla 
nopeasti. Tallinnan 
asuntokokonaisuutemme 
käypä arvo on kasvanut 
vahvasti viimeisten 
kolmen tilikauden aikana. 
Keskeinen valttimme on, 
että kilpailijoista poikkeava 
portfoliostrategiamme 
tarjoaa varteenotettavan 
vaihtoehdon 
omistusasumiselle.”
Jaakko Sinnemaa
toimitusjohtaja

”
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Hallituksen puheenjohtajan terveiset

Timo Metsola
hallituksen puheenjohtaja

Asuntosalkun menestysresepti 
on tarjota laadukkaasti 
kalustettuja premium-
luokan asuntoja Tallinnassa 
ja asuntokohtaiselta 
kokonaisvuokraltaan edullisia 
asuntoja Suomessa. Portfolio 
on tuottanut hyvää juoksevaa 
tuottoa. Asuntosalkun 
taloudellinen vuokrausaste 
31.3.20221) oli 97,0 prosenttia.”

”

1) Annualisoitu vuokratuotot / Vuokrattavissa olevien asuntojen potentiaalinen vuokratuotto x 100. 
Virossa valmistuneiden uudiskohteiden sisäpuolien viimeistelyn aikaista vajaakäyttöä ei huomioida 
vajaakäyttönä laskettaessa taloudellista vuokrausastetta.
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Asuntosalkku on vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategian keskiössä ovat valikoidut yk-
sittäiset asunnot omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla Suomessa ja Viron pääkaupungissa Tallinnassa. Asuntosalkku 
keskittyy asuntoportfoliossaan pieniin asuntoihin painottaen Suomessa pääkaupunkiseutua ja Virossa Tallinnan vanhan 
kaupungin läheisyyttä. 

Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja1). Yhtiön tavoitteena on pitää tulevina vuosina kasvun pai-
nopiste vahvasti Tallinnan vuokramarkkinalla.

Asuntosalkun hajautetussa asuntoportfoliossa oli 31.3.2022 1 414 asuntoa Suomessa ja 557 Virossa sekä 167 rakenteilla 
olevaa asuntoa Virossa. Kaikki Viron asunnot sijaitsevat Tallinnan vanhan kaupungin läheisyydessä. Asuntosalkun valmii-
den asuntojen käypä arvo 31.3.2022 oli 269,4 miljoonaa euroa.

Kilpailijoista erottuva  
asuntosijoitusyhtiö

1) Lähde: Adaur Grupp (Tallinn Residential Market participants 04.2022). 
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Asuntosalkku lyhyesti

Suomi 31.3.2022
Tallinna 31.3.2022
Rakenteilla Tallinnaan

Käyvän arvon jakautuminen alueittain, 31.3.20221)

32 %

6 %

5 %

25 %

23 %
9 %

Helsinki

Vantaa

Espoo

Kehyskunnat (ja muut)

Tampereen seutu, Turun seutu, Lahden seutu

Tallinna

1414

557 167

Nettovuokratuotot, 1.10.2021-31.3.20222)

Suomi

Tallinna

26 %

74 %

26 %

1) Tallinnan osalta 31.1.2022 tilanteen mukaisesti. Käyvät arvot perustuvat Jones Lang LaSallen laatimien arviokirjojen tietoihin. Prosen-
tuaalinen jakauma koko asuntoportfoliolle on laskettu Suomen asuntojen yhteenlaskettujen käypien arvojen alueellisen prosentuaali-
sen jakauman 31.3.2022 sekä Viron asuntojen 31.1.2022 käyvän arvon perusteella. 2) Tallinnan tiedot ovat  1.8.2021-31.1.2022 periodilta. 
Nettovuokratuotto = Vuokratuotto - Kiinteistöjen ylläpitokulut – Kuluksi kirjattavat korjaukset. Lähde: yhtiön data.
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1 971

183,0 MEUR Suomi

86,4 MEUR Viro 

Valmista  
asuntoa 

97,0 %

45,3 % 

32,2 
MEUR 

4,3 %

Taloudellinen 
vuokrausaste

269,4 
MEUR 

Valmiiden asuntojen  
käypä arvo yhteensä

Korollinen  
nettovelka

Konsernin tiedot koottu Suomen lukujen osalta 31.3.2022 tilanteesta ja Viron lukujen osalta 31.1.2022 tilanteesta. 

Luvut ovat tilintarkastamattomia. Tunnuslukukaavat löytyvät markkinointiesitteen sivulta 36-37.

Luototusaste  
(Loan to value, LTV)

Rakenteilla olevien 
asuntojen käypä arvo

Viro

Juokseva tuotto

122,0 
MEUR

Nettovuokratuotto

Pro forma -nettovuokratuotto

4,4 MEUR

5,1 MEUR

Avainlukuja 1.10.2021-31.3.2022  
tai 31.3.2022
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Tallinnan toiminta alkoi 
– Sinnemaa ja Metsola 
perustivat Viron ensimmäisen 
asuntorahaston1)

2013

Tallinnan asuntorahasto 
nousi Viron suurimmaksi 
yksityiseksi markkinaehtoiseksi 
vuokranantajaksi1)

2017

2018

Viron asuntorahasto sulautui 
Suomeen 2015 perustettuun 
Asuntosalkku-rahastoon

2015

Toinen osakeyhtiömuotoinen 
vaihtoehtorahasto perustettiin 
saman tiimin voimin

2022

Vuonna 2012 perustettu 
rahasto sulautui Asuntosalkku-
rahastoon

1) Lähde: Adaur Grupp OÜ (Tallinn Residential Rental Market participants). 

2012

Sinnemaa ja Metsola perustivat 
listautuvan yhtiön vanhimman 
osan – yhtiön johdon mukaan 
Suomen ensimmäinen pääosin 
yksittäisiin asuntoihin sijoittava 
osakeyhtiömuotoinen vaihtoeh-
torahasto

Historia
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Asuntosalkun missiona 
on nostaa vuokra-asu-
minen omistusasunto-
taloissa tasavertaiseksi 
vaihtoehdoksi omistus-
asumiselle sekä tarjota 
vuokra-asuntoja, joissa 
asukas valitsee asua, 
vaikka hänellä olisi mah-
dollisuus ostaa omistus-
asunto. 

Asuntosalkun visiona on 
olla jatkossakin johta-
va markkinaehtoinen 
vuokranantaja Tallinnan 
kasvumahdollisuuksia 
tarjoavalla vuokramark-
kinalla sekä hyödyntää 
parhaita mahdollisuuksia 
Suomessa laajan ja ti-
heästi päivittyvän tieto-
pohjan avulla.

Pitkäjänteinen tuottavuus 
ja tavoitteellisuus

Jatkuva osaamisen ja  
näkemyksen kehittäminen

Vastuullisuus

Rehellisyys ja luotettavuus

Missio, visio ja arvot

ArvotVisioMissio
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Taloudelliset tavoitteet

Edellä esitetyt taloudelliset tavoitteet ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, eivätkä ne 
takaa Asuntosalkun tulevaa taloudellista tulosta. Asuntosalkun tulevaisuudessa toteu-
tuvat liiketoiminnan tulokset voivat poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa 
lausumissa esitetyistä tai niistä pääteltävissä olevista tuloksista johtuen monista tekijöis-
tä, joita kuvataan yhtiöesitteessä.

Kaikki tulevina vuosina mahdollisesti maksettavat osingot, niiden määrä ja niiden mak-
suajankohta riippuvat yhtiön tulevista tuloksista, taloudellisesta asemasta, rahavirroista, 
investointitarpeista, vakavaraisuudesta, yhtiön tytäryhtiöiden kyvystä jakaa osinkoa tai 
muuten siirtää varoja yhtiöön tai tähän vaikuttavista yhtiön strategisista päätöksistä sekä 
muista tekijöistä, kuten yleisistä taloudellisista ja liiketoiminnallisista olosuhteista ja 
tulevaisuudennäkymistä. 

Yhtiöesitteen päivämääränä yhtiön pyrkimyksenä on Viron tytäryhtiön osalta, kuitenkin 
yhtiön kulloinkin voimassa olevan osinkopolitiikan mukaisesti, että mahdollisimman suuri 
osa Viron tytäryhtiön tilikauden voitosta sijoitettaisiin uudelleen yhtiön kasvun tukemi-
seen Virossa, mikä voi vaikuttaa yhtiön maksamiin osinkoihin ja niiden määrään. Voiton 
uudelleensijoittamista Virossa tukee se, että Virossa yritykset maksavat yhteisöveroa 
yleensä vain, mikäli ne jakavat voittovaroja tai suorittavat muita tuloveron alaisia maksuja 
ja näin ollen yritys voi yleensä sijoittaa kertyneitä voittovaroja uudelleen ilman välitöntä 
verovaikutusta.

• Viron valmiiden ja rakenteilla olevien asuntojen yhteenlaskettu käypä arvo saa-
vuttaa Suomen valmiiden ja rakenteilla olevien asuntojen käyvän arvon vuonna 
2025 päättyvän tilikauden loppuun mennessä.

• Luototusaste (LTV) on 35–65 prosenttia.

OSINKOPOLITIIKKA 

Listayhtiönä kokonaisosinkosumman vuosittainen kasvattaminen.
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Strategia
hyödyntää laajaa tietopohjaansa 
ja vakiintunutta ostoproses-
siaan, joka perustuu sisäisesti 
asetettuihin tuottovaatimuksiin 
ja vahvistettuihin kriteerei-
hin, joissa huomioidaan muun 
muassa kaupallisia, taloudellisia, 
rakennusteknisiä, verotuksellisia 
ja oikeudellisia näkökulmia. 

Yhtiö keskittyy hankinnoissaan 
erityisesti pieniin asuntoihin, 
jotka sijaitsevat kaupungeissa ja 
kaupunginosissa, joiden kehitys-
tä tukevat keskeiset makrotren-
dit ja joiden vuokramarkkinan 
odotetaan kehittyvän positiivi-
sesti. 

Tärkeä osa yhtiön strategiaa 
on myös yksittäisten asuntojen 
asuntokohtaisten vuokratasojen 
optimointi samalla huolehtien 
siitä, että taloudellinen vuokra-
usaste pysyy korkealla tasolla. 
Yhtiön strategisena tavoitteena 
on yleiset riskitekijät huomioiden 
pitää sen rahoitusrakenne lähes 
kaikissa tilanteissa kasvun mah-
dollistavalla tasolla.

Asuntosalkun liiketoimintastra-
tegia perustuu sijoittamiseen 
yksittäisiin valikoituihin omistus-
asuntotalojen asuntoihin, joissa 
vuokralainen asuu omistusasuji-
en naapurina. 

Asuntosalkun johdon näkemyk-
sen mukaan omistusasunto-
taloissa asumisen haluttavuus 
ja siten myös vuokrataso ovat 
vuokrataloasuntoja oleellises-
ti paremmat. Yhtiön valitsema 
strategia luo johdon näkemyksen 
mukaan kilpailijoista merkittä-
västi poikkeavan vuokratarjo-
aman, jota on vaikea kopioida 
nopeasti.

Tulevina vuosina tavoitteena on 
pitää kasvun painopiste vahvasti 
Tallinnan vuokramarkkinalla, 
joiden yhtiö uskoo tarjoavan kiin-
nostavia kasvumahdollisuuksia.

SIJOITUKSIA TARKASTI 
VALIKOITUIHIN 
ASUNTOIHIN 
Asuntojen hankkimisessa yhtiö 

Yksittäisiin asuntoihin sijoittamalla Asuntosalkku pyrkii 
saavuttamaan seuraavat edut:

• Valittu malli mahdollistaa sijoitukset tarkoin 
valikoituihin pieniin asuntoihin, jolloin yhtiö voi 
valita sellaiset kohteet, joissa on vuokrauskäyttöön 
parhaiten soveltuva pohja ja muut ominaisuudet, 
sekä jotka vastaavat kunkin yhtiön kohdemarkkinan 
ominaiseen vuokrakysyntään.

• Valittu malli mahdollistaa vuokrien joustavan 
täsmähinnoittelun kulloisenkin markkinatilanteen 
mukaisesti, koska vuokralaiset eivät tiedä toisistaan ja 
toistensa vuokrista, kuten vuokrataloissa.

• Valittu malli mahdollistaa hyvin hajautuneen ja pieniin 
asuntoihin painottuvan sijoitusstrategian. Yhtiö 
uskoo pienten asuntojen olevan vähemmän alttiita 
talouden sykleille verrattuna esimerkiksi kaupallisiin 
kiinteistöihin sekä tarjoavan suhteellisesti korkeampaa 
vuokratuottoa verrattuna suurempiin asuntoihin. 

• Yksittäisiin asuntoihin keskittyminen mahdollistaa 
hankittavien asuntojen valinnan siten, että asuntojen 
ominaisuudet vastaavat optimaalisesti kunkin 
kohdemarkkinan ominaiseen vuokrakysyntään.
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Suomessa Asuntosalkku pyrkii hankkimaan 
asuntoja vakiintuneilta, mutta silti kehittyviltä 
asuinalueilta. Asuntosalkku hankkii pääasiassa 
yksittäisiä tarkasti valikoituja aiemmin 
rakennettuja asuntoja (ns. ”kirsikoiden 
poimintaa kakusta”).

Yhtiö keskittyy tarjoamaan 
kokonaiskustannuksiltaan 
edullisia vuokrakohteita, joissa 
asukkaat viihtyvät pidempään 
ja jotka ovat mahdollisimman 
kilpailukykyisiä kaikissa 
vuokramarkkinoiden sykleissä.

SUOMI

Tallinnassa yhtiön tavoitteena on 
tarjota koteja, joille on tunnus-
omaista erinomainen suunnittelu, 
tyylikkäät sisustusratkaisut ja har-
kitut yksityiskohdat, eli korostetun 
laadukkaat neliömetrit. 

Tallinnan asuntojen kohdeasiakkaita 
ovat henkilöt, joille asuntojen laatu 
on tärkeää. 

Virossa yhtiö pyrkii kohdistamaan hankintansa 
parhaiksi katsomilleen sijainneille Tallinnan 
keskustassa ja keskustan lähialueilla. Yhtiö voi 
ostaa myös useampia yksittäisiä valikoituja 
asuntoja parhaaksi arvioiduista uudiskohteista 
hyödyntääkseen vahvemmin niiden tarjoamia 
investointimahdollisuuksia kiinnostavilla 
sijainneilla nykyisillä hintatasoilla. 

VIRO
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Liiketoimintamalli
Tehokas operatiivinen malli yhdistää sisäisen ydinosaamisen lähipiiriyhtiöiltä ostettuihin palveluihin.

KOHTEIDEN HANKINTA 

PORTFOLION HALLINTA

TEHOKAS ULKOISTETTU VUOKRAUSPROSESSI

Ulkoistettu palvelu (lähipiiriyhtiöt Suomessa ja Virossa)

Sisäinen tiimi sekä ulkoistettu palvelu  
(lähipiiriyhtiö Virossa)

Sisäinen tiimi

Vakiintuneet käytännöt
Nopea päätöksentekoprosessi

Fokus omalla tontilla sijaitsevissa asunnoissa

Jatkuva tuottoanalyysi
Salkkurakenteen hallinnointi

VIRO

VIRO

SUOMI

SUOMI

• Suomessa hankitaan pääasiassa 
yksittäisiä tarkasti valikoituja aiemmin 
rakennettuja asuntoja

• Asuntojen optimaalinen remontointi ja 
ylläpito

• Vuokran alueellinen optimointi

• Ostetaan myös useampia asuntoja  
samasta uudisrakentamiskohteesta

• Toimivat suhteet rakentajiin luovat  
mahdollisuuksia

• Tallinnan asuntojen brändin mukainen 
ja laadukas sisustussuunnittelu

• Vuokran optimointi

Edullinen EdullinenKeskihintainen KeskihintainenPremium Premium
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Tarkkaan valittuihin yksittäisiin hyvän tuotto-
potentiaalin asuntoihin painottuva portfolio
OMISTUSASUNTOTALOISSA
Asuntosalkku on keskittynyt hankkimaan valikoituja yksittäisiä asuntoja omistusasuntotaloissa. Yksittäisten asuntojen omistamisen kautta 
yhtiöllä on mahdollista sijoittaa tarkoin valikoituihin pieniin asuntoihin, joissa on yhtiön johdon näkemyksen mukaisesti vuokrauskäyttöön par-
haiten soveltuva sijainti, pohja ja muut ominaisuudet. Yksittäiset asunnot mahdollistavat myös vuokran asettamisen joustavasti kulloisenkin 
markkinatilanteen mukaisesti, kun vuokrattavat asunnot ovat yksittäisiä asuntoja tyypillisesti ilman identtistä vertailupistettä vuokralaisille. 
Yksittäisiin asuntoihin painottuvan portfolion vuokralaiset eivät tyypillisesti tiedä toisistaan tai toistensa vuokrista, mikä mahdollistaa jokaisen 
asunnon vuokran itsenäisen ja optimaalisen hinnoittelun.

Asuntosalkun keskittyminen vuokra-asuntojen tarjoamiseen omistusasuntotaloissa lisää yhtiön johdon näkemyksen mukaan sen asuntojen 
haluttavuutta vuokralaisten keskuudessa.

KASVUKESKUKSISSA
Yhtiön johdon näkemyksen mukaan kaupungistuminen, suurimpien keskusten väestönkasvu sekä kotitalouksien koon muutokset vaikuttavat 
merkittävästi asuntojen kysynnän kehitykseen. Yhtiö uskoo olevansa hyvässä asemassa hyötymään tästä kehityksestä. 

Vastatakseen demograafisen kehityksen tukemaan markkinakysyntään ja kuluttajien preferensseihin, yhtiö on sijoitusstrategiassaan painotta-
nut vahvasti yksiöiden ja kaksioiden osuutta. 

HYVIEN LIIKENNEYHTEYKSIEN VARRELLA
Asuntosalkun asuntojen keskeiset sijainnit hyvien liikenneyhteyksien varrella lisäävät yhtiön johdon näkemyksen mukaan niiden vetovoimaa 
vuokralaisten keskuudessa. Asuntosalkun asunnot on hankittu huomioiden liikenneyhteyksien positiivinen vaikutus asuntojen hintakehitykseen 
ja vuokrattavuuteen.

OMILLA TONTEILLA
Omalla tontilla sijaitsevat asunnot tukevat vahvempaa kate- ja arvonkehityspotentiaalia.
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Osuus kohdemaan asunnoista 
pääkaupunkiseudulla (Helsinki, 
Espoo ja Vantaa) / pääkaupun-
gissa, käyvät arvot

Sijainti <= 600 m säteellä  
raideliikennepysäkistä (kpl)

Sijainti <= 1 000 m säteellä  
raideliikennepysäkistä (kpl)

Yksiöiden ja kaksioiden  
osuus (valmiit asunnot)

Asunnot omalla tontilla (kpl)

Laadukas asuntoportfolio1) (31.3.2022)

37,8 m2 
Asuntojen keskikoko

610 euroa/kk 
Keskibruttovuokra  

per asunto

Valmiita 
asuntoja

1 971 167
asuntoa 

rakenteilla

1) Portfolio = Asuntosalkku Suomi Oy, Suomen Asuntovarainhoito Oy, Linnakodu OÜ (Lin-
nakodun tiedot 31.1.2022). Lähteet: stat.fi, yhtiön data (31.1.2022 ja 31.3.2022). 2) PKS = 
Pääkaupunkiseutu =  Helsinki,  Espoo ja Vantaa. Lähteet: yhtiön data (31.3.2022).

Sijainti ja hyvät kulkuyhteydet lisäävät vetovoimaa

PKS2)

31.3.2022
Suomi 

31.3.2022
Viro

31.3.2022

50 % 36 % 79 %

51 % 98 %

94 % 97 %

92 % 100 %

78 % 100 %

69 %

99 %

91 %

19Sisällysluettelo »



Helsinki

Vantaa

Espoo

Kehyskunnat (ja muut)

Tampereen seutu, Turun
seutu, Lahden seutu

Keskim. 
neliökoko

38,4 m2

28 %

6 %

66 %

Suomessa valtaosa asunnoista  
sijaitsee pääkaupunkiseudulla

Asuntojen osuus koon mukaan,
31.3.2022, Suomi

Käyvän arvon jakautuminen alueittain, 
31.3.2022, Suomi1)    

2)    

37 %

34 %

7 %

13 %

9 %

1) Käyvät arvot perustuvat Jones Lang  LaSallen laatimien arviokirjojen tietoihin. Prosentuaalinen jakauma laskettu Suomen asuntojen yhteenlaskettujen käypien arvojen alueellisen prosentuaalisen jakauman 31.3.2022 käyvän 
arvon perusteella. 2) Asuntosalkku Suomi Oy ja Suomen Asuntovarainhoito Oy (lähde: yhtiön data 31.3.2022). 

2 h 3 h+1 h
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Keskim. 
neliökoko

36,3 m2

63 %

34 %

3 %

Tallinnan asunnot sijaitsevat vanhan 
kaupungin läheisyydessä

86,4

32,2

Käyvät arvot, milj. euroa,  
31.1.2022, Tallinna3)

Etäisyys kehältä vanhan kaupungin rajalle noin 2,5 km

Asuntojen osuus koon mukaan,
31.1.2022, Tallinna3)

Valmistuneet asunnot

Rakenteilla olevat asunnot

2 h 3 h+1 h

3) Linnakodu OÜ valmiit asunnot (lähde: yhtiön data 31.1.2022).
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Tallinnassa erinomaista kasvupotentiaalia
Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Tallinnan vuokramarkki-
noiden kehitys on edelleen suhteellisen alkuvaiheessa. Viron 
uudelleenitsenäistymisen myötä vuonna 1991 päätettiin neu-
vostoaikana rakennetut talot myydä edullisin ehdoin talojen 
vuokralaisille ja vanhan itsenäisyyden aikaiset kiinteistöt pa-
lautettiin pääosin entisille omistajille tai heidän perillisilleen. 
Yhtiön johdon mukaan tästä vuokra-asuntojen poistumisesta 
johtuva korkea omistusasumisen aste on historiallinen seli-
tys Tallinnan vuokramarkkinan vahvalle kehityspotentiaalille 
tulevaisuudessa. 

Tallinnan vuokrausmarkkinan houkuttelevuutta ammattimaisen 
asuntosijoittajan näkökulmasta kasvattaa myös vuokra-asunto-
jen hajautunut omistusrakenne, jossa iso osa vuokra-asuntojen 
tarjonnasta koostuu paikallisten yksityissijoittajien omistamista 
ja ylläpitämistä asunnoista, joiden toiminta on yhtiön johdon nä-
kemyksen mukaan yleisesti vähemmän ammattimaista.

AKTIIVISET TYÖMARKKINAT TUKEVAT ASUNTOJEN HINTOJEN 
JA VUOKRIEN KEHITYSTÄ TALLINNASSA

Tallinnan kehittyvät työmarkkinat ovat yhtiön johdon näkemyk-
sen mukaan luoneet kysyntää erityisesti hyvien sijaintien korkea-
laatuisille vuokra-asunnoille, jotka vuokrataan tyylikkäästi ka-
lustettuina ja sisustettuina. Tallinna on 2000-luvulla kehittynyt 
merkittäväksi eurooppalaiseksi startup-yritysten toimintapaikaksi 
ja Tallinnassa on yksi Euroopan korkeimmista startup-yritysten 
lukumäärästä asukasta kohden1). 

Yhtiön johdon näkemyksen mukaan samaan aikaan, kun Tallinnan 
vetovoima työskentely- ja asumiskohteena on kasvanut, on myös 
kiinnostus Tallinnaa kohtaan asuntosijoituskohteena lisääntynyt. 
Tallinnan kehittymisen ja kasvun myötä sen asuntojen keskine-
liöhinnat ovat nousseet merkittävästi. Samanaikaisesti myös 
Viron kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet 
keskimäärin 7,5 prosenttia vuodessa (CAGR) 443,5 eurosta  917,2 
euroon2) vuosina 2010–2020. 

Asuntojen keskineliöhinnat ovat nousseet merkittävästi nousten 
keskimäärin 8,7 prosenttia vuodessa (CAGR) 918,2 eurosta 2 112,3 
euroon vuosina 2010–2020, ja vuonna 2021 Tallinnan keskineliö-
hinnat kohosivat 2 356,3 euroon3). Asuntojen hintojen nousu on 
osaltaan tukenut yhtiön Viron olemassa olevien asuntojen arvon-
kehitystä.

1) Lähde: Estonia leads Europe in startups, unicorns and investments per capita — Invest in Estonia.  
2) Lähde: stat.ee (ST09: DISPOSABLE INCOME PER HOUSEHOLD MEMBER IN A MONTH  by Year, Source 
of income and Type of household).  
3) Lähde: maaamet.ee (Estonian Land Board (Query of real property price statistics)). 
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ASUNTOSALKKU ON TALLINNAN 
SUURIN MARKKINAEHTOINEN 
VUOKRANANTAJA4)

Yhtiön Tallinnan toiminta alkoi vuonna 2013 asuntorahastomuodossa ja 
vuodesta 2018 lähtien se on ollut osa Asuntosalkku-konsernia.  
Yhtiö on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja. Yhtiön on jatka-
nut määrätietoisesti Tallinnan asuntoportfolionsa kasvattamista.

4) Lähde: Adaur Grupp (Tallinn Residential Market participants 04.2022).
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Tallinnan asunnot 
vuokrataan 
tyylikkäästi 

kalustettuina ja 
sisutettuna
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Suomen ja Viron vuokramarkkinat eroavat toisistaan selkeästi. Virossa vuokra-asumisen suosio on huomattavasti Suomea matalampaa, mutta 
vuokra-asumisesta on tullut yhä varteenotettavampi vaihtoehto omistusasumisen rinnalle. Tallinnassa vuokralla asuvien osuus kaupungin väes-
töstä oli vuonna 2020 noin 27 prosenttia1).  Helsingissä vuokra-asuminen on selkeästi Tallinnaa suositumpaa, sillä vuokralla asuvien osuus kaupun-
gin väestöstä oli vuoden 2021 alussa 49 prosenttia2).

Vuokralla asuvien osuus valikoiduissa kaupungeissa  
vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3)

1) Lähde: The City of Tallinn: Statistical Yearbook of Tallinn 2021.
2) Lähde: Catella Germany: European Residential Market Overview Q1 2020.
3) Lähteet: Catella Germany: European Residential Market Overview Q1 2021. Tallinnan tiedot: The City of Tallinn, Statistical Yearbook of Tal-
linn 2021 Tukholman tiedot: Statistics Sweden, Dwelling stock 2020. New Yorkin tiedot: US Census Bureau, American Housing Survey 2019. 
4) Housing Europe: 25 Years of EKYL (lähde: Housing Europe).

27 % 27 %
35 %

49 % 50 % 51 %

62 %
68 % 70 %

77 % 77 %
83 %

92 %
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Viro itsenäistyi uudelleen vuon-
na 1991. Tuolloin neuvostoai-
kana rakennetut talot myytiin 
edullisin ehdoin vuokralaisille tai 
palautettiin alkuperäisille omis-
tajille.4) Yhtiön johdon mukaan 
tästä vuokra-asuntojen poistu-
misesta johtuva korkea omistus-
asumisen aste on historiallinen 
selitys Tallinnan vuokramarkki-
nan suurelle kehityspotentiaalil-
le tulevaisuudessa.
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Markkinatrendit
Makrotaloudelliset ilmiöt ovat heijastuneet positiivisesti asuntomarkkinoille

Kaupungistuminen

Makrotalouden 
fundamentit

Asuntomarkkina

Väestön keskittyminen kaupunkeihin 
palveluiden sekä työpaikkojen perässä…

...rahoituksen saatavuus, matalat 
korot ja talouskasvu…

…ovat näkyneet asuntomarkkinoiden 
suotuisana kehityksenä erityisesti 

kasvavissa kaupungeissa.

+204 000

+49,4 %

+2,6 %

+36 000

+66,0 %

+8,9 %

Väestönkasvuennuste 2022–2040

Asuntolainakannan kasvu 2010–2021

Asuntojen hintojen keskimääräinen 
vuosikasvu 2010–2021 (CAGR)5)

Suomi, kohdealueet1)

Suomi3)

Pääkaupunkiseutu6)

Tallinna2)

Viro4)

Tallinna7)

1) Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen; Kauniaisissa ei yhtiön asuntoja), Lahti, Tampere ja Turku. (lähde: stat.fi: Väestöennuste 2021, Väestö iän ja sukupuolen mukaan alueittain 2021–2040). 2) Statistics Esto-
nia, Population projection until 2080 by county and age group (lähde: stat.ee). 3) Suomen rahalaitosten euroalueen yleisön euromääräiset lainat ja talletukset: kanta, 12 kk:n muutos ja keskikorko (lähde: Suomen Pankki).  
4) Average long-term Euro loan weighted interest rates granted to non-financial corporations and housing loans (lähde: Eesti Pank). 5) Virossa kaikki asuinhuoneistot ovat kiinteistöjä, tilastointi kattaa kaikki asuinkäytössä olevat 
kiinteistöt; Suomessa hintatiedot sisältävät vanhojen osakehuoneistojen kauppahinnat. 6) Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen). Tilastokeskus: Vanhojen osakeasuntojen kauppojen lukumäärät ja keskihinnat 
2006–2021 (lähde: stat.fi). 7) Transactions with residential apartments (lähde: Estonian Land Board).
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Kotimaisen vuokramarkkinan koko asunnoissa mitattu-
na on Tilastokeskuksen mukaan yhteensä noin 953 000 
asuntoa huomioituna vakituisessa käytössä olevat vuok-
ra-asunnot, joista tuetun asumisen piirissä oli noin  
304 0001). 

Vuokra-asuntokannasta ammattisijoittajien omistukses-
sa on noin neljännes. Vuokra-asuntokannasta oli vuonna 
yksityissijoittajien omistuksessa 2020 noin 38 prosenttia, 
ammattisijoittajien noin 25 prosenttia, ja loput 37 pro-
senttia omisti kunnat sekä muut tuetut omistajat2). 

Vuokrausliiketoiminnan osalta suurimmat kilpailijat tu-
levat kuntien tarjoaman tuetun vuokra-asumisen ohella 
ammattisijoittajista. Yhtiön strategiassa keskeistä on si-
joittaa tarkasti valikoituihin yksittäisiin kohteisiin, minkä 
johdosta on tärkeää huomioida myös yksityiset asunto-
sijoittajat relevantteina kilpailijoina vuokra-asuntojen 
hankinnan osalta.

Asuntosijoittamisen suosio on ollut vahvassa kasvussa Suomessa – markkina on 
kasvanut ammattisijoittajien vetämänä, mutta myös yksityishenkilöiden tekemät 
asuntosijoitukset ovat kasvaneet.2),3) Asuntokaupan keskimääräinen vuosikasvu 
(CAGR) oli vuosina 2012–2021 20,4 prosenttia. Vuodesta 2015 alkaen kotimaan 
asuntosijoitusmarkkinalle on virrannut kasvavassa määrin ulkomaista pääomaa. 

Ammattisijoittajat

Yksityissijoittajat

Kunnat ja muut omistajat

37 %

38 %

25 %

Kojamo
Sato

Avara
Elo

OP Kiinteistösijoitus
Round Hill Capital

NREP
Ilmarinen

ICECAPITAL
Varma

Ålandsbanken
Keva

Starwood Capital Group
BVK

Morgan Stanley
Asuntosalkku

AXA IM
eQ

Taaleri

                                                                                                                                    36 900
                                                                                               26 800
                            8 500
                          8 000
                  5 800
                5 300
               5 000
             4 300
            4 200
            4 200
         3 500
         3 500
     2 200
    2 100
    2 100
    2 000
   1 800
  1 500
1 000

Vuokramarkkinat Suomessa

1) Lähde: Tilastokeskus: Asuntokunnat ja asuntoväestö hallintaperusteen ja asuntokunnan koon mukaan, 2005–2020. 2) Lähde: KTI Kiinteistötieto: The Finnish Property Market 2022. 3) Lähde: Suomen Pankki: Sijoitusasuntolainojen 
kasvuvauhti nopeampi kuin omistusasuntolainojen. 4) Valikoidut yhtiöt perustuvat KTI Kiinteistötiedon The Finnish Property Market 2022 - raportissa mainittuihin suurimpiin vapaa-rahoitteisia asuntoja tarjoaviin toimijoihin. Asuntojen 
lukumäärät perustuvat The Finnish Property Market 2022 –raportissa mainittuihin sekä yhtiöide viimeisimpiin verkkosivuillaan raportoimiin lukuihin valmiiden asuntojen määrästä (asuntojen lukumäärät pyöristetty satoihin asuntoihin). 
Rahastoista eQ:n asuntojen määrä saattaa sisältää keskeneräisiä kohteita. Titaniumin, S-Pankin ja CapManin asuntojen määrästä tietoja ei saatavilla (tiedot haettu 25.4.2022).

Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja tarjoavia suurimpia Suomessa 
toimivia kilpailijoita, yli 1 000 asuntoa, asuntojen lukumäärä4)

Vuokra-asuntokannan omistusrakenne,
Suomi 20201)
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VUOKRIEN KEHITYS

Kokonaisvuokrat ovat kasvaneet vuosina 2010–2021 30 prosenttia. 
Neliövuokrien kehitys on ollut kokonaisvuokria vahvempaa: koko maassa 
neliövuokrat kasvoivat 36 prosenttia, kun vastaavasti pääkaupunkiseu-
dulla kasvu oli 43 prosenttia5).  Neliövuokrien ja kokonaisvuokrien väli-
nen kasvukuilu indikoi taustalla olevaa asumisen muutostrendiä – väes-
tö painottuu yhä enemmän kaupunkeihin samalla kun keskimääräinen 
asuntokunnan koko on pienentynyt 2020-luvulle tultaessa.6)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2) Lähde: KTI Kiinteistötieto: The Finnish Property Market 2022. 5) Lähde: Vuokrat 2010–2014: Tilastokeskus, Vuokrien neljännesvuositilastotiedot vuodesta 2010 alkaen. Vuokrat 2015-Q1/2022 Tilastokeskus, Vuokraindeksi 
(2015=100) ja keskineliövuokrat, 2015Q1-2022Q1. Kokonaisvuokraindeksi: Eurostat, HICP – annual data (average index and rate of change). 6) Lähde: Tilastokeskus: Asuntokunnat koon mukaan. 7) Tiedot perustuvat Tilastokeskuk-
sen neliövuokratilastoihin sekä vanhojen osakehuoneistojen toteutuneisiin kauppahintoihin (lähde: stat.fi: Vanhojen osakeasuntojen kauppojen lukumäärät ja keskihinnat 2006–2021; Vuokrat 2010–2014: Tilastokeskus, Vuokrien 
neljännesvuositilastotiedot vuodesta 2010 alkaen;  Vuokrat 2015-Q1/2022 Tilastokeskus, Vuokraindeksi (2015=100) ja keskineliövuokrat, 2015Q1-2022Q1 ). 8) Eurostat: HICP, rental prices (lähde: ec.europa.eu/eurostat). 9) Vuosit-
taiset neliövuokrat laskettu kunkin vuoden kvartaalittaisten keskiarvovuokrien keskiarvona, pl. Q1/2022 sellaisenaan. 10) Tilastokeskuksen tulonjakotilasto; henkilön käytettävissä olevien rahatulojen mediaani (kotitalouskohtai-
sia tuloja, kuten asumistuki, toimeentulotuki ja lapsilisät, ei ole jaettu henkilöille); kuukausitulot on saatu jakamalla vuositulojen määrä 12 kuukaudella.

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

Q1/2022

PKS, neliöhinnat Suomi, neliöhinnat

PKS, neliövuokrat Suomi, neliövuokrat

Suomi, kokonaisvuokrat Suomi, käytettävissä olevat tulot

90

100

107

115

130
132

139

143

110

120

130

140

150

PKS 2021
asuntojen keskihinta

4 093 €/m² 7)

Suomi 2021 
asuntojen keskihinta

2 179 €/m² 7)

8) 8)

9) 10)

Asuntojen neliöhintojen ja -vuokrien kehitys,
2010 = 100 7)

Ammattisijoittajien asuntokaupat  
2012−2021 (mrd. €)2)

Kotimaiset

0,3 0,7 0,7 0,71,2

2,5
1,6

0,8 0,8 1,0

0,1

0,4

0,2

1,1
0,6

0,7

0,4

Ulkomaiset
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Virossa markkinan koko vuokra-asuntoina mitattuna 
vuonna 2020 oli noin 139 000 asuntoa, joka on koko maan 
asuntokannasta noin viidennes1).  

Maan vuokramarkkinalla on verrattain vähän ammatti-
maisia toimijoita, ja asuntomarkkinan ytimen muodosta-
vat yksityis- ja piensijoittajat. Edellisen vuosikymmenen 
aikana ammattisijoittajien aktiviteetti Tallinnassa on 
kuitenkin kasvanut, ja esimerkiksi Tallinnan pörssissä 
noteerattu LHV Group on ilmoittanut tavoittelevansa 700 
asunnon portfoliota2). Kasvaneesta aktiviteetista voidaan 
nostaa esimerkkinä Tallinnassa viime aikoina tehtyjä 
asuntosijoituksia aikavälillä 1.1.2019–31.1.20223): LHV 
Group on hankkinut omistukseensa 293 asuntoa, EfTEN 
Capital 112 asuntoa, ja vuonna 2020 toteutettiin Viron 
historian suurin asuinkiinteistöportfolion transaktio, kun 
International Capital Group (ICG) hankki 1 200 Tallinnan 
LNC Capital Partnersilta. 

Asuntosalkun valmiiden asuntojen lukumäärä Tallinnassa 
kasvoi 264 asunnolla ajanjaksolla 1.1.2019–31.1.2022.

Vuokramarkkinat Virossa

1) Määrä perustuu Statistics Estonian ilmoittamaan asuntojen kokonaismäärään kerrottuna Eurostatin julkaisemalla maakohtaisella vuokra-asuntokuntien suhteellisella osuudella.
2) Jones Lang LaSalle: Linnakodu Apartments arviolausunto 01/2022.
3) Lähde: Kilpailijoiden tiedot: Ober-Haus, Real Estate Market Report ’21, Baltic States Capitals, Vilnius, Riga, Tallinn. Issuu.com: The Estonian Property Market: Estonia remains attractive to investors even in times of uncertainty
(https://issuu.com/newsecadvisory/docs/newsec_property_outlook_autumn_2020/s/10999398). LHV Bank: LHV Pension Funds buy five apartment buildings in Riga (https://www.lhv.ee/en/pension/news/2022/3).

81 %

19 %

Vuokra-asunnot

Yhteensä 730 000 asuntoa

Omistusasunnot

Viron asuntokannan rakenne, 20201)

Esimerkkejä sijoituksista, hankittuja valmiita  
asuntoja, 1.1.2019–31.1.2022 

264

Linnakodu LHV Group3) EfTEN Capital3) ICG3)

293

1 200

112

ICG: Tallinnan kaupungille vuokrattu portfolio

Kasvavaa aktiviteettia Tallinnan  
asuntosijoitusmarkkinalla
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VUOKRIEN KEHITYS 

Virossa kokonaisvuokrat ovat kehittyneet 2010-luvulla hieman asunto-
jen hintoja nopeammin, mutta koronapandemian myötä vuokrien kehitys 
tasaantui kysynnän heiketessä. Vuokratason kasvu kokonaisvuokrilla 
mitattuna oli vuosina 2010–2021 154 prosenttia4).  

Viro 2021 asuntojen 
keskihinta

1 565 €/m² 5)

Tallinna 2021 
asuntojen keskihinta

2 356 €/m² 5)
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254
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2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

Tallinna, neliöhinnat Viro, neliöhinnat

Viro, kokonaisvuokrat Viro, käytettävissä olevat tulot

4) Eurostat: HICP, rental prices (lähde: ec.europa.eu/eurostat). 5) Transactions with residential apartments(lähde: Estonian Land Board). 6) Yhden hengen kotitalouksien käytettävissä olevat kuukausitulot (lähde: stat.ee, Disposable income 
per household member in a month by source of income and type of household).

4) 6)

Asuntojen neliöhintojen5) ja kokonaisvuokrien
kehitys, 2010 = 100
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Asuntosalkku pyrkii ottamaan ilmastonmuutoksen ja 
muiden ympäristötekijöiden vaikutukset huomioon sijoi-
tuskohteiden valinnassa ja ennustetut tai toteutuneet 
negatiiviset vaikutukset voivat vaikuttaa sijoituskohtei-
den osto- ja myyntipäätöksiin. Asuntosalkku esimerkiksi 
painottaa sijoituskohteiden valinnassa raideliikenteen 
läheisyyttä. Asumisen ympäristövaikutusten vähentä-
miseksi Asuntosalkku pyrkii muun muassa suosimaan 
asunnoissaan energiatehokkaita kodinkoneita ja edistä-
mään lämmitysenergian säästötoimia niissä taloyhtiöis-
sä, joissa sillä on merkittävä äänivalta.

Vastuullisuus on osa Asuntosalkun arvoja ja tarkoittaa 
muun muassa sääntelyn noudattamista, luotettavana 
vuokranantajana toimimista, sijoituskohteiden huo-
lellista hoitamista sekä luotettavuutta työnantaja-
na. Asuntosalkun liiketoimintamalli, jossa sijoitetaan 
yksittäisiin asuntoihin omistusasuntotaloissa, tukee 
myös sosiaalista sekoittamista eli ehkäisee kaupun-
kien alueellista eriytymistä. Lisäksi Asuntosalkku pyrkii 
ehkäisemään omassa toiminnassaan harmaata taloutta 
ja hyväksyy yhteistyökumppaneiksi vain yrityksiä, jotka 
ovat asianmukaisiin rekistereihin, kuten ennakkovero- 
ja työnantajarekisteriin, merkittyjä ja jotka siten osoit-
tavat kantavansa yhteiskuntavastuunsa. Esimerkiksi 
Suomessa Asuntosalkku hyödyntää tilaajavastuuraport-
teja valitessaan yhteistyökumppaneita ja tehdessään 
sopimuksia. 

Vastuullisuus ja 
ympäristö
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Johto
Kokenut johto luo vahvan perustan Asuntosalkun menestyksekkäälle liiketoiminnalle

HALLITUS, EHDOLLINEN FIRST NORTH -LISTAUTUMISEN  
TOTEUTUMISELLE

Timo Metsola, s. 1975
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Osakkeet 1): 102 617
 
Hille Korhonen s. 1961
Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Osakkeet: 3 651

Topi Piela, s. 1962
Hallituksen jäsen vuodesta 2014 
Osakkeet: –

Arto Puolimatka s. 1984
Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Osakkeet 2): 91 354

Kim Väisänen s. 1972
Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Osakkeet: 37 048

JOHTORYHMÄ, EHDOLLINEN FIRST NORTH -LISTAUTUMISEN  
TOTEUTUMISELLE

Jaakko Sinnemaa, s. 1976
Toimitusjohtaja vuodesta 2014
Osakkeet 3): 100 930

Olli Pehkonen, s. 1982
Talousjohtaja vuodesta 2022
Osakkeet: –

Ivo Saluoks, s. 1981
Viron maajohtaja vuodesta 2022
Osakkeet4): 1 690

1) Omistamansa yhtiön Vuokraturva-yhtiöt Oy:n kautta ja 846 A-osaketta Finest Linna AB:n kautta, jonka omistavat Sinnemaa, Metsola ja Saluoks yhdessä. Finest Linna AB on yhtiöesitteen päivämääränä selvitystilassa.
2) Osakkeet omistaa Rausanne Oy, josta Arto Puolimatka omistaa 49 prosenttia, ja jonka toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä Puolimatka toimii.
3) Omistamansa yhtiön Sinnemaa Oy:n kautta ja 846 A-osaketta Finest Linna AB:n kautta, jonka omistavat Sinnemaa, Metsola ja Saluoks yhdessä. Finest Linna AB on yhtiöesitteen päivämääränä selvitystilassa.
4) 1 690 A-osaketta Finest Linna AB:n kautta, jonka omistavat Sinnemaa, Metsola ja Saluoks yhdessä. Asuntosalkun johtoryhmän perustaminen ja siten johtoryhmään kuuluvan Viron maajohtajan nimitys on ehdollinen 
First North -listautumisen toteutumiselle. Finest Linna AB on yhtiöesitteen päivämääränä selvitystilassa.

Lisätietoa 
osakkeista 
sivulla 38.
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1.10.–31.3. tai 31.3. 1.10.–30.9. tai 30.9.

2022 2) 2021 2021 2020 2019

(tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)

Liikevaihto, M€ 6,3 5,9 12,0(1 11,5(1 11,7(1

Nettovuokratuotto, M€ 4,4 4,3 8,6 8,4 7,8

Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % 70,2 72,4 71,5 72,8 67,0

Käyttökate (EBITDA), M€ 32,5 6,5 13,2 7,3 8,2

Käyttökate liikevaihdosta, % 515,5 109,7 109,4 63,3 70,3

Oikaistu käyttökate, M€ 3,5 3,5 7,0 6,8 6,3

Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % 55,2 58,2 57,9 59,3 54,0

Voitto ennen veroja, M€ 31,3 5,5 11,1(1 4,9(1 4,9(1

Tilikauden voitto / tappio, M€ 28,9 5,0 10,1(1 4,2(1 4,1(1

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ 1,9 2,4 4,2 4,0 2,7

FFO-kate, % 30,1 40,9 34,9 34,8 23,2

Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., M€ 3) 269,4 - 196,5 179,1 169,3

Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., Suomi, M€ 3) 183,0 - 139,5(1 137,3(1 136,2(1

Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., Viro, M€ 3) 86,4 - 57,0(1 41,9(1 33,1(1

Rakenteilla olevien asuntojen käypä arvo yht., M€ 3), 4) 32,2 - 21,9(1 22,3(1 10,3(1

Rakenteilla olevien asuntojen käypä arvo yht., Viro, M€ 3), 4) 32,2 - 21,9(1 22,3(1 10,3(1

Sitoutunut pääoma, M€ 215,0 170,7 176,4 165,2 155,5

Korollinen vieras pääoma, M€ 139,8 - 113,2 107,2 103,9

Korollinen nettovelka, M€ 122,0 - 102,1 99,9 97,3

Taloudellinen vuokrausaste, % 97,0 97,7 96,6 99,0 99,0

Juokseva tuotto, % 4,3 - 4,9 5,1 5,2

Juokseva tuotto, Suomi, % 4,4 - 4,8 4,9 5,0

Juokseva tuotto, Viro, % 4,0 - 5,0 5,9 6,2

Omavaraisuusaste, % 50,0 - 42,7 39,7 36,7

Luototusaste (Loan to value, LTV), % 45,3 - 52,0 55,8 57,5

ROE, % 49,5 - 12,9 6,4 7,6

Osakekohtainen oma pääoma, € 149,69 5) - 136,13 124,96 122,12

Oikaistu osakekohtainen oma pääoma, € 6) 155,81 5) - - - -

Asuntoja omistuksessa, kpl 1 971 1 623 1 660 1 594 1 530

Asuntoja rakenteilla, kpl 167 144 146 161 84

Asuntojen keskikoko, m2 37,8 36,6 36,6 36,5 36,4

Keskibruttovuokra per asunto, € / kk 610 595 597 597 597

Keskibruttovuokra per asunto, Suomi, € / kk 641 631 635 632 634

Keskibruttovuokra per asunto, Viro, € / kk 533 503 507 500 478

Tunnusluvut

1) Tilintarkastettu. 2) Taseliitännäiset tunnusluvut sisältävät Asuntoturva Oy:n ja yhtiön välisen sulautumisen vaikutuksen. 3) Ajanjakson päättyessä käytössä olleilla käyvän arvon arvostusmenetelmillä. 4) Rakenteilla 
olevien asuntojen osalta arvostus on tehty olettaen, että asunnot ovat valmistuneet ja, tuottoarvoa määritettäessä lisäksi, että asunnot ovat täyteen vuokrattu arvonmäärityksen arvopäivänä; asuntokohtainen vuokrataso 
perustuu tilaajalta (eli yhtiöltä) saatuun vuokra-arvioon. 5) Osakemäärässä on huomioitu yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 20.5.2022 päättämä maksuton suunnattu osakeanti B-lajin omistajille. 6) Oikaistu arvostuskäsit-
telyn muutokseen liittyvillä laskennallisilla veroveloilla.
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1.10.2021 – 31.3.2022

(tilintarkastamaton)

Pro forma -liikevaihto, M€ 7,3

Pro forma -nettovuokratuotto, M€ 5,1

Pro forma -oikaistu käyttökate (EBITDA), M€ 4,0

Taulukossa esitetyt tunnusluvut on laskettu pro forma -tuloslaskelmasta johdettujen tietojen 
perusteella.

Asuntosalkku-konsernin  
pro forma -tunnusluvut
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Tunnusluku Kaava

Liikevaihto, M€ Tuloslaskelman mukaan

Nettovuokratuotto, M€ Vuokratuotto - Vastikkeet/vuokrat – Pienkorjaukset

Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % Nettovuokratuotto / Liikevaihto x 100

Käyttökate (EBITDA), M€ Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset 

Käyttökate liikevaihdosta, % Käyttökate / Liikevaihto x 100

Oikaistu käyttökate, M€ Käyttökate – Sijoitusten realisoituneet luovutusvoitot + Sijoitusten realisoituneet luovutustappiot 
-/+ Realisoitumaton voitto/tappio sijoituskiinteistöjen ja -asuntojen arvostamisesta käypään arvoon 

Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % Oikaistu käyttökate / Liikevaihto x 100

Voitto ennen veroja, M€ Tuloslaskelman mukaan

Tilikauden voitto / tappio, M€ Tuloslaskelman mukaan

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ Oikaistu käyttökate – Maksetut korot – Maksetut verot

FFO-kate, % Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) / Liikevaihto x 100

Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., M€ Ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan antaman arviolausunnon mukainen arvo sisältäen vain valmiit asunnot

Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., Suomi, M€ Ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan antaman arviolausunnon mukainen arvo sisältäen vain valmiit asunnot Suomessa

Valmiiden asuntojenkäypä arvo yht., Viro, M€ Ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan antaman arviolausunnon mukainen arvo sisältäen vain valmiit asunnot Virossa

Rakenteilla olevien asuntojen käypä arvo yht., M€ Ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan antaman arviolausunnon mukainen arvo sisältäen vain rakenteilla olevat asunnot

Rakenteilla olevien asuntojen käypä arvo yht., Viro, M€ Ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan antaman arviolausunnon mukainen arvo sisältäen vain rakenteilla olevat asunnot Virossa

Sitoutunut pääoma, M€ (Kiinteistöt – Arvonkorotus sijoituskiinteistöjen ja -asuntojen arvostamisesta käypään arvoon, Viro – Konserniliikearvo: sulautumisvastikkeen ylikurssi) + (Kiinteis-
töarvopaperit –Arvonkorotus sijoituskiinteistöjen ja -asuntojen arvostamisesta käypään arvoon, Suomi)

Korollinen vieras pääoma, M€ Pitkäaikaiset lainat + Lyhytaikaiset lainat + Pitkäaikaiset muut velat

Korollinen nettovelka, M€ Korollinen vieras pääoma – Rahat ja pankkisaamiset

Taloudellinen vuokrausaste, % Annualisoitu vuokratuotot / Vuokrattavissa olevien asuntojen potentiaalinen vuokratuotto x 100
Virossa valmistuneiden uudiskohteiden sisäpuolien viimeistelyn aikaista vajaakäyttöä ei huomioida vajaakäyttönä laskettaessa taloudellista vuokrausastetta.

Juokseva tuotto, % Raportointihetken viimeisen päivän lukema: (Vuokrattavissa olevien asuntojen vuokratuotto, annualisoitu – Kiinteistöjen ylläpitokulut, annualisoitu) / 
Valmiiden asuntojen käypä arvo yht.

Juokseva tuotto, Suomi, % Sama kuin edellä, vain Suomi

Juokseva tuotto, Viro, % Sama kuin edellä, vain Viro

Omavaraisuusaste, % Oma pääoma yhteensä / (Vastattavaa – Saadut ennakot) x 100

Luototusaste (Loan to value, LTV), % Korollinen nettovelka /  Valmiiden asuntojen käypä arvo yht. x 100

Tunnuslukujen laskentakaavat
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Tunnuslukujen laskentakaavat

Pro forma -tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnusluku Kaava

ROE, % Tilikauden voitto/tappio (vuositasolle laskettuna) / Oma pääoma, tilikauden alun ja lopun keskiarvo x 100

Osakekohtainen oma pääoma, € Oma pääoma yhteensä / Osakemäärä

Oikaistu osakekohtainen oma pääoma, € (Oma pääoma yhteensä + Laskennalliset verovelat käyvän arvon muutoksesta) / Osakemäärä

Asuntoja omistuksessa, kpl Raportointihetken viimeisen päivän lukema

Asuntoja rakenteilla, kpl Raportointihetken viimeisen päivän lukema

Asuntojen keskikoko, m2 Raportointihetken viimeisen päivän lukema: Kokonaisneliömäärä omistetuissa asunnoissa / Asuntoja omistuksessa

Keskibruttovuokra per asunto, € / kk Raportointihetken viimeisen päivän lukema: Vuokrattavissa olevien asuntojen potentiaalinen vuokratuotto / Asuntoja omistuksessa

Keskibruttovuokra per asunto, Suomi, € / kk Sama kuin edellä, vain Suomi

Keskibruttovuokra per asunto, Viro, € / kk Sama kuin edellä, vain Viro

Tunnusluku Määritelmä

Pro forma -liikevaihto, M€ Pro forma -tuloslaskelman mukaan

Pro forma -nettovuokratuotto, M€ Pro forma -vuokratuotto – pro forma -vastikkeet/vuokrat – pro forma -pienkorjaukset

Pro forma -oikaistu käyttökate (EBITDA), M€ Pro forma -liikevoitto + pro forma -poistot ja arvonalentumiset – pro forma -sijoitusten realisoituneet luovutusvoitot -/+ pro forma -realisoitumaton voitto/tappio 
sijoituskiinteistöjen ja -asuntojen arvostamisesta käypään arvoon
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Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi Osakkeiden  
lukumäärä

% Osakkeista ja 
äänistä 

Vuokraturva-yhtiöt Oy 1 0 1  7 7 1 10,3 

Sinnemaa Oy 100 084 10,1 

Rausanne Oy 91 354 9,3

Umo Capital Oy 41 635 4,2

Helsingin yliopiston rahastot 40 952 4,2

Kim Väisänen 37 048 3,8

Turun Yliopistosäätiö sr 27 492 2,8

Jari Sarasvuo 23 347 2,4

Maa- ja vesitekniikan tuki ry 23 256 2,4

Oy Prestum Ab 18 172 1,8

Muradjan Alexander 15 417 1,6

Mippem Oy 15 000 1,5

Stretta Capital Oy 14 989 1,5

Nordic Business Group Oy 13 699 1,4

Meissa-Capital Oy 13 513 1,4

Umo Invest Oy 12 127 1,2

Hanhikoski Alexander 11 429 1,2

Diretor Oy 10 822 1,1

Kontribuuttori Oy 10 400 1,1

Heikonen Pekka 10 000 1,0

Muut osakkeenomistajat 354 085 35,9

Yhteensä 986 592 100

Seuraavassa taulukossa esitetään Asuntosalkun 
kaksikymmentä (20) suurinta osakkeenomistajaa 
ennen First North -listautumista olettaen, että 
osakelajit on yhdistetty:

Asuntosalkulla 
on yhteensä 223 

osakkeenomistajaa 
(16.6.2022)
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ASUNTOSALKUN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN LIITTYVIÄ 
RISKEJÄ

• Jos korkojen nousu jatkuu, yhtiön 
asuntoportfolion arvo voi alentua, 
millä voi olla negatiivinen vaikutus 
yhtiön omistamien asuntojen käy-
pään arvoon, sekä yhtiön taloudel-
liseen asemaan ja liiketoiminnan 
tulokseen

• Yleiset muutokset talouden suhdan-
teissa sekä rahoitusmarkkinoilla, 
taloudessa ja geopoliittisessa tilan-
teessa voivat vaikuttaa haitallisesti 
yhtiön taloudelliseen vuokrausastee-
seen, aiheuttaa yhtiölle luottotap-
pioita tai kasvattaa yhtiön rahoitus-
kuluja esimerkiksi vuokra-asuntojen 
kysynnän heikentymisen, vuok-
ranmaksuvaikeuksien yleistymisen 
tai rahoituksen hinnan nousun ja 
saatavuuden heikentymisen kautta, 
tai johtaa asuntojen käypien arvojen 
laskuun 

• Alueellisilla tai maailmanlaajuisil-
la epidemioilla voi olla olennaisen 
haitallinen vaikutus Asuntosalkun 
liiketoimintaan muun muassa yleisen 

taloudellisen tilanteen ja rahoituksen 
saatavuuden heikentymisen sekä 
vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjon-
nan tasapainon muutosten kautta

• Markkinatrendeillä ja demografisilla 
muutoksilla saattaa olla vaikutusta 
asuntojen kysyntään ja tarjontaan 
sekä yhtiön kykyyn vuokrata asunto-
ja kannattavasti tai ollenkaan

• Asuntomarkkinoiden likviditeetin 
mahdollinen puute voi rajoittaa yhti-
ön kykyä myydä asuntojaan

• Kilpailu voi kiristyä Asuntosalkun 
toimialalla, mikä voi vaikuttaa 
haitallisesti yhtiön toimintaan ja/tai 
liiketoiminnan tulokseen

ASUNTOSALKUN LIIKETOIMINTAAN 
JA STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN 
LIITTYVIÄ RISKEJÄ

• Vuokratason ja taloudellisen vuok-
rausasteen lasku sekä vuokralaisten 
vaihtuvuuden kasvu voivat kasvattaa 
yhtiön kustannuksia sekä vaikuttaa 
haitallisesti yhtiön vuokratuottoon 
ja liiketoiminnan tulokseen, ja yhtiö 
voi epäonnistua uusien vuokralaisten 
löytämisessä

• Epäonnistunut vuokralaisten valinta 
ja/tai vuokralaisten maksuvaikeu-
det voivat johtaa vuokrien maksun 
myöhästymiseen tai maksamatta 
jäämiseen tai yhtiön omaisuuden 
vahingoittumiseen vuokralaisten 
toimesta, mikä voi vaikuttaa haitalli-
sesti yhtiön liiketoiminnan tulokseen 
ja yhtiön maineeseen

• Yhtiö on riippuvainen kyvystään 
rekrytoida ja sitouttaa avainhen-
kilöitä, sekä kyvystään ylläpitää 
henkilöstön ja johdon osaamista ja 
työkykyä

• Yhtiö ei välttämättä onnistu toteut-
tamaan liiketoimintastrategiaansa, 
tai valittu liiketoimintastrategia voi 
osoittautua vääräksi

• Yhtiön tuotot ja kulut eivät ole suo-
rassa yhteydessä toisiinsa, ja koska 
suuri osa yhtiön kuluista on kiinteitä 
tai niiden määräytyminen ei ole 
yhtiön määräysvallassa ja markki-
noiden kilpailutilanne sekä yleinen 
vuokrataso vaikuttavat myös yhtiön 
edellytyksiin toteuttaa mahdollisia 
vuokrankorotuksia, yhtiö ei välttä-
mättä pysty sopeuttamaan kustan-

nusrakennettaan tai korottamaan 
vuokriaan vastaamaan mahdollista 
taloudellisen vuokrausasteen laskua 
ja/tai kustannustason nousua

• Yhtiö ei välttämättä pysty siirtämään 
asuntoihinsa liittyviä käyttökus-
tannuksia vuokralaisille samassa 
suhteessa kuin käyttökustannukset 
kasvavat tai lainkaan

• Yhtiö altistuu riskeille liittyen yh-
teistyö- ja sopimuskumppaneiden 
kykyyn tarjota palveluita, epäsuotui-
siin sopimusehtoihin, työn laatuun, 
epäonnistumisiin, toimintahäiriöihin 
ja taloudellisen aseman heikentymi-
seen

• Vastapuoliriskillä voi realisoituessaan 
olla olennaisen haitallinen vaikutus 
Yhtiön liiketoimintaan esimerkiksi 
sopimuskumppanin aiheuttamaan 
rakennusvirheeseen liittyvistä 
kustannuksista tai virheellisestä tai 
keskeneräiseksi jääneestä kohteesta 
maksetun kauppahinnan menettämi-
sestä johtuen

• Yhtiön brändin arvon, maineen ja 
tunnettuuden heikentyminen tai 
toimialan maineen heikentyminen 

Riskitekijät
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voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön 
liiketoimintaan

• Järjestelmäviat tai -häiriöt voivat 
heikentää yhtiön toimintojen te-
hokkuutta ja/tai kannattavuutta, ja 
yhtiön tietojärjestelmissä tai niiden 
käytössä voi esiintyä inhimillisiä 
virheitä

• Tietoturvaloukkaukset ja muut häi-
riöt voivat vaarantaa yhtiön tietoja ja 
toimintoja sekä altistaa sen korvaus-
vastuulle

• Yhtiön omaisuutta ja liiketoimintaa 
suojaavat vakuutukset eivät ole 
välttämättä riittäviä, ja yhtiölle voi 
aiheutua vahinkoja, joille ei ole saa-
tavilla vakuutussuojaa kaupallisesti 
kohtuullisin ehdoin tai lainkaan

• Yhtiön sisäinen valvonta tai riski-
enhallinta voi epäonnistua tai olla 
riittämätöntä, mikä voi kasvattaa va-
hinkojen ja väärinkäytösten riskiä tai 
niiden vaikutusten suuruutta riskin 
mahdollisesti toteutuessa

• Pilaantuminen tai muut ympäristö-
vahingot saattavat vaikuttaa yhtiön 
omaisuuden arvoon, aiheuttaa korja-
uskustannuksia, tai vaikuttaa muuten 
haitallisesti yhtiön liiketoimintaan

ASUNTOSALKUN 
ASUNTOPORTFOLIOON LIITTYVIÄ 
RISKEJÄ

• Yhtiö voi epäonnistua asuntojen han-
kinnoissa tai myynneissä ja maksaa 
asunnoista liikaa tai myydä asuntoja 
liian matalalla hinnalla suhteessa 
niiden käypään arvoon

• Yhtiö ei välttämättä löydä sen port-
folioon sopivia asuntoja lainkaan tai 
sille suotuisaan hintaan

• Yhtiön asuntoihin voi kohdistua 
uudistamis- ja korjaustarpeita ja 
kasvavat korjauskulut ja ajanmu-
kaistamisinvestoinnit voivat johtaa 

yhtiön taloudellisen aseman ja liike-
toiminnan tuloksen epäsuotuisaan 
kehitykseen

• Asuntojen hankintaan liittyy riskejä, 
kuten virheelliset kannattavuusar-
viot, viivästymiset, odottamattomat 
kustannukset tai piilevät virheet, ja 
myydyissä asunnoissa havaittavat 
virheet voivat aiheuttaa vastuita 
yhtiölle

• Yksittäistä rakennusta, taloyhtiötä 
tai kaupunginosaa koskeva hai-
tallinen tapahtuma voi vaikuttaa 
haitallisesti yhtiön omistamien asun-
tojen käypään arvoon tai asuntoihin 
liittyviin kustannuksiin, yhtiön talou-
delliseen asemaan ja liiketoiminnan 
tulokseen, ja nämä vaikutukset saat-
tavat moninkertaistua, jos yhtiöllä on 
keskittymiä haitallisen tapahtuman 
kohteena olevassa rakennuksessa, 
taloyhtiössä tai kaupunginosassa

• Taloyhtiöihin liittyy riski niiden ky-
vystä hoitaa velvoitteensa rahoittajia 
ja muita velkojia kohtaan, esimerkiksi 
muiden osakkaiden maksukyvyttö-
myystilanteessa, mistä voi aiheutua 
yhtiölle haitallisia seuraamuksia, 
vaikka yhtiö olisi suoriutunut vastik-
keiden maksusta ja hoitanut oman 
omistusosuutensa mukaisen osuuden 
taloyhtiön lainoista

• Asuntojen arvonmääritys on tietyssä 
määrin subjektiivista ja epätarkkaa, 
konsernitaseeseen merkityt käyvät 
arvot eivät välttämättä heijasta to-
dellisia Viron asuntojen käypiä arvoja 
taseen päivämääränä, ja asuntojen 
käypien arvojen muutokset saattavat 
vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoi-
minnan tulokseen ja taloudelliseen 
asemaan

• Yhtiöesitteeseen liitetyssä arvioin-
tiraportissa yhtiön asuntoportfolion 
arvoa ei välttämättä ole arvioitu 
oikein

ASUNTOSALKUN TALOUDELLISEEN 
ASEMAAN JA RAHOITUKSEEN 
LIITTYVIÄ RISKEJÄ

• Yhtiö ei välttämättä onnistu hankki-
maan uutta rahoitusta tai uudelleen-
rahoittamaan sen olemassa olevia 
lainoja kilpailukykyisin ehdoin tai 
ollenkaan, sen rahoituskulut voivat 
kasvaa ja sen rahoitussopimuksiin 
sisältyvien kovenanttien rikkominen 
voi johtaa luottojen enneaikaiseen 
eräännyttämiseen, eikä yhtiö välttä-
mättä pysty ylläpitämään maksuval-
miuttaan riittävällä tavalla

• Yhtiöesitteen tilintarkastamattomat 
yhdistynyttä yhtiötä kuvaavat tilin-
tarkastamattomat pro forma -talou-
delliset tiedot on esitetty ainoastaan 
havainnollistamistarkoituksessa, ja 
ne voivat poiketa olennaisesti Asun-
tosalkun todellisesta liiketoiminnan 
tuloksesta

• Muutokset koroissa voivat nostaa 
rahoituksen hintaa ja siten kasvat-
taa Asuntosalkun rahoituskuluja ja 
vaikuttaa haitallisesti Asuntosalkun 
liiketoiminnan tulokseen ja asuntojen 
käypään arvoon tuottovaatimusten 
muutosten kautta

LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA 
OIKEUDELLISIIN SEIKKOIHIN 
LIITTYVIÄ RISKEJÄ

• Lainsäädännön ja sen taustalla ole-
van poliittisen ympäristön muutokset 
voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön 
asuntojen arvoon tai niistä saataviin 
tuottoihin, vuokrasuhteisiin tai vuo-
rausliiketoiminnan tulokseen ja/tai 
kasvattaa yhtiön kustannuksia

• Yhtiö voi epäonnistua tietosuojaa 
ja yksityisyyden suojaa koskevien 
lakien noudattamisessa

• Oikeudenkäynnit, viranomaismenet-
telyt tai kanteet voivat vaikuttaa 
olennaisen haitallisesti yhtiöön

OSAKKEISIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

• Osakkeelle mahdollisesti makset-
tavan osingon ja muun varojenjaon 
määrä on epävarma ja yhtiö ei välttä-
mättä jaa varoja joltakin tai miltään 
tilikaudelta

• Tulevat osakeannit voivat vaikuttaa 
negatiivisesti osakkeiden markkina-
hintaan ja laimentaa osakkeenomis-
tajien suhteellista omistusosuutta

• Hallintarekisteröityjen osakkeiden 
haltijat eivät välttämättä pysty 
käyttämään äänioikeuttaan tai muita 
osakkeenomistajan oikeuksiaan

FN-LISTAUTUMISEEN LIITTYVIÄ 
RISKEJÄ

• Osakkeet eivät ole olleet kaupan-
käynnin kohteena säännellyllä 
markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ennen 
FN-listautumista, joten ei ole 
varmuutta siitä, että osakkeiden 
hinnanmuodostus olisi tehokasta tai 
että osakkeille kehittyisi aktiivisia ja 
likvidejä markkinoita

• FN-listautuminen aiheuttaa yhtiölle 
kustannuksia, eikä yhtiö välttämättä 
pysty toteuttamaan listayhtiöiltä 
vaadittuja toimintoja

• FN-listautuminen voi viivästyä tai se 
voi peruuntua

• First Northiin listautuneisiin yhtiöihin 
ei sovelleta kaikilta osin samaa 
arvopaperimarkkinoiden säänte-
lyä kuin niihin yhtiöihin, jotka ovat 
kaupankäynnin kohteena säännel-
lyllä markkinalla, ja siksi sijoittami-
nen First Northiin listautuneeseen 
yhtiöön saattaa sisältää enemmän 
riskejä kuin sijoittaminen säännellyil-
lä markkinoilla listattuihin yhtiöihin
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Asuntosalkku Oyj
Ilmalankuja 2, 00240 Helsinki

www.asuntosalkku.fi

Tutustu yhtiöesitteeseen osoitteessa: www.asuntosalkku.fi/listautuminen

Tallinnan vuokramarkkinoiden 
edelläkävijä




