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OP-Metsänomistaja
• Rahasto perustettu loppuvuodesta 2014
• Erikoissijoitusrahasto, joka on auki

merkinnöille ja lunastuksille 4 krt.
vuodessa

• Rahaston sijoitusvarallisuuden määrä 284
MEUR (vierasta pääomaa 26 MEUR)

• Sijoittajia noin 8500 kappaletta
• Rahastolla 700 metsätilaa joiden metsien

pinta-ala on noin 85 000 hehtaaria
• Metsien lisäksi rahasto omistaa 5

prosenttia Tornator Oyj:stä
• Rahasto on Suomen 6. suurin

metsänomistaja
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Metsäsijoittaminen kiinnostaa matalan
korkotason aikana
Metsärahasto sopii sijoittajalle, joka
• Haluaa helpon tavan sijoittaa metsäomaisuuteen
• Arvostaa tasaista kassavirtaa metsästä
• Riskinäkökulmasta haluaa hajautetun metsäkiinteistöportfolion
• Haluaa seurata sijoituksen arvon kehitystä ja realisoida sijoituksen tarvittaessa

vaivattomasti
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Rahaston tuotto

• Rahaston tuottotavoite on 3,5 % sijoittajalle
kulujen jälkeen, vuosittain tavoitteena jakaa
2-3 % tuotto kassavirtana

• Kassavirtatuotto muodostuu puun
myyntituloista

• Kassavirtatuoton lisäksi sijoittajan saamaan
kokonaistuottoon vaikuttaa rahasto-osuuden
arvon kehitys johon vaikuttaa
metsäomaisuuden arvonmuutos

• Metsäomaisuuden arvon määrittää
ulkopuolinen arvioitsija

2015           2016           2017          2018         2019       Q1/2020
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Vastuullinen metsäsijoittaja ottaa huomioon
monta näkökulmaa:
• Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

metsien hoidossa ja käytössä
• Ilmastonmuutos
• Sosiaalinen vastuu
• Uusiutuvan energian tuotannon edistäminen

(tuulivoima)

Vastuullisuus metsäsijoittamisessa
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Metsäsertifiointi varmistaa metsien hoidon ja
käytön luontoarvoja kunnioittaen
• Metsiä hoidetaan hyvän metsänhoidon

suositusten mukaisesti
• Rahaston metsien hoidon vastuullisuutta

arvioidaan PEFC sertifikaatilla ja
luontojärjestöjen suosittamalla FSC
sertifikaatilla

• Sertifiointikriteerien toteutumista seurataan
auditoinnein

• Tutkimustiedon puuttuessa rahasto käyttää
sekä jaksollista metsänkäsittelyä että
peitteistä metsänkäsittelyä metsänhoidossa
• Pääosin metsiä käsitellään tällä hetkellä

jaksollisella metsänkäsittelyllä
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Metsät ja ilmastomuutos

Metsillä kaksi roolia ilmastomuutoksen torjunnassa
• Puuraaka-aineella valmistetuilla tuotteilla voidaan korvata fossiilisista raaka-aineista

valmistettuja tuotteita
• Sellusta voidaan valmistaa muovia korvaavia tuotteita
• Biopolttoaineilla voidaan korvata fossiilisista raaka-aineista valmistettuja

polttoaineita
• Puurakentaminen luo pitkäaikaisia hiilivarastoja

• Metsät toimivat hiilinieluina sitoen itseensä ilmakehän hiilidioksidia
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Metsät hiilinieluna

• Rahastossa seurataan metsien hiilinielua (puuston kasvun ja hakkuiden erotus)
• Rahaston metsät ovat toimineet hiilinieluna koko rahaston toiminta-ajan
• Rahasto seuraa tarkasti julkista keskustelua hiilinielujen hyödyntämisestä

• Hiilikompensaatioilla voimakas kysyntä
• Markkinat, mittaus, auditointi ja sopimukset puuttuvat
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Sosiaalinen vastuu
• Rahasto vuokraa tilojen

metsästysoikeudet paikallisille
metsästysseuroille

• Jokamiehenoikeuden turvin
kansalaiset voivat liikkua
rahaston mailla

• Rahasto ottanut osaa
alueellisiin
vesiensuojeluhankkeisiin

• Rahasto ottanut osaa myös
vaelluskalojen kutujokien
kunnostukseen
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• Tuulivoiman rakentajat etsivät aktiivisesti
maanomistajia, joiden kanssa voisi tehdä sopimuksia
tuulivoimaloiden rakentamiseksi

• Tuulivoimateknologia on kehittynyt voimakkaasti,
uusia voimaloita rakennetaan ilman tukea voimalan
lapakorkeuden noustessa jopa 300 metriin

• Rahasto on saanut runsaasti yhteydenottoja
tuulivoimayhtiöiltä (rahasto 6. suurin maanomistaja
Suomessa)

• Rahastolla neljä voimassaolevaa varaussopimusta ja
lukuisista uusista sopimuksista käydään
neuvotteluita

• Mikäli varaukset johtavat tuulivoiman rakentamiseen,
sillä on positiivinen vaikutus rahaston tulevaan
tuottoon

Tuulivoiman rakentaminen
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Vastuunrajoitus
• OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OVH”) on laatinut tämän esityksen taustainformaatioksi.

• Tässä esityksessä olevat tiedot ovat peräisin OVH:lta ja sen ulkopuolisilta tietojen toimittajilta. Esitys perustuu lähteisiin, joita
OVH pitää luotettavina, mutta takuita annettujen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa.

• OPVH on laatinut raportin parhaan tietämyksensä mukaan, mutta ei vastaa saamiensa tietojen tai raportin laskelmien
oikeellisuudesta. Historiatietoja ja analyysejä ei tule pitää osoituksena tai takuuna tulevaa kehitystä koskevasta analyysistä tai
ennusteesta.

• Kaikki tiedot on annettu kulloisenkin tilanteen perusteella, eikä OVH anna mitään suoria tai epäsuoria takuita tai lupauksia
annettujen tietojen (tai niitä käyttäen saatujen tulosten) osalta. Edellä sanottua rajoittamatta OVH ei vastaa mistään
välittömistä, välillisistä, erityisistä, satunnaisista, rangaistusluonteisista, seurannaisista (mukaan lukien saamatta jääneet
tuotot) tai muista vahingoista tähän raporttiin liittyen.

• Esityksen tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvan asiasta. Vaikka
esityksen laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät
OVH tai sen henkilökunta  vastaa esityksen sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

• Esityksen kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OVH:n
kirjallista lupaa.

• Ottamalla vastaan tämän esityksen sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.

11


