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Toimintaympäristön 
epäjatkuvuuskohta

Kuinka Investors House 
luo ja puolustaa omistaja-
arvoa

Q3 2022 keskeiset 
tekemiset ja tulokset

Näkymä eteenpäin 



Kiinteistösektorin hullu vuosi 2022?
- osakkeenomistajan kokonaistuotto paineessa



Sähkön hinta moninkertaistunut 
– kiinteistöt energiasyöppöjä



Inflaatio ja korot muovaavat kiinteistöalaa –
poikkeuksellinen negatiivinen reaalikorko



Joukkolaina- ja kiinteistömarkkinoiden yhteys

Kansainväliset kiinteistösijoittajat 
rahoittavat velkapääomansa usein 
joukkolainoilla (jvk)

Jvk-markkina
- Kuumeni 2020-21
- Hyytyi K-2022
- Jvk-tuottovaateet nousseet

JVK-lainojen arvo laskee korkojen 
noustessa
- Yhtiöt saattavat ostaa takaisin 

edullisesti jos likviditeettiä
- Sijoittajien halukkuus uusiin jvk:hin

vaihtelee
- Uudelleenrahoitus

Vaikutus tuottovaateisiin



Epäjatkuvuuskohta 2022 

Nettotuotto

= vuokrat – ylläpitokulut

Rahoituskulut

= Euribor + marginaali

Vuokrien ja yp-kulut nousu
ollut tasaista ja viitekorot
nollissa

Tuottovaateet laskeneet

Nyt epäjatkuvuuskohta, 
joka vaatii toimia



Miten Investors House puolustaa ja luo 
omistaja-arvoa tässsä epäjatkuvuuskohdassa?

Investors House on 2021-22

- Myynyt energiasyöppöjä 
kiinteistöjä

- Investoinut 
palveluliiketoimintaan 

- Nostanut vuokria

- Lisännyt pääomavuokrien 
osuutta

- Vähentänyt lainoja

- Keventänyt kiinteitä kuluja

- Parantanut likviditeettiä

- Suojannut korkoja

- Etsii kiinnostavia 
investointikohteita



Aktiivinen kaupankäynti ja pääoman 
allokointi – esimerkkejä 2021-222

11/2021 
myytiin 56 M€ 
toimistosalkku
ja 15 M€ 
asuntosalkku

Hankittu
kiinteistövaralli
suuden hoidon
yritykset sekä
iso 
pääomavuokra
ttu kohde



Vuokrasalkun muokkaus onnistunut 

Kaikki kohteet lähes
täyteen vuokratut

Vuokrankorotukset
menneet läpi

Pääomavuokrien osuus
kasvanut

Energiasyöppöjen
kiinteistöjen määrä
vähentynyt



Palvelut ennakoidut – yleinen kehitys 
vaikutti arvostuskertoimiin 



Kehityshankkeista Tikkurilan kaavoitus 
valmistunee ensin 

Kukkula

Viikinmäki

Neilikkatie



Operatiivinen tulos – kone käy

Rullaava
12 kk 
operatiivi
nen tulos

- 21 x

- Osake
kohtai
sesti 5 
x



Operatiivinen tulos – Q3 2022 vs Q3 2021

Myyntien myötä
tuotot supistuneet

Kompensoitu

- Kiiinteiden
kulujen
karsinta

- Yp-kulujen
leikkaus

- Rahoituskuluje
n leikkaus



Tuotot jatkuvia ja ennustettavia 

Pääosin
jatkuvia
vuokra- ja
palvelutuott
oja

Palveluiden
osuus
kasvanut

Vuokrien
nostot ja po-
vuokrasopim
ukset



Q4 2021 kiinteistömyyntien myötä vahva 
kassa ja omavaraisuusaste

Q3 2022 
käteisvarat 8 M€ 
noin 1/4 
markkina-
arvosta
+
Omavaraisuus-
aste 58 %

= Investointi- ja
lainanottokapasi
teettia



Liikennevalomalli Q3 2022 – 6 - 12 kk horisontti



Katse eteenpäin – erinomaiset lähtökohdat

Jatkuva toiminta 
kannattavaa

Useita 
tuottolähteitä, 
tasapainoa

Investointikapasite
ettia

Johdolla omat rahat 
pelissä



Tähtäin osinkoaristokraatiksi 2022-2025

Kannattavuus-
kehitys, joka 
mahdollistaa 
osakekohtaisen 
osingon kasvun 
jatkossakin. 

Ennustettavat 
tuotot
Vahva 
omavaraisuus 
Pääoman
allokointi


