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Johdanto
Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksi-
tyishenkilöille asunto edustaa usein suurinta ja monesti 
myös ainoaa sijoituskohdetta. Eläke- ja henkivakuutus-
yhtiöt suosivat liikekiinteistöjä osana sijoitussalkkuaan. 
Kiinteistösijoittaminen on kuitenkin vaikeampaa ja 
vaivalloisempaa kuin esimerkiksi osakkeisiin ja velkakir-
joihin sijoittaminen. 

Jotkut pörssinoteeratut yhtiöt sijoittavat pelkästään 
kiinteistöihin, mikä tarjoaa sijoittajille likvidin ja sään-
nellyn mahdollisuuden kiinteistösijoittamiseen. Tässä 
teemaraportissa käsittelemme kiinteistöjä sijoitusmuo-
tona ja ODINin suhtautumista kiinteistösijoittamiseen 
pörssinoteerattujen yhtiöiden osakkeiden kautta.

 
Yhteenveto
mikä on kiinteistö? Kiinteistö koostuu rakennuksesta ja 
tontista. Kuluminen ja ikä alentavat aina rakennuksen 
arvoa. Siksi kiinteistön arvonnousu tulee tontin arvon-
noususta. Tontin arvonnousu taas johtuu vuokratason 
noususta tai pinta-alan paremmasta käyttöasteesta.

Kiinteistön arvonmääritys. Kiinteistön arvo on kiinteistön 
kaikkien tulevien nettokassavirtaodotusten nykyarvo. 
Usein arvon määrittämiseen käytetään yksinkertai-
sempia menetelmiä, kuten nettotuottoa, joka lasketaan 
sen perusteella, kuinka suuret nettotulot (bruttovuokra 
miinus käyttökustannukset) ovat kiinteistön hintaan 

verrattuna. Mikäli kiinteistöstä saatava nettovuokratulo 
on esimerkiksi miljoona euroa, kiinteistön maksaessa 10 
miljoona euroa (1/10), on suora tuotto 10 prosenttia. Si-
joittaja voi ennen kiinteistön ostopäätöstä verrata tuottoa 
omaan tuottovaatimukseensa tai tarkastella vastaavien 
kiinteistöjen kauppahintoja.

Lainoitus. Jos juoksevat tulot ovat lainakuluja korkeam-
mat (positiivinen tuottoero), velkarahan käyttö voi olla 
kannattavaa. Jos korko, ellei sitä ole sidottu, nousee 
juoksevia tuloja suuremmaksi (negatiivinen tuottoero) ja/
tai kiinteistöarvot laskevat, voi lainoitus pahimmassa ta-
pauksessa olla kohtalokasta. Kiinteistö voi olla turvallinen 
sijoitus, mutta sijoittaminen yritykseen, joka rahoittaa 
kiinteistön oston pelkästään velalla, voi olla epävarmaa.

Pörssinoteerattujen kiinteistöyhtiöiden osakkeet. Vaikka 
pörssinoteerattujen kiinteistöyhtiöiden osakkeiden tuot-
toheilahtelut voivat olla suurempia kuin noteeraamat-
tomilla kiinteistöosakkeilla, niiden kokonaisriski voi 
kuitenkin olla pienempi. Pörssinoteerattujen osakkeiden 
etuja ovat päivittäinen kaupankäyntimahdollisuus, am-
mattimainen kiinteistön-hallinnointi, yleensä alemmat 
kiinteät kustannukset ja parempi rahoitus. Lisäksi tiedo-
nantovaatimukset ovat paljon tiukemmat, joten sijoittaja 
saa tietää, mitä tapahtuu. 

ODIN Kiinteistön tuotto on ylittänyt vertailuindeksinsä 
4,5 prosenttiyksiköllä vuodessa perustamisestaan alkaen. 
Rahaston keskimääräinen vuosittainen tuotto per 
31.10.2012 on 15,4 prosenttia. Indeksi on samana aikana 
tuottanut 10,9 prosenttia.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston 
riskinotosta sekä rahasto-osuuksien hallinnoinnista perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi. 
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Mikä on kiinteistö?
Kysymys ei ole niin tyhmä kuin miltä se kuulostaa. Kiin-
teistö ei nimittäin ole pelkkä kiinteistö, vaan se koostuu 
kahdesta eri elementistä: rakennuksesta tai rakennuksista, 
joiden reaalihinta laskee iän ja kulumisen myötä, ja ton-
tista, jonka arvo yleensä nousee. Rakennuskustannusten 
nousu voi nostaa rakennuksen nimellishintaa lyhyellä aika-
välillä, mutta ajan mittaan rakennuksen reaaliarvo laskee, 
koska se vaatii hoitoa ja kunnostusta tai on peruskorjat-
tava. Pitkällä aikavälillä kiinteistön arvonnousu perustuu 
tontin arvonnousuun. Tämä on tärkeää tiedostaa.

Jotta tontin arvo nousisi, tulee siitä saatavien tulojen kas-
vaa. Se voi tapahtua vuokratason nousuna tai vuokraus-
asteen nousuna. Vuokratason nousu edellyttää kysyntää 
vuokratiloista tontilta tai alueelta, jolla tontti sijaitsee. Jos 
suositulla alueella on vähän tai ei lainkaan vapaita vuok-
ratiloja, kohdistuu vuokriin nousupainetta ja kiinteistön 
arvo nousee. 

Kiinteistönvälittäjien toistama mantra ”sijainti, sijainti, si-
jainti” perustuu juuri tähän faktaan. 

Sijainti on tärkein kiinteistön arvoon vaikuttava tekijä. 

Sijainti-sanaa ei toisteta kolme kertaa pelkästään sijainnin 
suuren merkityksen vuoksi. Sanalla on myös kolme erilais-
ta merkitysvivahdetta sen mukaan, missä ihmiset

•	 asuvat
•	 työskentelevät
•	 liikkuvat

Voidaan siis sanoa, että kiinteistön tuottoon vaikuttaa ton-
tin käyttöön kohdistuva paine. Tai vielä yksinkertaisem-
min: kiinteistö = ihmiset. Komea rakennus on arvoton, jos 
kukaan ei sitä käytä.
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Kiinteistön tuotto
Mikä on tuoton arvo?
Osakkeiden ja obligaatioiden todellisesta tuotosta on run-
saasti tutkittua tietoa, mutta suoraan omistetusta kiinteis-
töstä nämä tiedot ovat puutteelliset. Tilanne on tosin ke-
hittymässä parempaan suuntaan. Tiedämme esimerkiksi, 
etteivät asuntojen hintaindeksit ota huomioon remontoin-
tikustannuksia, joten todellinen tuotto on hintakehitystä 
alhaisempi. Arvopapereihin sidottuun kiinteistöön sijoi-
tettaessa tilanne on päinvastainen. Suurin osa tuotosta tu-
lee yrityksen juoksevista tuloista, jotka se jakaa sijoittajille 
osinkoina.

Parhaat ja myös pisimmältä ajalta olevat kiinteistöjen hin-
tatiedot, tulevat Yhdysvalloista. Esimerkeissä esitetään 
suoraomisteisten kiinteistöjen tuoton kehitys vuonna 
1977 perustetun NCREIF (National Council of Real Esta-
te investment Fiduciaries)  indeksin mukaan sekä pörssi-
noteerattujen kiinteistöosakkeiden tuoton kehitys REIT 
(Real Estate Investment Trusts) -tyyppisiin kiinteistöra-
hastoihin verrattuna. Nämä kaksi sijoitusmenetelmää ovat 
antaneet 8,8 ja 10,8 prosentin vuosituoton vuodesta 1977 
alkaen.

On kuitenkin huomioitavaa, että NCREIF edustaa lainoit-
tamattomia kiinteistöjä, joten riski ei ole vertailukelpoinen 
REIT-rahastojen kanssa, joilla on yleensä 40–60 prosenttia 
velkarahaa. 

Miten kiinteistöt ovat selviytyneet sijoituskohteina osake-
markkinoihin verrattuna? Jos verrataan kokonaistuottoa 
(hintakehitys ja osinko), kiinteistöt ja osakkeet selviytyivät 
jokseenkin yhtä hyvin vuosituoton ollessa n. 11 prosenttia.

Kiinnostavinta näissä tuottoluvuissa on tuoton jakautu-
minen osinkoon ja kiinteistöjen hinnannousuun. Tässä 
kiinteistösijoitusten ja osakkeiden ero tulee selkeästi esiin. 
Vuotuisesta 10,8 prosentin tuotosta vain 2,6 prosenttia 
oli hinnannousua, kun taas kokonaista 8,3 prosenttia tuli 
juoksevasta osinkotuotosta. Osakkeilla suhde oli lähes täy-
sin päinvastainen.  

Erilainen käyttäytyminen selittyy sillä, että REIT-yhtiöt 
jakavat joka vuosi suurimman osan voitostaan osinkoina, 
kun taas tavalliset yritykset käyttävät paljon, tai suurim-
man osan, voitostaan kasvun rahoittamiseen. Ellei kiin-
teistöä jatkuvasti kehitetä, on kiinteistön arvonnousu 
vähäistä. Tällöin tuotto koostuu vain kiinteistön vuokra-
tuloista. Pohjoismaisten kiinteistöyhtiöiden osakkeiden 
tuottoluvut esitetään jäljempänä.

Mistä tuotto tulee?
Kiinteistön tuotto tulee ensisijaisesti vuokratuista tiloista 
saatavista vuokratuloista. Myös puhtaan kiinteistökehi-
tyksen, jolla tarkoitetaan tontin ostamista rakentamista 
ja jälleenmyyntiä varten, on perustuttava tähän: kehitet-
ty kiinteistö ostetaan vain, jos vuokratulot ovat riittävän 
suuret sijoitettuun summaan verrattuna. Suurin osa kiin-
teistön pitkän aikavälin tuotosta muodostuu suorasta tuo-
tosta eli vuokrasta, joka omistajalle jää käteen käyttökulu-
jen vähentämisen jälkeen. Jäljempänä nähdään velanoton 
ja korkokulujen vaikutus tuottoon. Seuraavassa kuvataan 
kiinteistötuloihin liittyvät termit.
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Bruttovuokratulot
Kokonaisvuokraa, jonka vuokranantaja vastaanottaa vuok-
ralaiselta, kutsutaan bruttovuokraksi. Se voi olla kiinteä 
summa, mikä on tavallista toimisto- tai varastotiloja vuok-
rattaessa, tai summa voi vaihdella yrityksen, esimerkiksi 
myymälän tai hotellin, liikevaihdon mukaan. Vuokra voi 
myös olla näiden kahden yhdistelmä.

Bruttovuokra voidaan myös ilmoittaa todellisena makset-
tuna vuokrana tai vuokrana, joka kiinteistöstä saadaan, jos 
kaikki tilat on vuokrattu. Parhaimmassa tapauksessa nämä 
ovat yksi ja sama luku. Silloin tilanne voidaan tulkita joko 
niin, että kiinteistön hallinnointi on hoidettu erittäin hyvin 
tai vuokra on vastaavan tasoisten ja vastaavalla paikalla si-
jaitsevien kiinteistöjen markkinavuokraa matalampi. 

Bruttovuokratulojen kasvua voi tapahtua vain, jos

•	 vuokra-ala	laajenee	(käyttöaste	nousee)	 
 ja/tai
•		 vuokrataso	nousee

Viimeksi mainittu tapahtuu, jos kiinteistöön tehdään perus-
parannuksia tai yleinen talouskehitys johtaa vuokratilojen 
kysynnän lisääntymiseen. 

Nettovuokratulot
Kiinteistösijoittaja ei kuitenkaan elä bruttovuokratuloilla. 
Kiinteistön omistamisesta ja vuokraamisesta syntyy joukko 
kustannuksia. Niitä kutsutaan omistuskustannuksiksi, ja 
niitä ovat:

•	 kiinteistövero
•	 kunnalliset	maksut
•	 sähkö
•	 kunnossapitokustannukset
•	 kiinteistönhuoltopalvelut

Kun nämä kustannukset vähennetään, jäljelle jää kiinteis-
tösijoittajan nettovuokratulo. 
Jos kiinteistön ostoon ei käytetä vierasta pääomaa (velkaa), 
tämä on myös se summa, joka sijoittajalle jää käteen tuot-
tona.

Kun tilat vuokrataan pitkäaikaisilla kiinteävuokraisilla sopi-
muksilla, ainoa keino vuokratulojen lisäämiseen on käyttö-
kustannusten (omistuskustannusten) supistaminen. Yksin-
kertaisin, ja lyhytnäköisin, keino nettovuokran lisäämiseen 
on kunnossapitokustannusten leikkaaminen. Nettotulon li-
sääminen tällä tavoin heikentää kuitenkin kiinteistön arvoa 
pitkällä aikavälillä, koska
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•	 sen	seurauksena	vuokra	laskee	vähemmän	
 houkuttavalle tasolle
•	 kiinteistön	ostaja	vähentää	laiminlyödyn	
 kunnossapidon hinnasta

Suora tuotto
Jos kiinteistö on ostettu kokonaan omalla pääomalla, net-
tovuokratulot ovat yhtä kuin tuotto. Kun nettohintaa ver-
rataan silloin kiinteistön hankintahintaan, saadaan suora 
tuotto.

Jos kiinteistö on ostettu 10 miljoonalla eurolla ja netto-
vuokra on 600 000 euroa, saadaan suora tuotto seuraavas-

ti:

Tämä on keskeinen kiinteistösijoittamisen tunnusluku, 
koska se kertoo kiinteistön juoksevasta tuotosta, joka ajan 
mittaan muodostaa suurimman osan kiinteistön tuotosta. 
Suoraa tuottoa käytetään usein ”käyvän hinnan” vertailu-
arvona kiinteistömarkkinoilla. Jos samantapaisia kiinteis-
töjä myydään jollakin tuottotasolla, voidaan olettaa, että 
hinta vastaavalla tuottotasolla on järkevä. Sen ei tarvitse 
kertoa, että sijoitus on tuottava, vaan ainoastaan, että se 
on ”markkinatasolla”.

Lainoituksen vipuvaikutus
Sijoittaja voi lainata osan sijoitussummasta, ja usein tekee-
kin niin. Silloin osa nettovuokratuloista menee korkokulu-
jen maksamiseen. Puhdas tulo laskee, mutta suhteutettu 
tulo voi kasvaa, koska sijoitukseen käytetyn oman pää-
oman osuus on pienempi. Esimerkki:

Nettovuokratulot ovat 600 000 euroa, kuten edellisessä 
esimerkissä. Nyt kuitenkin 10 miljoonan euron sijoitus-
summasta 7 miljoonaa euroa on velkarahaa ja 3 miljoonaa 
euroa omaa pääomaa. Keskeistä tässä on se, kuinka paljon 
vuokratulosta menee lainanoton kustannusten kattami-
seen (korkokuluihin).

Kun korot ovat matalalla ja matalammat kuin juokseva 
suora tuotto (tässä esimerkissä 6 prosenttia), velkarahan 
käyttö voi lisätä oman pääoman juoksevaa tuottoa. Tätä 
kutsutaan positiiviseksi vipuvaikutukseksi. Jos korkoku-
lut/lainakorko on 5 prosenttia (veron vaikutus jätetään 
yksinkertaisuuden vuoksi huomiotta), laskelma näyttää 
seuraavalta:

Mutta mitä tapahtuu, jos korko nousee 8 prosenttiin? Sil-
loin tuotto laskee. Jos lainakustannukset ovat korkeammat 
kuin juokseva suora tuotto, tuloksena on nk. negatiivinen 
vipuvaikutus (negatiivinen tuottoero). Silloin lainaaminen 
ei kannata, ellei sitten odoteta kiinteistön hinnan nouse-
van.

Missä on leikkauspiste? 

Jos lainakustannukset ovat 6 prosenttia, on nettokassavir-
ta sama riippumatta siitä, käytetäänkö vierasta pääomaa 
vai ei, ja tuottoero on nolla.

Omalla pääomalla Lainavivulla

Sijoitettu summa 10 000 000 10 000 000

Laina - 7 000 000

Oma pääoma 10 000 000 3 000 000

Netto vuokratulot 600 000 600 000

Korkokulut (5 %) - 350 000

Netto kassavirta 600 000 250 000

-- % omasta  pääomasta 6% 8% 

Omalla pääomalla Lainavivulla

Sijoitettu summa 10 000 000 10 000 000

Laina - 7 000 000

Oma pääoma 10 000 000 3 000 000

Netto vuokratulot 600 000 600 000

Korkokulut (8 %) - 560 000

Netto kassavirta 600 000 40 000

-- % omasta  pääomasta 6% 1% 
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Kiinteistön arvonmääritys
Miten kiinteistö tai kiinteistöyhtiö hinnoitellaan? Kiinteis-
tön arvon määrittämiseen on useita eri menetelmiä. 

1. Markkina-arvo
Markkina-arvo saadaan analysoimalla vapailla markki-
noilla tehtyjä kiinteistökauppoja. Määritelmän mukaan 
markkina-arvo on todennäköisin myyntihinta avoimilla 
markkinoilla. Peruslähtökohtana on, että samantyyppisil-
lä, samantasoisilla ja maantieteellisesti toisiaan lähellä si-
jaitsevilla kiinteistöillä on jokseenkin sama hinta. 

2. Kassavirtamalli (nykyarvo)
Sijoituksen teoreettinen laskentatapa on laskea kaikki tule-
vat kassavirrat tämän päivän arvoon ja summata ne. 

Sijoituksen nykyarvolaskenta tehdään arvostamalla tulevat 
kassavirrat tämän päivän arvoon kassavirtojen tuottovaati-
muksella oikaistuna. Tätä kutsutaan kassavirta-analyysiksi, 
ja sen kaava on seuraava: 

Jäännösarvon arviointi perustuu tuottovaatimukseen, jol-
la kiinteistö odotetaan voitavan myydä vuonna n. Normaa-
listi arvo asetetaan hieman päivän tasoa korkeammaksi 
kuluminen huomioon ottaen (matalampi vuokrataso kulu-
neemmista tiloista).

V =   kiinteistön arvo
CFn =  kiinteistön nettokassavirta vuonna n
SV =  jäännösarvo eli hinta, jolla kiinteistö arvioidaan   
  voitavan myydä vuonna n
r =   tuottovaatimus 
  (pääomakustannus = riskitön korko + riskipreemio)

 CF1 CF2 CF3 CF4 CF5 CFn+SV

 (1+r) (1+r)2 (1+r)3 (1+r)4 (1+r)5 (1+r)n
V = + + + + + ••• +
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sijainti: keskustojen ulkopuolella sijaitsevilla kiinteistöillä 
on keskeisillä paikoilla sijaitsevia kiinteistöjä suurempi to-
dennäköisyys jäädä tyhjilleen. 
tekninen kunto: heikentynyt rakennuslaatu voi aiheuttaa 
ylimääräistä korjaustarvetta.
Vuokralaisten luottokelpoisuus: maksukyvyltään heikkoina 
pidetyt vuokralaiset ovat epävarmempia maksajia, ja hei-
dän vuokrasuhteensa voi päättyä ennen sopimuksen um-
peutumista. 
Vuokrasopimus: lyhytaikaisten sopimusten antamat vuok-
ratuotot ovat epävarmempia, ja epävarman jäännösarvon 
osuus kokonaisarvosta on suurempi kuin pitkäaikaisissa 
sopimuksissa. 

4. Jälleenhankinta-arvo   
On myös selvää, ettei kukaan ole halukas maksamaan van-
hasta kiinteistöstä enempää kuin mitä tontin ostaminen 
ja uuden rakennuksen rakentaminen maksaa. Tällöin teh-
dään eräänlainen «teknisen arvon» arviointi, joka käsittää: 
 
•	 tontin	hinnan	
•	 kustannukset	uuden	rakennuksen	rakentamisesta	
•	 kulumiseen	ja	ikään	perustuvat	poistot

Tämä menetelmä on vähän käytetty, mutta on käyttökel-
poinen alueilla, joilla on paljon vapaita tontteja uudisra-
kentamiseen. Erittäin keskeisillä paikoilla, joissa myytäviä 
rakennustontteja ei ole, menetelmä on hyvin epävarma.  

Suhdannevaikutusten arviointi
Joissakin tilanteissa sijoittajat voivat olla halukkaita maksamaan 
enemmän lyhyillä kuin pitkäaikaisilla sopimuksilla vuokratuista 
kiinteistöistä, vaikka pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyy yleensä 
pienempi riski. Näin tapahtuu, jos vuokrahinnat ovat nousseet 
vanhojen sopimusten tasosta ja uudet sopimukset voidaan solmia 
nykyistä korkeammilla vuokrilla.

Sellaisissa tapauksissa kiinteä tuottovaatimus voi antaa virheellisen 
arvion kiinteistön arvosta. Tuoton vertailussa voidaan nimittäin 
käyttää osakemarkkinoilta tuttua hinta/voitto-suhdetta (P/E-
lukua). Yrityksillä, joiden tulot heilahtelevat paljon, matala P/E-luku 
(yrityksen oman pääoman alhainen hinnoittelu tuloihin nähden) voi 
kertoa yrityksen osakkeen ”kalleudesta”, mutta yhtä hyvin myös 
päinvastaisesta. P/E-luku kertoo, millaista tulosta voidaan odottaa. 
Jos vuokratulojen odotetaan nousevan voimakkaasti, se voi lisätä 
halukkuutta hyväksyä korkea P/E, mikä tarkoittaa kiinteistölle 
matalaa tuottoarvoa. 

Kiinteistötulot on kuitenkin sidottu pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin, 
joten ne heilahtelevat osaketuloja vähemmän. Lisäksi suuret 
vuokratason muutokset ovat tavallisia yleensä vain keskeisimmillä 
paikoilla sijaitsevilla kiinteistöillä. Alueilla, joilla vapaita tontteja 
on runsaasti, rakennuskustannukset ja tonttien hinnat asettavat 
”katon” vuokrahintojen nousulle pitkällä aikavälillä.

Vaikka tämä on menetelmistä virheettömin, se on myös 
erittäin herkkä tulevien kassavirtojen ja pääomakustan-
nusten virhearvioinneille. Nämä ovat molemmat vaikeasti 
arvioitavia, eikä kaavan antama vastaus voi olla parempi 
kuin siihen syötetyt luvut.

3. Tuottoarvo (yield)   
Paljon käytetty kiinteistöjen arvon mittaluku on nk. yield. 
Yield voidaan suomentaa termillä suora tuotto, ja se ku-
vaa juoksevien vuokratulojen prosentuaalista osuutta os-
tosummasta tai kiinteistön arvosta. Sitä voidaan käyttää 
joko kiinteistön tuoton mittaamiseen tai kiinteistön tuot-
tovaatimuksen ilmaisemiseen.

Mikä tämän yield-menetelmään perustuvan mittaluvun 
arvo on? Siis mitä tuottoarvoa käytetään? Vaihtoehtoja on 
useita:

•	 kiinteistöjen	yleinen	tai	tietyn	kiinteistötyypin	
 tuottoarvo ”markkinoilla”
•	 ostajan	tuottovaatimus	(voi	poiketa	markkinoilla	
 vallitsevasta tuottoarvosta)
•	 historiallinen	tuottoarvotaso

Yleisesti tuottotaso ilmaisee 

•	 riskittömien	sijoitusten	tuoton
•	 sijoituksen	riskitason

Kokonaispääoman yield eli suoran tuoton vaatimus koos-
tuu:

Konkreettisen luvun saaminen riskipreemioksi kiinteis-
tömarkkinoilla ei ole yksinkertaista, koska se on kehitetty 
osakemarkkinoita varten (CAPM-malli).  Ehdotettuja me-
netelmiä, joita ei käsitellä tässä, on useita, mutta yleisen 
käsityksen mukaan riskipreemion (riskittömän koron ylit-
tävän tuoton) tulee olla 2–4 prosentin välillä.

Kiinteistösijoituksen riskiin vaikuttavat seuraavat tekijät.

riskittömästä reaalikorosta
+ kiinteistösijoitusten riskipreemiosta
+ rakennusmassan reaalipoistoista (pienemmät keskeisellä paikalla 
sijaitsevilla kiinteistöillä, joissa tontti yleensä muodostaa isomman 
osuuden arvosta)

+/- odotettu nettovuokratulojen reaalikehitys (kasvu puolustaa 
matalampaa tuottovaatimusta)

= yield
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Helpoin tapa päästä kiinteistömarkkinoille on ostaa pörs-
sinoteerattujen kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Ammatti-
taitoiset kiinteistösalkunhoitajat huolehtivat sijoitetuista 
varoista.

Pörssinoteerattujen kiinteistöosakkeiden historiallinen 
tuotto on ollut yleistä osaketuottoa parempaa vuodesta 
1995 alkaen. Carnegie Real Estate Index -indeksin vuosi-
tuotto on ollut jonkin verran yleistä markkinaa suurempi 
mutta riski pienempi (kuukausittaisilla kurssivaihteluilla 
mitattuna).

Indeksi Vuosituotto    
(EUR)

Vuoden volatiiteetti 
(vaihtelun suuruus)

ODIN Kiinteistö 
(2000-2012) 15,4 % 15,5 %

Carnegie Real Estate Index 
(2000-2012) 10,9 % 18,2 %

ODIN Kiinteistö on puolestaan kehittyny  vertailuindek-
siään, Carnegie Real Estate indeksiä, paremmin: 

ODIN Kiinteistö vs. Carnegie Real Estate Index rahaston perustamisesta 
elokuussa 2000 alkaen. Luvut per 31.10.2012.
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ODIN Kiinteistön tuotto indeksiin verrattuna

Pörssinoteerattujen kiinteistöyhtiöiden osakkeet
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Kiinteistösijoittaminen

Pörssinoteerattujen kiinteistöyhtiöiden osakkeet 
suoraomisteisiin kiinteistöihin verrattuna

Viime vuosina monet yksityiset sijoittajat ovat pyrkineet 
sijoittamaan suoraan kiinteistöihin omien ja vastaperus-
tettujen osakeyhtiöiden kautta, jotka ostavat kiinteistöjä 
vuokraus- tai kehittämistarkoituksiin. Kokemukset ovat 
olleet sekalaisia. Useilla näistä yrityksistä on ollut joko 
liian vähän vuokralaisia tai ne ovat ottaneet liian korkean 
riskin, ja useimmilta on puuttunut ammattimainen johta-
minen.

ODINin mielestä useimpien sijoittajien tulee sijoittaa ase-
mansa vakiinnuttaneiden, säänneltyjen ja maksukykyisten 
osakeyhtiöiden kautta, jotka on noteerattu jossakin pörs-
sissä. Rahaston kautta sijoitettaessa riski on vieläkin alhai-
sempi hajautuksesta johtuen.

Kiinteistöosakerahaston, kuten ODIN Kiinteistön, kautta 
sijoittamisen etuja ovat:

•	 Likviditeetti: Osakerahastossa kaupankäyntiä tapahtuu  
 päivittäin. Suora omistaminen voi olla täysin 
 epälikvidiä
•	 ammattimainen kiinteistönhallinnointi: yritykset ovat  
 toimineet alalla kymmeniä vuosia
•	 sisäinen kiinteistönhallinnointi: suoraomisteisessa 
 kiinteistössä käytetään usein konsultteja, joilla ei ole  
 samaa kiinteistötuntemusta
•	 Pienemmät kiinteät kustannukset: hoitokustannukset  
 jakautuvat suuremmalle pinta-alalle
•	 Kiinteistökehitys: kiinteistön tuotto tulee hyvin onnis- 
 tuneesta kehitysprojektista, ei pelkästään vuokrista tai  
 olemassa olevan kiinteistön ostosta
•	 Parempi rahoitus: asemansa vakiinnuttaneilla kiinteis- 
 töyhtiöillä on hyvät pankkisuhteet, joiden ansiosta ne 
 saavat paremmat ehdot ja etulyöntiaseman, kun 
 pankit tiukentavat antolainaustaan
•	 Läpinäkyvyys: Pohjoismaiset pörssinoteeratut kiin- 
 teistöyhtiöt ovat parhaimpia raportoijia. Suoraomistei- 
 sen kiinteistön hallinnoijan tiedotus voi olla valikoivaa  
 ja vajavaista varsinkin silloin, kun menee huonosti

REIT-yhtiöt
Ulkomailla on pörssinoteerattuja yhtiöitä, joiden toiminta 
muistuttaa enemmän rahastoja. Nk. Real Estate Invest-
ment Trusts (REITs) ovat pörssinoteerattuja yhtiöitä, jot-
ka ovat sitoutuneet jakamaan suurimman osan tuotostaan 
osinkoina. Nämä yhtiöt harjoittavat jonkin verran kiinteis-

tökehitystä, mutta pääasiallinen omistus koostuu nk. va-
kaista kiinteistöistä. 

Rahoitusriski
Velan merkitys on keskeinen kiinteistösijoittamisessa. Jos 
juokseva tuotto on lainakustannuksia korkeampi, velka-
rahan käyttö kiinteistön ostoon on kannattavaa (ks. tuot-
toeroa käsittelevä kohta edellä). Velkarahaa käytettäessä 
myös tuotto nousee, jos kiinteistön arvo nousee. Ja mitä 
suurempi osa kauppasummasta rahoitetaan velalla, sitä 
suurempi on voitto prosentteina omasta pääomasta. 

Jos puolet ostosummasta on velkaa, oman pääoman tuotto 
kaksinkertaistuu (1/0,5= 2). Jos velkaa on 80 prosenttia, 
tuotto kasvaa viisinkertaiseksi (1/(1-0,80)=5). Tätä kutsu-
taan kertoimeksi. 

Jos kiinteistöjen hinnat nousevat 10 prosenttia, ensik-
si mainittu lainoitusesimerkki (puolet velkaa ja puolet 
omaa pääomaa) tarkoittaa tuoton kaksinkertaistumista 
10 prosentista 20 prosenttiin. Jos lainoitusta lisätään 80 
prosenttiin (vain 20 prosenttia omaa pääomaa), vaikutus 
omaan pääomaan viisinkertaistuu siten, että tuotto kasvaa 
10 prosentista 50 prosenttiin (ennen korkokustannusten 
vähentämistä lainaa otettaessa).

Lainoitus vaikuttaa kuitenkin molempiin suuntiin. Jos lai-
noituksen osuus on 80 prosenttia ja kiinteistön arvo las-
kee 20 prosentilla, mikä ei ole lainkaan mahdotonta, joskin 
harvinaista, häviää oma pääoma kokonaan. 20 prosentin 
lasku antaa siis tuloksen: 5 x 20 prosenttia = 100 prosentin 
menetys.
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Kiinteistösijoittaminen

Ominaisuudet
Kiinteistöt ovat erillinen omaisuusluokka. Omaisuusluok-
kamääritelmiä on useita, mutta perimmiltään käsitteellä 
tarkoitetaan sijoituksia, joilla on samoja ominaispiirteitä, 
koska niiden riski- ja tuottoprofiilit ovat jokseenkin samaa 
suuruusluokkaa. Joidenkin määritelmien mukaan omai-
suusluokkia on vain kolme: osakkeet, obligaatiot ja kassa-
varat. Useimmiten kuitenkin myös kiinteistöt ja raaka-ai-
neet lasketaan erillisiksi omaisuusluokiksi.

Miksi tämä on tärkeää? Yksi peruste sille, että kiinteistöt 
luetaan erilliseksi omaisuusluokaksi on se, että kiinteistö-
jen tuottovaihtelut eivät noudata kovinkaan paljon muiden 
omaisuusluokkien tuotonvaihteluita. Kiinteistöjen hinnat 
eivät laske tai nouse samaan aikaan, tai eivät ainakaan yhtä 
paljon, kuin esimerkiksi osakkeet. Kun ne eivät tee sitä, on 
kiinteistösijoitusten vaikutus salkkuun otettava huomi-
oon. Kun mukaan otetaan omaisuusluokka, joka ei vaihtele 
samalla tavalla kuin muut omaisuusluokat, salkun riski-
tuotto -suhde paranee.

Ruotsissa kiinteistöosakeindeksin (Carnegie Real Estate 
Index CREX) korrelaatio yleisindeksiin (OMXSB) on ollut 
0,6 vuodesta 1996 alkaen. 

Korrelaatio mitataan kuukausittain. Pidempää aikaväliä 
tarkasteltaessa korrelaatio kuitenkin laskee, kuten alla ole-
va kaavio osoittaa. Hieman pidemmällä, yli viiden vuoden, 
aikavälillä kiinteistöjen ja osakkeiden välillä on negatiivi-
nen korrelaatio, mikä tekee kiinteistöistä houkuttelevia 
sijoituskohteita hajauttamistarkoituksessa.
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Varojen allokointi – kiinteistösijoittaminen salkkua muodostettaessa
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Kiinteistösijoittaminen

Allokointi
Kuinka suuri osa salkusta tulee sijoittaa kiinteistöihin? 
Vastaus riippuu paljolti sijoittajan nykyisestä salkusta ja 
riskinsietokyvystä. 

Jos yksityishenkilö omistaa paljon kiinteistöjä suoraan esi-
merkiksi omakotitalojen, vapaa-ajan asuntojen tai vuokra-
kiinteistöjen muodossa, hänen ei pidä riskin hajauttami-
sen vuoksi omistaa paljon kiinteistöjä osakeyhtiöiden tai 
rahastojen kautta.

Pitkäaikaisille sijoittajille, joille on tärkeää turvata sijoituk-
sensa ostovoiman heikkenemistä vastaan, kiinteistösijoit-
taminen voi olla nimellisobligaatioita parempi vaihtoehto. 
Esimerkiksi Suomen suurimpien työeläkevakuuttajien si-
joituksista yli 10 prosenttia on kiinteistöjä.

Kaikenkattavan vastauksen antaminen kysymykseen, 
kuinka suuri osa salkusta tulee sijoittaa kiinteistöihin, ei 
ole mahdollista, mutta useimpien institutionaalisten si-
joittajien (eläkeyhtiöiden, henkivakuutusyhtiöiden, sääti-
öiden jne.) salkuissa kiinteistöjen osuus liikkuu 5–20 pro-
sentissa. 

Seuraava kysymys on, tuleeko mahdollinen uudelleenallo-
kointi kiinteistöihin ottaa salkun osake- vai korkosijoituk-

sista? Kiinteistösijoituksiin liittyy sekä korkojen (juokse-
vat tulot) että osakkeiden (tulojen ja arvojen heilahtelut) 
piirteitä. Jos kiinteistösijoitukset suunnataan täysin ke-
hitettyihin, hyvällä paikalla sijaiseviin ja pitkäaikaisilla 
sopimuksilla vuokrattuihin kiinteistöihin, voidaan osa 
korkosijoituksista vaihtaa kiinteistöihin. Riskialttiimmat 
kiinteistöt, joita ei ole kokonaan vuokrattu, tai lyhytaikai-
silla sopimuksilla vuokratut, vähemmän suosituilla alueilla 
sijaitsevat kiinteistöt tulee vaihtaa osakesijoituksiin. 

Entä pörssinoteeratut kiinteistöosakkeet? Osa sijoittajista 
sijoittaa mieluummin suoraan tai vakaan aseman saavut-
taneiden kiinteistöyhtiöiden (kiinteistörahastojen) kautta 
saadakseen haluamansa hajautuksen. Lyhyellä aikavälillä 
pörssinoteeratut kiinteistöyhtiöt heilahtelevat pitkälti sa-
maan tahtiin osakemarkkinoiden kanssa, mutta eivät vält-
tämättä pitkällä aikavälillä.

Tästä syystä sijoittajat, jotka eivät ole sijoittaneet paljon 
kiinteistöihin muilla tavoilla, voivat hyvin täydentää taval-
lisia osakkeitaan kiinteistöosakkeilla.  
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Kiinteistösijoittaminen

ODINin strategia
ODINin mielestä kiinteistöosakkeet ovat houkutteleva si-
joitusmuoto. Yritysten maksamat osingot tuottavat tällä 
hetkellä korkosijoituksia paremmin, ja parhaat yritykset 
tuottavat reilusti lisäarvoa pääomalle, jonka ne sijoittavat 
edelleen. Korkotaso on matala, ja hyvät kiinteistöyhtiöt 
saavat jälleenrahoitusta hyvillä ehdoilla vähemmän hyviin 
kiinteistöyhtiöihin verrattuna. 

ODIN varmistaa aina, että yrityksissä, joihin se sijoittaa, 
sidotun pääoman tuotto on korkeampi kuin yrityksen pää-
omakustannusten painotettu keskiarvo. Edellytämme tätä 
kaikilta yrityksiltä, joihin sijoitamme. ODIN Kiinteistössä 
oman pääoman vuotuinen tuotto on rahaston perusta-
misesta elokuussa 2000 alkaen ollut 15,7 prosenttia (per 
31.10.2012).

suosimme
•	 kiinteistöyhtiöitä,	joilla	on	aktiivisia	omistajia
•	 kiinteistöyhtiöitä,	joilla	on	johtava	markkina-asema	
 jollakin maantieteellisellä alueella
•	 kiinteistöyhtiöitä,	jotka	ovat	erikoistuneet	tietyn-
 tyyppisiin tiloihin (toimistoihin, varastoihin jne.)
•	 kiinteistöyhtiöitä,	joilla	on	hyvä	kehitysprojekti-
 historia

•	 kiinteistöyhtiöitä,	joilla	on	hajautettu	organisaatio	ja	 
 historiallista näyttöä siitä, että yhtiöillä on kyky  
 löytää vuokralaisia vapaisiin tiloihin
•	 kiinteistöyhtiöitä,	joilla	on	riittävästi	pinta-alaa		
 samalla alueella, jotta ne saavuttavat hallinnoinnis- 
 saan suurtuotannon etuja
•	 kiinteistöyhtiöitä,	joilla	on	erillinen	henkilökunta	
 tekniseen ja taloudelliseen hallinnointiin, vuokraus  
 mukaan lukien

Varomme yleensä
•	 kiinteistöyhtiöitä,	joilla	on	liian	kirjava	kiinteistömassa
•	 kiinteistöyhtiöitä,	jotka	keskittyvät	liiaksi	kiinteistö-	
 kauppoihin

ODIN keskittyy sellaisten kiinteistöyhtiöiden tunnistami-
seen, jotka tuottavat nopeaa ja vakaata nettovuokratulojen 
(käyttökate) kasvua aktiivisella kiinteistönhallinnoinnilla 
ja tuottavilla kehitysprojekteilla. Käyttökate on «lisäarvoa 
tuovien tekijöiden äiti». Suora tuotto kiinteistömarkkinoil-
la vaihtelee hieman ajan kuluessa, mutta nopea käyttökat-
teen kasvu merkitsee kiinteistöyhtiölle aina suurempaa 
markkina-arvoa pitkällä aikavälillä ja hyvää oman pääoman 
kokonaistuottoa (suora tuotto plus arvonnousu).
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