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KORKIAN STRATEGIA JA MISSIO

Sijoittajan tai yrityksen ei 
tarvitse valita kestävän 
kehityksen ja kasvun tai 
tuottavuuden väliltä.
Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua sijoittamalla, 
kehittämällä ja rahoittamalla hankkeita, jotka edistävät 
yhteiskuntamme ja maailman kestävää kehitystä. Korkialla ei ole 
erillistä kestävän kehityksen johtajaa, ohjelmaa tai yksikköä. 
Kaikkien liiketoimintojemme ja tekemisemme ytimessä on 
kestävän kehityksen edistäminen – liiketoiminnan näkökulmasta.
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KORKIA LYHYESTI
Korkian toiminnan keskiössä on kestävä kehitys. Luomme asiakkaillemme 
lisäarvoa yhdistämällä sijoittamisen, yritysten kehittämisen ja rahoittamisen

KESTÄVÄ 
KEHITYS

SIJOITAMME

Hoidamme instituutioiden ja 
varakkaiden 
yksityishenkilöiden 
varallisuutta. Tarjoamme 
uudenlaisia ja kiinnostavia 
sijoituskohteita

RAHOITAMME

Rahoitamme ja tuemme 
kiinnostavia, yhteiskunnallisia 
ongelmia ratkaisevia 
kasvuyhtiöitä

KEHITÄMME

Autamme kasvun 
rakentamisessa konsultoimalla 
ja kasvuyhtiötä kehittämällä. 
Luomme murroksista uutta 
kannattavaa liiketoimintaa 
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Vuosi 2019 oli vauhdikas ja täynnä uusia 
pelinavauksia, yritysjärjestelyitä ja hankkeita, 
jotka auttavat meitä kohti tavoitteitamme ja 
visiotamme olla kansainvälisesti arvostettu 
kestävän kehityksen toimija. Sijoitustoiminnan 
sekä konsultoinnin kehityshankkeiden lisäksi 
vuosi 2019 oli Korkialle voimakkaan kasvun 
vuosi aurinkoenergialiiketoiminnassa, joissa 
näemme valtavaa markkinapotentiaalia. 

Kestävä kehitys, kasvu ja tuotto kulkevat 
käsi kädessä

Missionamme on vaikuttaa kestävän kehityksen 
tavoitteisiin pääsemiseen sekä suoraan että 
välillisesti toteuttamiemme hankkeiden kautta. 
Korkialla ei ole erillistä kestävän kehityksen johtajaa, 
-ohjelmaa tai -yksikköä, sillä vastuullisuus ei ole
pelkkää irrallista raportointia tai valvontaa, vaan
tekoja. Kaikkien liiketoimintojemme ja tekemisemme
ytimessä on kestävän kehityksen edistäminen –
liiketoiminnan näkökulmasta.

Osaamisemme ja liiketoimintamme fokus on 
vahvasti alueilla, jotka itsessään ovat ratkomassa 
yhteiskuntamme kestävän kehityksen haasteita, 
kuten uusiutuva energia, puhdas liikenne ja 
kiertotalous.

Hankkeidemme kautta esimerkiksi tuotamme, 
kehitämme, rakennamme ja operoimme uusiutuvan 
energian hankkeita sekä autamme tuomaan 
markkinoille täysin uusia ratkaisuja, joille näemme 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvetta. 

2019 tärkeimmät tapahtumat

Vuoden 2019 aikana olemme mm. 

• toteuttaneet kaksi yritysjärjestelyä:
ohjelmistorobotiikkaliiketoimintamme
yhtiöittäminen omaksi yhtiökseen (Sisua Digital
Oy) ja chileläisen uusiutuvaan energiaan
erikoistuneen hallinnointi- ja projektikehitysyhtiön
Asesorías RAM SpA:n osto. Maaliskuussa
toteutetun yritysoston myötä Korkia hallinnoi yli
80 miljoonan euron edestä jo toiminnassa olevia
aurinkoenergiasijoituksia Chilessä,

• vauhdittaneet aurinkoenergialiiketoiminnan
kasvua yritysoston jälkeen ja solmineet kolme
yhteensä lähemmäs 400 miljoonan dollarin
sopimusta uusien aurinkoenergiaportfolioiden
hallinnasta. Sijoitusten toteutuessa
täysmääräisenä Korkian hallinnoima
aurinkovoimaportfolio kasvaa lähivuosina lähes
500 MW tasolle,

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Vastuullisuus ei ole sanoja, vaan tekoja
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• kasvattaneet tarjontaamme vaihtoehtoisissa
sijoituskohteissa käynnistämällä
kiinteistöliiketoiminnan ensimmäisellä
tonttirahastolla, jonka sijoituskapasiteetti on
tällä hetkellä n. 50 milj. euroa. Lisäksi
valmistelimme loppuvuodesta uutta
aurinkoenergiarahastoa,

• saaneet kolme uutta kasvuyhtiötä
portfolioomme, kuten Solar Water Solutionsin,
jonka teknologia mahdollistaa lika- ja jäteveden
puhdistamisen juomakelpoiseksi
aurinkovoimalla,

• toteuttaneet noin 60 liiketoiminnan
kehittämishanketta. Esimerkiksi jatkoimme
yhteistyötä Valion kanssa hiilineutraalin
maitoketjun saavuttamiseksi, koordinoimme
Aviapolis Liikennelabra –hanketta, jonka
tavoitteena oli yli 30 toimijan voimin kehittää
uusia vähähiilisiä liikenteen ja logistiikan
ratkaisuja Vantaan Aviapoliksen alueella ja
autoimme SRV:tä uusien liiketoiminta-
konseptien kehittämisessä energian saralla.

Vaikka kasvua on tapahtunut kaikissa 
liiketoiminnoissamme, voimakkainta kasvu on 
ollut vaihtoehtoisissa sijoituskohteissa, erityisesti 
aurinkoenergiassa. Puhtaan energian kasvava 
tarve ja uudet markkina-ajurit mullistavat 
energiamarkkinoita ja aurinkoenergia on tällä 
hetkellä voimakkaimmin kasvava uusiutuvan 
energian muoto, joka houkuttelee myös 
vaihtoehtoisena tuotonlähteenä sijoittajia. Tähän 
tulemme panostamaan myös tulevana vuonna.

Loppuvuodesta käynnistimme myös yhteistyön 
pohjoismaisen ympäristörahoitusyhtiö NEFCO:n 
kanssa, jonka missiona on tukea vihreää kasvua, 
ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä kestävää 
kehitystä maailmanlaajuisesti. NEFCO:n 
rahoitusosuuden avulla vauhditamme uusiutuvan 
energian hankkeita ja 
ympäristöteknologiaratkaisuja kansainvälisillä 
markkinoilla.

Jatkamme valitulla tiellä

Vuonna 2020 jatkamme uusien kiinnostavien 
vaihtoehtoisten kestävän kehityksen 
sijoituskohteiden tarjoamista sijoittajille, 
aurinkoenergialiiketoiminnan kasvattamista ja 
keskitymme liikkeenjohdon konsultoinnissa yhä 
vahvemmin rakentamaan asiakkaidemme kanssa 
kannattavaa uutta liiketoimintaa ja pitkäaikaista 
kilpailuetua. 

Kykymme yhdistää asiantuntijuus energian, 
liikenteen ja kiertotalouden aloilta rahoitusalan 
osaamisen kanssa tekee Korkiasta uniikin. 
Uskomme, ettei yritysten tai sijoittajien tarvitse 
valita kestävän kehityksen ja vaikuttavuuden tai 
kasvun ja tuoton väliltä – me yhdistämme ne.

Pauli Mäenpää
konsernin toimitusjohtaja



VASTUULLISUUS TOIMINNAN YTIMESSÄ
Kestävä liiketoiminta ei ole pelkkää hyväntekeväisyyttä tai kompensointia, 
vaan ennen kaikkea tapa saavuttaa pitkäaikaista kilpailuetua ja tuottoa
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Hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi 
edellyttää energia- ja ilmastostrategian 
toimeenpanoa, uusia teknologisia 
innovaatioita sekä ennen kaikkea 
yhteistyötä eri tahojen välillä. Sijoittajat, 
uudet biotalous-, kiertotalous- ja 
cleantech-ratkaisut sekä kestävien 
julkisen puolen hankintojen 
vauhdittaminen ovat tavoitteessa 
avainasemassa.

Suomi on kuitenkin vain yksi palanen, ja 
omalta osaltamme voimme olla 
edistämässä hiilineutraaliutta ja 
resurssiviisautta myös globaalisti. 

Korkia vaikuttaa kestävän kehityksen 
tavoitteisiin pääsemiseen sekä suoraan että 
välillisesti toteuttamiensa 
asiakashankkeiden kautta. Osaamisemme 
ja liiketoimintamme fokus on vahvasti 
alueilla, jotka itsessään ovat ratkomassa 
yhteiskuntamme kestävän kehityksen
haasteita, kuten uusiutuva energia, puhdas 
liikenne ja kiertotalous.

Suurten sanojen sijaan arvostamme 
konkreettisia tekoja. Liiketoimintamme 
ytimessä on uuden kasvun ja tuoton 
luominen asiakkaillemme – positiivisen 
vaikutuksen kera.

Hankkeidemme kautta esimerkiksi:
• tuotamme, kehitämme, rakennamme ja

operoimme uusiutuvan energian
hankkeita kansainvälisesti

• etsimme jatkuvasti sijoituskohteeksi
infrastruktuuriprojekteja mahdollistaen
arvon tuottamisen myös epävarmoina
aikoina

• tuomme markkinoille täysin uusia
ratkaisuja, joille näemme
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi
tarvetta

• tuemme kestävää kaupungistumista niin
omissa infrastruktuurikohteissamme
kuin projekteissamme resurssivarastoina
toimivien kiinteistöjen ja palveluistuvan
liikenteen saralla

UNPRI
Korkia on YK:n vastuullisen 
sijoittamisen periaatteiden 
(UNPRI) allekirjoittaja ja olemme 
sitoutuneet ottamaan 
sijoitustoiminnassamme huomioon 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
sijoituskohteena olevien yritysten 
hyvään hallintotapaan liittyvät ESG-
vaikutukset (Environment, Social, 
Governance).

FINSIF
Olemme Suomen vastuullisen 
sijoittamisen yhdistyksen FINSIFin 
(Finland’s Sustainable Investment 
Forum ry) jäsen. 

CLC
Olemme CLC:n (Climate Leadership

Coalition) jäsen. Yrityksistä, 
yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja 
kaupungeista koostuvan Climate
Leadership Coalitionin tarkoituksena 
on vaikuttaa elinkeinoelämän ja 
tutkimusorganisaatioiden yleiseen 
kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata 
ilmastonmuutoksen ja 
luonnonvarojen riittävyyden tuomiin 
uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden 
synnyttämiä 
liiketoimintamahdollisuuksia.

SDG:T
Tuemme toiminnallamme YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteita 
(Sustainable Development Goals, 
SDG) sekä suoraan että välillisesti 
toteuttamiemme asiakashankkeiden 
kautta.

Jäsenyydet ja sitoumukset

https://www.unpri.org/
https://www.finsif.fi/
https://clc.fi/
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UUSIUTUVA ENERGIA

Puhtaan energian tarve ja 
uudet markkina-ajurit 
mullistavat energiatuotannon
Uusiutuvan energian tuotanto on keskiössä 
ilmastotavoitteissamme. Olemme kuluneen vuoden aikana 
yrityskaupan myötä nousseet merkittäväksi 
aurinkoenergiakannan hallinnoijaksi sekä olleet pohtimassa 
useiden asiakasyritysten kanssa energiamarkkinan murroksen 
luomia mahdollisuuksia.



UUSIUTUVA ENERGIA
Valtava energianmurros lisää uusiutuvan energian 
kysyntää sekä ajaa fossiiliset polttoaineet ahtaalle
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Uusiutuvaksi energiaksi kutsutaan 
energiantuotantomuotoja, joissa 
energian tuotannonlähdettä voidaan 
pitää loppumattomana – kuten 
auringosta, tuulesta, vedestä ja 
maaperän lämmöstä saatu energia.

Suomessa uusiutuvien energianlähteiden 
käytön osuus kokonaiskulutuksesta on noin 
40 % (2018). Työ- ja elinkeinoministeriön 
mukaan vuoteen 2030 tähtäävän 
kansallisen energia- ja ilmastostrategian 
mukaisesti tavoitteena on lisätä uusiutuvan 
energian käyttöä niin, että sen osuus 
energian loppukulutuksesta nousee yli 50 
%:iin 2020-luvulla.

Ilmastonmuutoksen etenemisen estäminen 
edellyttää fossiilisten polttoaineiden käytön 
merkittävää vähentämistä ja niiden 
korvaamista vähähiilisillä, uusiutuvilla 
energiamuodoilla. 

Pariisin sopimus sekä muut 
ilmastositoumukset pakottavat valtavaan 
energiamurrokseen, joka koskettaa meitä 
kaikkia. Puhtaan energian kasvava tarve ja 
uudet markkina-ajurit mullistavat 
energiatuotannon. 

Olemme Euroopan mittakaavassa 
merkittävä aurinkoenergiaportfolion 
hallinnoija

Toimimme aurinkoenergiamarkkinoilla niin 
sijoittajan kuin portfoliomanagerin 
rooleissa, enimmäkseen Etelä-Euroopassa 
ja Latinalaisessa Amerikassa.

Lisäksi autamme suomalaisia energia-alan 
toimijoita energiamarkkinan murroksen 
synnyttämien mahdollisuuksien 
kartoittamisessa ja kaupallistamisessa. 

KORKIAN HALLINNOIMA 
AURINKOENERGIAPORTFOLIO 
Vuonna 2019 solmitut uudet 
sopimukset nostavat Korkian 
hallinnoiman 
aurinkoenergialaitosten kannan 
tulevina vuosina lähes 500 
megawattiin, mikä tekee yhtiöstä 
jo Euroopan mittakaavassa 
merkittävän toimijan.

UNICEF
Korkia on ollut mukana 
kehittämässä Suomen UNICEFin 
kanssa uudenlaista konseptia 
kehitysmaiden sanitaatio-
ongelmien ratkaisemiseksi. 

SÄHKÖN KULUTUSJOUSTO
Korkia on toteuttanut useita 
kulutusjoustoon liittyviä hankkeita 
eri asiakkaiden kanssa lähtien 
kulutusjouston potentiaalin 
kartoittamisesta uuden 
liiketoiminnan kehitykseen.

NORSEPOWER
Norsepower vähentää 
merenkulun ympäristövaikutuksia 
tarjoamalla tuulipohjaista 
työntövoimaa laivoille. Korkia oli 
mukana perustamassa 
Norsepoweria vuonna 2012 ja on 
lisäksi yksi yhtiön sijoittajista. 
Myös asiakkaamme ovat 
kanssasijoittajia yhtiössä. 

Esimerkkireferenssejä aiemmista hankkeistamme



Sijoittajille erityisen houkuttelevaksi puhtaan 
energiatuotannon tekee voimakkaasti kasvava markkina, 
vaikuttavuus ja vaihtoehtoinen tuotonlähde nykyisessä 
korkomarkkinassa. Aurinkovoimala tuottaa tasaista, 
ennustettavaa kassavirtaa heti valmistumisensa jälkeen 
kymmeniä vuosia.

Energiatuotannossa uusiutuvista energialähteistä on tulossa 
valtavirtaa, jota ohjaavat useat markkinasuuntaukset. Vihreistä 
vaihtoehdoista aurinkoenergia on tällä hetkellä maailman 
nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto. Tähän vaikuttaa 
osittain paneelien tehokkuus, joka on viime vuosina 
parantunut, mutta suurin muutos on tapahtunut 
valmistuskustannuksissa. Aurinkopaneelien ja -moduulien 
hinnat ovat pudonneet edellisen 40 vuoden aikana 
hämmästyttävät 99 % ja kustannusten voimakas lasku 
erityisesti lähivuosina on kiihdyttänyt sijoituksia 
aurinkoenergiaan.

Aurinkoenergian hiilijalanjälki, sisältäen myös 
valmistusprosessin, on hyvin alhainen ja auringosta energiaa 
on saatavilla koko maailman yhteenlaskettua energiantarvetta 
enemmän. Toisin kuin fossiiliset polttoaineet, se ei lopu 
lähitulevaisuudessa, mutta rajoittavana tekijänä on tähän asti 
ollut kykymme muuttaa auringon säteily sähköksi tehokkaasti 
ja taloudellisesti.

Korkia on perustanut toisen aurinkoenergiarahaston, joka 
sijoittaa aurinkovoimalaitoksiin pääasiassa Espanjassa ja 
Portugalissa, joissa aurinkoenergian tuotannon ennustetaan 
kasvavan 34 % vuosittain seuraavien viiden vuoden aikana.

CASE: AURINKOENERGIARAHASTO
Korkian aurinkoenergiarahasto on sijoitus 
puhtaan energian puolesta
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Aurinkoenergia on pitkäaikaista ja 
vakaata kassavirtaa tuova kestävän 
kehityksen sijoituskohde, joka 
vähentää fossiilisten energialähteiden 
tarvetta.
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Aurinkoenergiavoimalaitoksen, kuten 
tuulivoimankin, merkittävin 
ympäristövaikutus perustuu 
energiantuotannon raaka-
aineettomuuteen. 
Aurinkoenergiantuotannossa ei tarvita 
raaka-aineita eikä niihin liittyvää 
logistiikkaa, vaan energiaa tuotetaan 
puhtaasti auringon säteilyn energiasta.

Aurinkoenergiantuotannon toinen 
merkittävä ympäristöä säästävä ja 
ekologisesti kestävä vaikutustekijä on 
voimalaitosten sijoittaminen jättömaille. 
Laitokset kannattaa rakentaa paikoille, joille 
ei ole muuta käyttöä.

Aurinkoenergiantuotanto ei tarvitse 
käytettävältä maa-alalta muuta kuin 
esteettömyyttä, varjottomuutta päiväaikana 
ja mahdollisuutta sijoittaa laitos siten, että 
aurinkopaneelimoduulit voidaan suunnata 
kohti etelää.

Taloudellisestikaan aurinkovoimalaa ei 
kannata sijoittaa paikkaan, jolla voisi olla 
taloudellista arvoa, kuten esimerkiksi 
maanviljelysmaalle.

Aurinkoenergiavoimalaitos tarvitsee 
tyypillisesti useita hehtaareita tai kymmeniä 
hehtaareita maa-alaa ja esimerkiksi 
maanviljelysmaan käytöstä maksettava 
joutomaata korkeampi hinta tai 
maanvuokra laskisi myös laitoksen 
kannattavuutta. Pääsääntöisesti viljelysmaa 
on liian arvokasta käytettäväksi 
aurinkoenergian tuotantoon.  

Laitoksien ympäristövaikutukset tulevat 
aina kokonaisvaltaisesti arvioitua laitoksen 
rakennuslupaan vaadittavassa 
ympäristövaikutusten arvioinnissa 
(hankkeen YVA-menettely). Pääsääntöisesti 
YVA-menettely perustuu Euroopassa 
eurooppalaiseen direktiiviin, kansallisiin 
lakeihin ja mm. Espanjassa lisäksi vielä 

aluehallinnon tarkempiin määräyksiin.
Aluehallinnon määräykset voivat sisältää 
esimerkiksi EU- ja kansallista lainsäädäntöä 
tarkentavia vaatimuksia arkeologisten 
vaikutusten selvittämiseen. 

”Korkian Chilessä jo tuotannossa 
olevat aurinkoenergialaitokset 
pienentävät yli 100 000 tonnia CO2-
päästöjä vuodessa ja tuottavat 
sähköä n. 50 000 kotitaloudelle.”

Pääsääntöisesti YVA-menettelyssä otetaan 
huomioon maankäyttö, maankäytön 
muutoksen aiheuttamat vaikutukset 
ympäristöön (esim. hydrologiset 
vaikutukset), maaperän sopivuus 
aurinkoenergian tuotantoon, kulttuurilliset 
ja arkeologiset tekijät sekä vaikutukset 
esteettömyyteen, kasvistoon ja eläimistöön. 

NÄKEMYS
Rahastojemme omistamat aurinkoenergiavoimalat kasvattavat 
merkittävästi Korkian toiminnan positiivista ympäristövaikutusta

Mika Räsänen
Investment Director,

Private Equity
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Aurinkoenergiahankkeiden 
ympäristövaikutusta voidaan tarkastella 
esimerkkien kautta. Esimerkiksi Korkian
Espanjan Andalusian 
aurinkoenergialaitoksista Casabermejan
(3,6 MW) 6 hehtaarin tontilla sijaitsee 
ainoastaan yksi puu. Lisäksi tontilla ei ole 
sadeveden lisäksi muuta kastelua, joten 
kuivuudesta johtuen tontti soveltuisi 
arvion mukaan lähinnä oliivien viljelyyn. 
Tontti sijaitsee 630 metrin korkeudessa 
kuivalla ylätasangolla.

Toinen Andalusian voimalaitos Guadixissa
(7,3 MW) sijaitsee 1 060 metrin 
korkeudessa olevalla 17 hehtaarin tontilla. 
Tontilla ja sen ympäristössä kasvaa 
kitukasvuista metsää eikä sillä voi 
harjoittaa maanviljelystä alhaisesta 
vuotuisesta sademäärästä johtuen.

Aurinkoenergian suurin ympäristövaikutus 

tulee kuitenkin tuotannon syrjäyttämästä 
fossiilisesta energiasta eli öljyn ja hiilen 
käytön vähenemisestä. Korkian 
aurinkoenergiahankkeet sijaitsevat 
Chilessä ja Espanjassa. Näissä maissa 
aurinkoenergian tuotanto korvaa suoraan 
öljyn, hiilen ja kaasun käyttöä. Näitä 
fossiilisia polttoaineita käyttävän 
energiantuotannon osuus on 
kummassakin maassa n. 70–80 % 
kokonaistuotannosta.

Tällöin esimerkiksi Korkian Chilessä jo 
tuotannossa olevat 
aurinkoenergialaitokset pienentävät yli 
100 000 tonnia CO2-päästöjä vuodessa ja 
tuottavat sähköä n. 50 000 kotitaloudelle. 
Vastaavat luvut Espanjan hankkeille (11 
MW) ovat 14 000 tonnin CO2-päästöjen 
vähennys vuodessa ja sähkön tuotanto 6 
600 kotitaloudelle.

Korkian Chilessä jo tuotannossa 
olevat aurinkoenergialaitokset 
pienentävät yli 100 000 tonnia CO2-
päästöjä vuodessa ja tuottavat 
sähköä n. 50 000 kotitaloudelle.



CASE: UNICEF FINLAND
Systeeminen lähestymistapa 
kehitysmaiden sanitaatio-ongelmiin

Korkia on kehittänyt yhdessä Suomen Unicefin kanssa 
turvallista sanitaatiopalveluketjua vuodesta 2018. 
Kehitystyön tuloksena syntyi S5-konsepti: Self-sustaining and 
safe sanitation service chain

Konseptin tarkoituksena on tuottaa turvallisia, hygieenisiä ja 
kohtuullisilla kustannuksilla toteutettuja sanitaatiopalveluja. 
Suomeen on perustettu yhtiö, joka vastaa Suomen Unicefin 
lisensoimasta S5-konseptista. Kantavana ajatuksena on kestävälle 
pohjalle rakentuva liiketoiminta, joka on tehokkaasti skaalattavissa 
uusille markkinoille. Paikallisella osaamisella, liiketoiminnan 
kehittämisellä sekä Unicefin paikallisella toiminnalla on keskeinen 
rooli konseptin jalkauttamisen onnistumisessa.

Teknisen ratkaisun ytimessä on yksinkertainen jäteveden 
puhdistusprosessi, kiintoaineksen kompostointi sekä mädätteen 
hygienisointi. Esikäsitelty ja kompostoitu liete hiilletään ja siihen 
sekoitetaan puuhiilipöly sekä teollisuuden sivutuotteena syntyvää 
mallasuutetta, jota käytetään sideaineena lopputuotteena 
syntyvien brikettien valmistuksessa. Briketit myydään 
teollisuudelle lämmön tuotantoon ja kotitalouksille keittoliesien 
lämmittämiseen.

Palveluiden skaalaamisen pullonkaulana on vähäinen 
vastaanottokapasiteetti. Esimerkiksi Ugandan pääkaupungissa 
Kampalassa on vain kaksi jätevedenpuhdistamoa. S5-konseptissa 
on rakennettu ratkaisu juuri tämän infrastruktuurihaasteen 
taklaamiseksi. Modulaarinen tekninen toteutus mahdollistaa 
taloudellisen, yksinkertaisen ja tehokkaan teknisen ratkaisun, 
jolloin yhdessä laitoksessa pystytään käsittelemään n. 50 000 
henkilön käymäläjätteet. Laitos tuottaa arviolta 3 000 tonnia 
brikettejä kotitalouksien ja teollisuuden tarpeisiin.

Konseptin kantavana 
ajatuksena on ollut alusta asti 
kestävälle pohjalle rakentuva 
liiketoiminta, joka on 
tehokkaasti skaalattavissa 
uusille markkinoille.

LUE LISÄÄ
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https://www.korkia.fi/case-unicef-taloudellisesti-kestava-ja-turvallinen-sanitaatiopalveluketju-tuo-ratkaisun-kehitysmaiden-sanitaatiohaasteisiin/
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PUHDAS JA PALVELUISTUVA LIIKENNE

Ihmisten suhtautuminen 
liikkumiseen muuttuu ja 
liikenteen murroksessa pienet 
toimijat haastavat isoja.

Liikkumisen markkina muuttuu radikaalisti jo tällä hetkellä, kun 
kuluttajat siirtyvät omistamisesta palveluihin, markkinoille tulee 
yhä parempia vähäpäästöisiä vaihtoehtoja 
polttomoottoriajoneuvoille ja kaupungit kasvavat entisestään. 
Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia.



Liikenteen ja logistiikan markkina on 
murroksessa – teknologiat kehittyvät ja 
ilmastopolitiikka velvoittaa toimiin.
Lähivuosina palveluistuvan liikenteen 
pienet tulokkaat haastavat perinteisiä 
yrityksiä. 

Päästötavoitteet ja lainsäädäntö vaikuttavat 
liikenteeseen merkittävästi. Tiukentuva 
lainsäädäntö pakottaa vähentämään 
liikenteen päästöjä yli 50 prosenttia vuoteen 
2030 mennessä (vrt. 2005), mikä tarkoittaa, 
että uusia ratkaisuja tarvitaan.

Keskustelu kääntyy helposti siihen, mikä 
yksittäinen teknologia auttaa parhaiten 
tavoitteisiin, mutta ratkaisut eivät ole 
toisiaan poissulkevia. Nopeaan liikenteen 
päästöjen alentamiseen tarvitaan sekä 
biokaasua, kestävästi tuotettuja 
biopolttoaineita, uusia liikkumisen palveluja 
että sähköistämistä, mikäli haluamme 

saavuttaa liikenteen 
päästövähennystavoitteet tavoiteajassa.

Autamme isoja ja pieniä toimijoita 
uusien kasvuaihioiden kartuttamisessa 
ja kasvupolkujen rehellisessä 
arvioinnissa

Asiantuntijamme tuntevat perinteiset ja 
digitaaliset liikkumisen palvelut, autoalan, 
logistiikan sekä julkisen sektorin 
tulevaisuuden haasteet. 

Olemme liikkumisen 
palveluoperaattoreiden asiantuntija: 
olemme olleet mukana kehittämässä 
maailman ensimmäisen liikkuminen 
palveluna –yhtiötä MaaS Globalia. 
Hallitsemme myös isot julkiset hankkeet ja 
toimimme mm. Vantaan kaupungin yli 30 
toimijan Aviapolis Liikennelabra -
hankkeessa hankekoordinaattorina.

PUHDAS JA PALVELUISTUVA LIIKENNE
Liikkuminen on murroksessa
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MAAS GLOBAL
MaaS Global on maailman 
ensimmäinen liikkuminen 
palveluna -yritys. Korkian
toimeksiannosta perustettu yhtiö 
lanseerasi Whim-sovelluksen 
vuonna 2017. Markkina kiinnostaa 
myös sijoittajia – MaaS Global on 
kerännyt rahoitusta yhteensä yli 
25 miljoonaa euroa.

VIRTA – ÄLYKÄS SÄHKÖAUTOJEN 
LATAUSPALVELU
Korkia perusti operaattorin 18 
energiayhtiön toimeksiannosta ja 
loi matkaviestinoperaattoreiden 
verkkovierailuperiaatteeseen 
perustuvan liiketoimintamallin.

Teknologia- ja palveluratkaisua on 
viety jo 11 maahan ja 110 
kaupunkiin.

VAROVA
Korkia tutki Varovan uusia 
kasvumahdollisuuksia 
muuttuvassa 
logistiikkateollisuudessa.

UUSI LIIKENNEMALLI 
BASKIMAAN TARPEISIIN 

Korkia kehitti yhdessä paikallisen 
kumppanimme kanssa uuden 
liikennepalvelumallin, joka 
palvelee Baskimaan 
energiaviraston liikkumiseen 
liittyviä tarpeita. 

Esimerkkireferenssejä aiemmista hankkeistamme



Aviapolis Liikennelabra -hankkeessa yli 30 toimijaa kehitti 
ja testasi uusia liikenteen palveluita ja konsepteja. 
Hankkeen tavoitteena oli löytää vähäpäästöisiä ja 
kustannustehokkaita liikenteen, liikkumisen ja logistiikan 
ratkaisuja. Korkia toimi hankekoordinaattorina Vantaan 
kaupungin johtamassa hankkeessa. 

Puoli vuotta kestänyt hanke osoitti, että muutoksia voidaan 
saada aikaan eri toimijoiden hyvällä yhteistyöllä. Samalla 
mahdollistetaan viimeisimpien teknologioiden, toimijoiden 
näkökulmien ja osaamisten yhteen tuominen uudenlaisten 
liikenteen ratkaisujen löytämiseksi. 

Hankkeessa oli yhteensä viisi työpakettia, ja moni yli 30 
toimijasta osallistui näistä useaan. Mukana hankkeessa olivat 
muun muassa Telia, YIT, Siemens Mobility, Fortum, Veho, Virta, 
Matkahuolto ja Niinivirta. Toimijat kokeilivat yhdessä uusia 
palveluita ja tuotteita, jotka mahdollistaisivat Vantaan 
Aviapoliksen alueen vähähiilisyyden. Samalla hankkeessa 
keskityttiin myös Vantaan, Helsingin ja Espoon kaupunkien 
välisen yhteistyön kehittämiseen älykkään ja vähäpäästöisen 
liikenteen tukemiseksi. 

”Hanke nähtiin tärkeäksi toteuttaa, koska Aviapolis tulee 
olemaan yksi pääkaupunkiseudun merkittävimmistä 
kasvukeskuksista ja liikkuminen on tärkeässä roolissa alueella. 
Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on avainasemassa alueen 
kehittämisessä. Alue uudistuu yhteistyössä toteutettujen 
kokeilujen kautta”, Aviapoliksen projektijohtaja Arja Lukin 
kommentoi. 

CASE: AVIAPOLIS LIIKENNELABRA
Yhteistoiminnalla uusia liikennepalveluita
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LUE LISÄÄ

Hankkeen tavoitteena oli löytää 
uusia vähäpäästöisiä ja 
kustannustehokkaita liikenteen 
ja logistiikan ratkaisuja 
kasvavalle Vantaan Aviapolis-
alueelle.

https://www.korkia.fi/case-aviapolis-liikennelabra-hanke-toimiva-yhteistoimintamalli-keskeisessa-roolissa/


Kun tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä nopeasti 
ja kustannustehokkaasti, on huomioitava olemassa 
olevien ja pian markkinoille tulevien teknologioiden 
potentiaali. Korkialla olemme viimeisen vuoden aikana 
kartoittaneet mm. Gasumin kanssa kaasuautoilun 
tulevaisuutta sekä Vehon kanssa sähköisen liikenteen 
kehitystä.

Korkia on toiminut Gasumin kumppanina biokaasun 
markkinanäkymien kartoittamisessa. Työ on sisältänyt muun 
muassa analyysia tarjontakehityksen erilaisista tulevaisuuden 
kuvista sekä niistä toimenpiteistä, joilla Suomessa uusiutuvan 
polttoaineen potentiaalia voisi edistää. Gasumin omana 
tavoitteena on toimialan kehittäminen muun muassa 
investoimalla 2020-luvun alkuun mennessä 50 raskaan 
kaluston jakeluasemaan Pohjoismaissa.

Vehon kanssa Korkia on selvittänyt sähköisen liikenteen 
kehitysnäkymiä eri ajoneuvosegmenteissä ja kehitykseen 
vaikuttavia muutosajureita aina kotimaisista poliittisista 
päätöksistä EU:n ajoneuvovalmistajille asettamiin CO2-
tavoitteisiin saakka. Lisäksi on tarkasteltu ajoneuvomarkkinan 
kehitykseen vaikuttavien muutosajureiden merkittävimpiä 
uutisaiheita ja arvioitu uutisten takana vaikuttavien päätösten 
merkitystä suomalaiseen ajoneuvomarkkinaan. Veho liikuttaa 
kestävästi ja tarjoaa asiakkaille heidän tarpeensa täyttäviä, 
kestäviä tuotteita ja palveluita.

CASE: PUHDAS LIIKENNE
Uusia puhtaita käyttövoimia Gasumin ja 
Vehon johdolla
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Työ on sisältänyt muun muassa 
skenaariotarkastelua erilaisista 
tulevaisuuden kuvista sekä niiden 
toimenpiteiden analyysiä, joilla 
Suomessa uusiutuvan polttoaineen 
potentiaalia voisi edistää.



NÄKEMYS
Päästötön liikenne ilman epävarmuutta

Kun tavoitteena on vähentää liikenteen 
päästöjä nopeasti ja 
kustannustehokkaasti, on ensiarvoisen 
tärkeää huomioida olemassa olevien ja 
pian markkinoille tulevien 
teknologioiden potentiaali. Tämä ei 
tarkoita ”teknologianeutraaliutta”, 
vaan faktoihin pohjautuvaa arviointia 
mahdollisuuksista ja kustannuksista eri 
rooleissa.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 
keväällä 2018 ns. ILMO-työryhmän 
tarkastelemaan toimenpiteitä, joilla Suomi 
voi vuoteen 2045 mennessä saavuttaa 
hiilettömän liikenteen. Työryhmä tunnisti 
kolme vaihtoehtoista polkua: BIO, TEKNO 
ja PALVELU. BIO keskittyi uusiutuviin 
polttoaineisiin, TEKNO liikennevälineisiin ja 
PALVELU liikennejärjestelmän 
energiatehokkuuteen. 

Polkuja ei tarkasteltu itsenäisinä 

vaihtoehtoina, vaan limittäin optimoiden 
uusia polttoaineita, innovatiivisia 
liikkumismuotoja ja energiatehokkaampia 
ajoneuvoja.

Virstanpylvään raportin pitkän aikavälin 
tavoitteeseen muodostaa vuosi 2030. Myös 
kevään 2019 hallitusohjelmassa todetaan, 
että Suomi vähintään puolittaa liikenteen 
päästöt 2030 mennessä (vrt. 2005). 

ILMO-työryhmän raportin mukaan suunta 
hiilettömään liikenteeseen vaatii tähän 
mennessä 130 000 biokaasu- ja 670 000 
sähköhenkilöautoa eli noin 30 % 
liikennekäytössä nyt olevista 
henkilöautoista. Raskaassa liikenteessä 
tarve on 6 000 biokaasu- ja 7 000 
sähköajoneuvolle. Tällä hetkellä ladattavia 
henkilöautoja on noin 25 000 (ml. PHEV) ja 
kaasuhenkilöautoja 10 000 kappaletta. 
Sähköbusseja on vasta muutama 
kymmenen; kaasubusseja hieman 

enemmän. Samaten suurempia kuorma-
autoja on sähkökäyttöisinä muutama 
kappale ja kaasukäyttöisinä alle 200.

Raportti sisältää lisäksi oletuksia siitä, 
miten kiinnostus julkista liikennettä, 
kävelemistä ja pyöräilyä sekä Mobility as a 
Service 
–ratkaisuja (MaaS) kohtaan kasvavat. Sen
sijaan raportti ei valitettavasti ota
huomioon, millaisia mahdollisuuksia meillä
todellisuudessa on ajoneuvojen
saatavuuden osalta. Näistä kun päätökset
tehdään kaukana Suomesta.

Esitetyt polut hiilettömään 
liikenteeseen ovat monen askeleen 
takana. Erityisesti täytyy ratkoa 
käyttöönottajien epävarmuutta 
investoinnilleen.

Eemil Rauma
Senior Consultant
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Tarkasteltaessa vaihtoehtoista 
käyttövoimaa hyödyntävien ajoneuvojen 
olemassa olevaa ajoneuvokantaa ja 
saatavuutta sekä infrastruktuuria on 
selvää, että esitetyt ajoneuvojen 
tavoitemäärät ovat monen askeleen 
takana. 

Erityisesti täytyy ratkoa käyttöönottajien 
epävarmuuksia investoinnilleen. Suomessa 
henkilöauto on pitkäaikainen ostos ja 
autokantamme on keskimäärin 12 vuotta 
vanhaa. Yrityksissä polttoainekulut ovat 
merkittävimpiä kustannuseriä, 
logistiikkayrityksissä jopa 30 %.

Keskustelu kääntyy helposti siihen, mikä 
yksittäinen teknologia auttaa parhaiten 
tavoitteisiin, mutta ratkaisut eivät ole 
toisiaan poissulkevia. Nopeaan liikenteen 
päästöjen alentamiseen tarvitaan sekä 
biokaasua, kestävästi tuotettuja 
biopolttoaineita että sähköistämistä, mikäli 

haluamme saavuttaa liikenteen päästöjen -
50 % vähennyksen 2030 mennessä.

Päästövähennystavoite tarkoittaa 
käytännössä noin 3,1 Mt 
hiilidioksidipäästöjä. Tästä osuudesta 
biopolttoaineiden 30 % jakeluvelvoitteen 
odotetaan kattavan noin 1,5 Mt, jolloin 
jäljelle jää yhä 1,6 Mt vähennystarpeet. 
Esimerkinomaisesti voidaan todeta, että 
kyseinen päästövähennys kyettäisiin 
saavuttamaan noin 850 000 
täyssähköautolla.

Siinä missä biokaasu tarjoaa raskaan 
liikenteen saralla nopeita ja 
kustannustehokkaita 
päästövähennyskeinoja, tarjoaa sähkö 
merkittäviä mahdollisuuksia laskea 
henkilöautoilun kustannuksia ja päästöjä. 
Sähkö on jo nyt varteenotettava vaihtoehto 
myös jakeluliikenteessä.
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Siinä missä biokaasu tarjoaa 
raskaan liikenteen saralla nopeita 
ja kustannustehokkaita 
päästövähennyskeinoja, tarjoaa 
sähkö merkittäviä mahdollisuuksia 
laskea henkilöautoilun 
kustannuksia ja päästöjä. 
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KESTÄVÄ ELINTARVIKETEOLLISUUS

Ruoantuotannon tulevaisuus 
on täynnä ilmastoystävällisiä 
valintoja ja älykästä 
teknologiaa

Ruoantuotantoon vaikuttaa lukuisia muutosajureita kuten 
lainsäädäntö ja tukijärjestelmät, kiertotalouden teknologioiden 
kehitys, ruokavalioiden eriytyminen sekä kokonaisarvoketjun 
hiilijalanjäljen parempi hahmottaminen. Monella näistä on suora 
vaikutus siihen, millaista ruokaa tuotetaan ja mitä ruokaa 
kuluttajat suosivat. 



KESTÄVÄ ELINTARVIKETEOLLISUUS
Elintarviketeollisuuden murrosta vauhdittaa kasvava tietoisuus 
ruoantuotannon arvoketjun kokonaispäästöistä
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Kuluttajien muuttuvat 
ruokavaliopreferenssit pakottavat 
elintarviketeollisuuden koko 
toimitusketjun seuraamaan muutosta, 
joka näkyy jo kauppojen hyllyillä.

Samanaikaisesti muutoksen seuraaminen 
tulee itse kuluttajalle yhä haastavammaksi, 
sillä niin elintarviketuottajien tavat laskea 
hiilijalanjälki, toteutettavat toimenpiteet 
kuin tavat markkinoida omaa 
ympäristövaikutusta ovat eriytyneet 
voimakkaasti. Se kuitenkin tiedetään, että 
kansainvälisesti tarkasteluna suomalainen 
maatalous on kokonaisuudessaan jo nyt 
päästöiltään alhaisemmalla tasolla. 

Kiertotalouden teeman kuitenkin yhä 
korostuessa nostaa se 
elintarvikevalmistajien perinteiseen 
toimintaan mukaan monia uusia toimialoja. 
Esimerkkeihin lukeutuvat innovatiivisten 
pakkausmateriaalien valmistajat, sivuvirtoja 
käsittelevät teknologiatoimittajat, 
kuluttajarajapinnan 
mobiilisovellusvalmistajat sekä 

epäorgaanisten lannoitteiden tuottajat ja 
biolaitosten suunnittelijat. Digitaalisuus, 
teknologiset innovaatiot sekä sivuvirtojen 
hyödyntäminen ovat tärkeässä roolissa 
kestävän ruoantuotannon luomisessa. Myös 
elintarvikevalmistajien välistä yhteistyötä on 
pakko tiivistää. 

Kehitämme 
liiketoimintamahdollisuuksia 
elintarvikealan ekosysteemissä

Hyödynnämme vahvaa 
asiantuntijuuttamme bio- ja 
kiertotaloudessa sekä liikenteen, logistiikan 
ja energian aloilta. 

Autamme esimerkiksi sopimustuottajien 
palvelujen konseptoinnissa, sivuvirtojen 
hyödyntämistapojen kehittämisessä ja 
tuotantohukan vähentämisessä, logistiikan 
uusien palvelumallien luomisessa sekä 
päästökaupan hyödyntämisen 
kartoittamisessa.

VALIO
Korkia on tukenut syksystä 2018 
lähtien Valiota kunnianhimoisessa 
tavoitteessa saavuttaa 
hiilineutraali maitoketju. 
Tehtävänämme on ollut tuottaa 
tiedolla johtamiseen soveltuvaa 
markkinatutkimusta lannoite- ja 
biokaasumarkkinasta, tukea 
biolaitosverkoston toimintojen ja 
roolien määrittämisessä sekä 
arvioida toteutusvaihtoehtojen 
riskejä ja mahdollisuuksia.

BIOA
Korkia on toiminut vuodesta 2016 
metsäteollisuuden sivuvirroista 

kierrätyslannoitetta tuottavan 
BioA:n liiketoiminnan 
kehittämisen kumppanina. 
Olemme auttaneet BioA:ta mm. 
liiketoimintasuunnitelman 
laatimisessa, markkina-analyysien 
toteuttamisessa ja rahoituksen 
hakemisessa. 

Esimerkkireferenssejä aiemmista hankkeistamme



Korkia on tukenut syksystä 2018 Valiota sen 
kunnianhimoisessa tavoitteessa saavuttaa hiilineutraali 
maitoketju 2035 mennessä. Tavoitteen ainutlaatuisuus 
syntyy suunnitelmallisesta toiminnasta vähentää 
päästöjä omassa tuotantoketjussa sisältäen erityisesti 
alkutuotannon. Valiolaisia maitotiloja on Suomessa noin 
5 000.

Valion käynnistämä työ on alkuvaiheessa keskittynyt uusien 
päästöjä vähentävien teknologioiden tunnistamiseen ja 
kehittämiseen kumppanoitumisella sekä omassa 
tuotekehityksessä. Viimeisen vuoden aikana on mm. 
määritelty hiilinieluja, tunnistettu metaanipäästöjä vähentäviä 
ruokinta- ja navettateknologioita, pyritty lisäämään 
tuotantotilojen energiatehokkuutta ja otettu käyttöön 
biokaasuajoneuvoja.

Keskeisimpänä toimenpiteenä Valio on kehittänyt maatilojen 
lietelannalle käsittelyratkaisua ja siihen liittyvää 
laitosverkosto-kokonaisuutta. Ratkaisulla on merkittävä 
potentiaali tuottaa päästövähenemiä muuttamalla 
lietelannan nykyistä varastointia, käyttöä ja levitystä sekä 
korvaamalla väkilannoitteita ja fossiilisia polttoaineita. 
Käsittelyratkaisu pohjautuu Valion vuonna 2017 
patentoimaan keksintöön, jolla lietelannasta voidaan erottaa 
fosfori- ja typpilannoitejakeita sekä puhdasta vettä. 

Korkia on toiminut Valion tukena erityisesti 
fraktiointiratkaisuun pohjautuvan biolaitosverkoston 
toimintamallin suunnittelemisessa.

CASE: VALIO
Kohti hiilineutraalia maitoketjua
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Valio tavoittelee hiilineutraalia 
maitoketjua suunnitelmallisesti 
vähentämällä päästöjä omassa 
tuotantoketjussaan sisältäen 
erityisesti alkutuotannon.

LUE LISÄÄ

https://www.korkia.fi/case-valio-kohti-hiilineutraalia-maitoketjua/


NÄKEMYS
Mitä pötsi ei sulata sen voi kompensoida, mutta mistä yritykselle aitoa kilpailuetua?

Tavoitteessa kohti kestävämpiä 
liiketoimintoja kompensointi on hyvä 
askel. Rohkeammilla teoilla luot aitoa 
kilpailuetua. Teknologiat ovat pitkälti jo 
olemassa, mutta usein niiden korkea 
hinta tai kokonaiskuvan puuttuminen 
jättävät ne keksijöiden pöydälle. Uuteen 
maailmantilaan sopivia rahoitus- ja 
liiketoimintamalleja ei vielä ole 
riittävästi.

Yhdellä latauksella lähes 500 kilometrin 
kantaman omaavat sähkörekat ovat ensi 
vuonna markkinoilla. Niiden 
energiakustannukset ovat noin 75 % ja 
huoltokustannukset jopa 90 % alhaisemmat 
kuin perinteisten käyttövoimien. 

Eri kulkumuotoja yhdistäviä yhteiskäyttö- ja 
integraattiyrityksiä on markkinoilla ollut jo 
vuosia mahdollistaen henkilöautojen 

keskimääräisen 4 %:n käyttöasteen 
nostamisen.

Aurinkopaneeleiden ostaminen onnistuu 
aivan tavallisesta huonekaluliikkeestä, ja 
energian varastointiinkin on kehitetty 
teknologioita akuista polttokennoihin. 
Seuraavan sukupolven älymittareita ollaan 
parhaillaan vaihtamassa kiinteistöihin. Jo 
ennen rakentamisen aloittamista 
ylijäämämaan ja purkumateriaalien 
kierrätykseen on tarjolla digitaalinen 
alustaratkaisu.

Ruoantuotannossa syntyvää lantaa voi 
käsitellä liikenteen biokaasuksi pellolle 
levittämisen sijaan. Lannoitteeksi on tarjolla 
muun muassa käytetyistä paristoista 
jalostettuja tuotteita. Lehmien pötsin 
mikrobistoakin voi muokata vähemmän 
metaania tuottavaksi. 

Odotan myös hetkeä, jolloin älyjääkaappini 
osaa itsenäisesti listata vanhentumassa 
olevat tuotteet, ehdottaa niistä reseptiä 
illaksi ja tilaa verkkokaupasta puuttuvat 
tuotteet oikeaan aikaan kotiovelle.

Olemme paljon pidemmällä 
kiertotalousteknologioiden kehittämisessä 
kuin arkikeskusteluissa tai mediaa 
lukiessamme usein muistammekaan.

Pelkästään Suomessa on lukuisia 
äärimmäisen innovatiivisia kestävän 
kehityksen yrityksiä, jotka kehittävät ja 
hyödyntävät modernia teknologiaa. 
Edellisistä saatoit tunnistaa mm. 
Tracegrow’n, MaaS Globalin ja Maapörssin.
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Ehkä hiilineutraalin yhteiskunnan 
saavuttamisen haasteena ei siis niinkään 
ole se, etteikö uusia ratkaisuja synny, vaan 
niiden usein korkea hinta ja saaminen 
tuottavasti käyttöön. Uuteen 
maailmantilaan sopivia rahoitus- ja 
liiketoimintamalleja ei vielä ole riittävästi.

Viime aikoina on puhuttu paljon päästöjen 
kompensoinnista. Konkreettisena 
toimintana se tarkoittaa yleensä joko 
puiden istuttamista tai uusiutuvan 
energian hankkeita kehitysmaissa. 
Kompensaatio on hieno ja tarpeellinen 
askel kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. 

Ongelmia syntyy kuitenkin sen johtaessa 
nollasummapeliin, jossa aidoista päästöjä 
vähentävistä kehityssuunnitelmista 
luovutaan. Usein tällaisten 

innovaatioprosessien lopputuloksena 
syntyy vahingossa myös muita ideoita.

Siinä missä uusien rahoitus- ja 
liiketoimintamallien kehittäminen 
päästöjen alentamiseksi on usein 
haastavaa – tai ainakin aikaa ja fokusta 
vievää, on kompensointi kohtuullisen 
helppoa. Puiden istuttaminen tuo 
kuitenkin harvalle yritykselle pitkäaikaista 
kilpailuetua.

Ilmastonmuutos tarkoittaa ennen kaikkea 
resurssien käyttämisen tehostamista. 
Mielestäni voisimme tehostaa myös omia 
resurssejamme fokusoimalla rahoitus- ja 
liiketoimintasuunnitelmien kehittämiseen, 
jotka rakentavat kestävää kilpailuetua.
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Päästöjen alentamisessa kompensointi 
on huomattavasti uusien 
liiketoimintamallien kehittämistä 
helpompaa. Puiden istuttaminen tuo 
kuitenkin harvalle yritykselle 
pitkäaikaista kilpailuetua.
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KIINTEISTÖT KIERTOTALOUDEN EDISTÄJINÄ

Rakentamisessa keskiöön 
nousevat uusiutuvat 
energiamuodot, kuluttajien 
muuttuvat tarpeet ja 
kiertotalous
Kiinteistöt vastaavat Suomessa 32 % kokonaisenergiankulutuksesta 
ja 30 % CO₂-päästöistä. Ilmastonmuutoskeskustelu sekä asumisen, 
liikkumisen, energia- ja kiinteistömarkkinoiden muutokset asettavat 
kiinteistöjen omistajat uudentyyppisten haasteiden eteen.



KIINTEISTÖT KIERTOTALOUDEN EDISTÄJINÄ
Ihmisten suhtautuminen asumiseen ja kiinteistöihin muuttuu jo
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Ilmastonmuutoskeskustelu sekä 
asumisen, liikkumisen, energia- ja 
kiinteistömarkkinoiden muutokset 
luovat uusia mahdollisuuksia 
liiketoiminnan kehittämiselle.

Suurten kiinteistösalkkujen omistajat ovat 
aktiivisesti lähteneet pienentämään 
hiilijalanjälkeään ja kompensoivat 
päästöjään. Kierrätysvaatimukset kiristyvät 
entisestään, kiinteistöjen 
energiajärjestelmät kehittyvät ja ylipäätään 
hajautettu energiantuotanto sekä 
kysyntäjousto edistävät siirtymistä 
päästöttömiin energiajärjestelmiin.

Kuluttajien asuntotarpeet muuttuvat 
- neliöiden sijaan ostetaan
palveluistettuja kokonaisuuksia.

Kaupungistuminen jatkuu voimakkaana ja 
tuo ihmiset palvelujen ja huoltoverkkojen 
äärelle. Ihmiset haluavat enemmän 
asumisen palveluja kuten hoiva ja 

hyvinvointi sekä ruokaan, logistiikkaan ja 
ylläpitoon liittyviä palvelukokonaisuuksia. 
Sosiaalisten tekijöiden merkitys ja 
yhteisöllisyyden tarve kasvavat nopeasti.

Kiinteistöistä kerätty data tarjoaa runsaasti 
mahdollisuuksia kehittää uusia arkea ja 
asumisviihtyvyyttä parantavia palveluita. 
Kiinteistöautomaatio ohjaa uusimpien 
kiinteistöjen energian hallintaa, josta 
voidaan älykkäillä algoritmeilla saada 
merkittäviä taloudellisia säästöjä sekä 
parantaa käyttäjien viihtyvyyttä.

Autamme kiinteistö- ja rakennusalan 
yrityksiä löytämään uusia kasvupolkuja

Lähestymme kiinteistöjä resurssivarastoina 
ja palvelualustoina tavoitteena kehittää 
uusia palveluja kiinteistön käyttäjille ja 
siten nostaa asiakastyytyväisyyttä. 
Liikkuminen ja älykkäät energiaratkaisut 
linkittyvät entistä tiiviimmäksi 
kokonaisuudeksi asumisen ja kiinteistöjen 
käyttämisen palvelukokemusta.

SRV 
Korkia on tukenut SRV:tä uusien 
liiketoimintakonseptien 
kehittämisessä energian saralla.

NCC 
Korkia toteutti hankkeen uuden 
liiketoiminta-alueen kasvun 
rakentamiseksi, jossa yhdistettiin 
perinteistä rakennusalan 
osaamista aivan uusiin 
liiketoimintamalleihin. 

STUDIO PUISTO
Korkia on auttanut 
arkkitehtitoimisto Studio Puistoa 
sopivien kumppanien 

tunnistamisessa kansainvälisen 
kasvun tukemiseksi 
ekologisuuteen ja 
pohjoismaalaisuuteen 
perustuvien matkailukokemusten 
saralla. 

SWECO
Korkia oli toteuttamassa 
toimintamallia kansainvälisen 
kasvun vahvistamiseksi 
tukeakseen Swecon
kasvutavoitteita. Lisäksi olemme 
toteuttaneet hankkeen 
digitaalisten palveluiden 
kaupallistamisen tueksi.

Esimerkkireferenssejä aiemmista hankkeistamme



Korkia on yhdessä SRV:n kanssa kehittänyt yhtiölle uutta 
liiketoimintaa elinkaari- ja energialiiketoiminta-alueelle. 
Liiketoiminnan kantavana ajatuksena on tuoda 
markkinoille kokonaan uudentyyppinen kiinteistön 
energia ja elinkaari palveluna -ratkaisu.

Rakentajia syytetään usein kustannusten optimoinnista 
rakentamisen aikana ja siitä, että luovutuksen jälkeen 
rakentajaa ei kanna vastuutaan, toimiiko kiinteistö kuten on 
suunniteltu. SRV tarttui haasteeseen ja päätti muuttaa tämän 
ajatusmallin tarjoamalla asiakkailleen suunnittelu-, toteutus-
ja ylläpitopalveluja. Ne toteutetaan tilaajan 
hiilitasetavoitteiden mukaisesti hyödyntämään elinkaaren 
kannalta kestäviä ja kustannustehokkaita sekä tarvittaessa 
myös omavaraisia, uusiutuvia energiajärjestelmiä.

SRV suunnittelee hiilineutraaleja kiinteistöjä, joiden 
ylläpitoenergiaa tuotetaan omavaraisesti ja uusiutuvilla 
energianlähteillä. Tavoitteena on rakentaa energiatehokkaita 
kiinteistöjä, joiden energiankäyttö ja talotekniikka on 
älykkäästi ohjattua ja optimoitua, jolloin käyttäjille voi taata 
tasaiset ja miellyttävät sisäolosuhteet.

SRV:n energia- ja elinkaaripalveluissa yhdistyvät hiilineutraalin 
kiinteistön kaikki keskeiset elementit. Palvelun ytimisessä on 
kiinteistön sisäolosuhde ja käyttäjäviihtyvyys sekä näiden 
tuottamiseen tarvittavien taloautomaatiojärjestelmien 
synkronointi. Palvelu tarjoaa kiinteistönomistajalla kiinteistön 
talotekniikan ylläpidon, määräaikaishuollot ja raportoinnin 
olosuhteista kiinteähintaisena kokonaispalveluna.

CASE: SRV
Rakennettu ympäristö kohti hiilineutraaliutta
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LUE LISÄÄ

SRV:n uuden liiketoiminnan 
kantavana ajatuksena on tuoda 
markkinoille kokonaan 
uudentyyppinen kiinteistön energia 
ja elinkaari palveluna 
-ratkaisu.

https://www.korkia.fi/case-srv-kohti-kestavaa-rakentamista-seka-kiinteistojen-energian-ja-elinkaaren-hallintaa/


Korkia on toteuttanut vuonna 2019 kaksi hanketta Sweco
Rakennetekniikalle, Suomen johtavalle 
rakennesuunnittelun insinööritoimistolle. Ensimmäisessä 
hankkeessa haettiin uusia toimintamalleja kansainvälisen 
liiketoiminnan kasvattamiseksi ja toisessa hankkeessa 
toteutettiin digitaalisen ratkaisun kaupallistamiseen 
tarvittavaa markkina- ja kilpailija-analyysiä.

Yhtiön 800 rakennesuunnittelijan laajat resurssit ja kansainvälinen 
konserni avaa hyvät mahdollisuudet viedä suomalaista 
rakennesuunnittelu- ja insinöörityötä Keski-
Eurooppaan. Esimerkiksi Saksassa on tehty merkittävä poliittinen 
päätös ydinvoiman alas ajamiseksi vuonna 2011 Fukushiman
ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Saksassa on tavoitteena 
korvata 66 Twh vuoteen 2020 uusiutuvista lähteistä tuotetuilla 
energiamuodoilla. Maassa on käsillä poliittisesti, mutta myös 
rakenneteknisesti merkittävä haaste - useiden kymmenien 
ydinvoimaloiden sammuttaminen, turvallistaminen, purkaminen ja 
lopulta alueen saattaminen ns. green field -vaiheeseen. Juuri tähän 
Swecolla on mahdollisuus tarjota omaa osaamistaan.

Ratkaisun ytimessä on pistepilven avulla luotu virtuaalinen 
ympäristö, ns. digitaalinen kaksonen, joka antaa yksityiskohtaiset 
tiedot kiinteistön omistajalle ylläpitoa, saneerausta tai 
purkusuunnittelua varten.

Työkalun avulla vaarallisten kohteiden, kuten ydinvoimaloiden 
purku, helpottuu, sillä turvallistamista ja säteilevien osien 
purkamista voidaan harjoitella digitaalisessa ympäristössä. Lisäksi 
urakoitsijoiden on mahdollista saada selvästä luotettavampi 
kokonaiskuva siitä, miten hankkeen voi toteuttaa.

CASE: SWECO RAKENNETEKNIIKKA
Digitaalisilla palveluratkaisuilla osaksi 
elinkaarta
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Työkalun avulla vaarallisten 
kohteiden, kuten ydinvoimaloiden 
purku, helpottuu, sillä turvallistamista 
ja säteilevien osien purkamista 
voidaan harjoitella digitaalisessa 
ympäristössä.



NÄKEMYS
Rakennetulla ympäristöllä on keskeinen rooli hiilineutraalisuustavoitteen 
saavuttamisessa – missä on markkinan mullistava ”kiinteistöalan Spotify”?

Suomessa rakennetun ympäristön osuus 
kansallisvarallisuudestamme on jo yli 80 
%. Rakennettu ympäristö kuluttaa 32 % 
Suomen kokonaisenergiankulutuksesta. 
Lisäksi se tuottaa 30 % vuotuisista 
hiilidioksidipäästöistämme sekä käyttää 
50 % kaikista raaka-aineista. Aikamoinen 
”helvetinkone”, jonka saaminen 
kestävälle pohjalle mullistaisi maailman.

Koulussa opetettiin, että 60- ja 70-lukujen 
betonilähiöt rakennettiin lievittämään 
akuuteinta asuntopulaa eikä niiden ollut 
tarkoitus koskaan kestää näihin päiviin. 
Betoni kesti, talotekniikka ei.

Nyt monen kohdalla tilanne on johtanut 
kestämättömälle pohjalle: kotitalouden 
tärkein omistus on osake, joka sijaitseekin 
alueella, jonka hintakehitys ei mahdollista 
omistuksen arvonnousua eikä sen kuori 

kustannustehokasta saneerausta ja 
elinkaaren jatkoa.

Jatkossa yhä useimpien omaisuus on 
kiinni kiinteistöissä, joiden arvoa on 
vaikea, ellei mahdotonta kasvattaa, 
koska aika järsii sen väistämättä.

Kaupunkirakenteemme edellyttää 
entisestään tiivistämistä ja tietyillä alueilla 
omistuksen arvo ei nouse, päinvastoin. 
Halutuimmat alueet ovat jo rakennettuja, 
joten harvaan rakennettuja alueita pitää 
tiivistää. Mitä sitten, kun lähiöt puretaan ja 
tilalle rakennetaan uusi lähiö, joka ei 
kuitenkaan olennaisesti edellisestä 
poikkea?

Alueet saavat peruspalvelut, mutta 
kokonaisuus muistuttaa edeltäjäänsä. 
Olisiko ylipäätään tarpeen miettiä asumisen 

konseptia kokonaan uudesta kulmasta: 
mistä tulee muutos, jonka Spotify teki 
musiikille?

Rakennusteollisuus on murroksessa ja yhä 
tiiviimmin kytköksissä mm. energia-, 
kiertotalous- ja liikkumisen alaan. 
Toimintaympäristömuutoksia 
tarkasteltaessa huomaa nopeasti, että 
näiden rapistuvien seiniemme, 
kansallisvarallisuutemme, vuoksi tarvitaan 
nopeita ajattelumallien muutoksia. Koko 
rakennusteollisuuden täytyy muuttua.

Nykyinen suunnittele, rakenna, käytä, 
saneeraa, käytä ja pura on tyypillinen 
lineaarinen arvoketju, josta vain 13 % 
materiaaleista päätyy materiaalina 
kiertoon.
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Käynnissä on energiamurros ja älykkäiden 
liikkumisen palveluiden yhdistyminen. 
Rakennettua ympäristöä tarkastellessa tulisi 
ottaa huomioon kattavammin sen 
kokonaisvaltaiset käyttö- ja 
elinkaarimahdollisuudet. 

Suomen digitalisaatioaste ja siihen 
investoiminen on maailman 
mittakaavassakin kovaa luokkaa.
Digitaalisen osaamisen avulla 
suunnitteluprosessit kehittyvät kovaa 
vauhtia ja rakennusalalla puhutaan jo 7D-
malleista. 

Suunnittelua ulotetaan pidemmälle 
käyttöön ja ylläpitoon – kuulostaa loogiselta. 
Mitäpä jos tulevaisuudessa näkisimme 
kiinteistöt resurssivarastoina, joissa 
rakennusmateriaalit ovatkin vain 
väliaikaisesti lainassa tai panttia vastaan 
käytössä? Syntyisi kokonaan uuden 
tyyppinen teollisuuden ala, joka olisi 

erikoistunut purkumateriaalien uusiointiin 
ja taloteknisten järjestelmien 
modernisointiin.

Millainen sitten on tulevaisuuden asunto 
palveluna -konsepti?

Ainakin palveluiden osto ja käyttö on tehty 
joustavammaksi. Yhteiskäyttöpalvelut ja 
jakamisalustat ovat jo nyt täyttä totta. 
Uudenlaisia ryhmärakentamishankkeita on 
jo käynnissä ja modulaarisia 
rakenneratkaisuja kehitetään.

Uutta on helppoa synnyttää uuteen, mutta 
miten palveluistuminen saadaan 
kehittymään vanhassa kiinteistökannassa? 
Miten pienennetään asumiseen käytettäviä 
neliöitä, vähennetään siihen sitoutunutta 
pääomaa, asutaan joustavissa, turvallisissa, 
terveellisissä kodeissa, joiden ovelta pääsee 
joustavasti julkisilla kaikkialle tai kätevästi 
yhteyskäyttöautolla töihin ja harrastuksiin? 

Kauppakassi tulee kahdesti viikossa ovelle ja 
yhteisissä harrastetiloissa voi entisöidä 
mummon puulipastoa.

Näin sanottuna tuntuu helpolta, mutta 
käytännössä olemme vielä tästä kovin 
kaukana. 

Asumisen palveluistuminen kaipaa 
lisää boostausta, tarvitaan 
yhteistyökykyä ja innovatiivisuutta 
uusien palvelumallien ja 
liiketoimintakonseptien 
kokeilemiseksi.

Uskon, että siirrymme yhä voimakkaammin 
perinteisestä, lineaarisesta 
arvoketjurakenteesta toimialojen rajoja 
rikkoviin kompleksisiin systeemeihin ja 
arvoverkkoihin.
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SIJOITTAJANA VAIKUTAT

Sijoittajien toimet voivat 
aiheuttaa valtavia muutoksia 
yhtiöiden, toimialojen ja jopa 
valtioiden toimintaan

Sijoitukset kestävään kehitykseen ja erityisesti uusiutuvaan 
energiaan ovat viime aikoina olleet vahvasti kasvava trendi. 
Otamme huomioon vastuullisuuden sijoitustuotteiden valinnassa 
sekä tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta sijoittaa 
kestävän kehityksen kasvuyhtiöihin.
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Korkia on YK:n vastuullisen sijoittamisen 
periaatteiden (UNPRI) allekirjoittaja. 
Allekirjoittajana olemme sitoutuneet 
kehittämään sijoitustoimintamme 
vastuullisuutta ja raportoimaan esimerkiksi 
ESG-kriteerien eli ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuun sekä hallintotapaan 
liittyvien asioiden integroinnista 
sijoitustoiminnassamme.

Otamme huomioon vastuullisuuden rahastojen 
valinnassa. Sijoitamme kolmansien osapuolten 
hallinnoimien indeksi- ja aktiivirahastojen kautta, 
joten emme suoraan vaikuta sijoituskohteiden 
valintaan ja sitä kautta sijoitusstrategioidemme 
hiiliriskeihin ja ESG-ominaisuuksiin.

Aktiivisesti hoidetuilta rahastoilta edellytämme 
YK:n kestävän kehityksen periaatteiden 
allekirjoittamista, joka ei itsessään vielä takaa 
hyvää ESG-profiilia tai alhaista hiiliriskiä. 
Rahastosalkkujen vastuullisuusominaisuudet 
korostuvat kokonaisuutena.

Hyödynnämme kumppaneiden tutkimusdataa

ESG-kriteerien ja hiiliriskien arvioinnissa 
hyödynnämme ulkopuolisen palveluntarjoajan, 
Morningstarin, rahastoista koostamaa ESG- ja 
hiiliriskidataa. Morningstarin kautta käytössämme 
ovat rahastokohtaiset Sustainalyticsin
tietokantaan perustuvat ESG-kriteerien ja 
hiiliriskien arvioimiseksi tarvittavat tiedot.

Käyttämämme hiiliriskimittari kertoo, miten hyvin 
sijoituksemme ovat valmistautuneet 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Se ei kerro 
ainoastaan hiilidioksidipäästöjen tasosta, vaan 
myös siitä, miten sijoituksemme toimivat 
vähentääkseen päästöjään.

Tiedot luovat suuntaa-antavan kuvan 
rahastojemme hiiliriski- ja ESG-profiilista, mutta 
niihin liittyvien rajoitteiden vuoksi ne eivät 
sellaisenaan ole sijoituspäätöksissä ratkaisevassa 
roolissa.

Hiiliriski- ja ESG-profiilin lisäksi käytämme 
täydentäviä tietoja ja keskustelemme rahastojen 
salkunhoidon kanssa kokonaisvaltaisemman 
kuvan saamiseksi rahastojen vastuullisuudesta.

Mitä uutta vuonna 2019?

Vuonna 2019 lanseerasimme 
kustannustehokkaan kestävän kehityksen ESG-
salkun. Otamme huomioon vastuullisuuden myös 
muissa salkuissamme sekä tarjoamme 
varainhoidon ohella mahdollisuutta sijoittaa 
pääomarahastoihin ja kasvuyhtiöihin, jotka 
pyrkivät edistämään kestävää kehitystä ja 
vastuullisuutta omalla toimialallaan.

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN
Vastuullisuus on kiinteä osa perinteisen varainhoidon 
sijoitusprosessiamme ja raportointiamme

Vastuullisessa sijoittamisessa on 
loppujen lopuksi kyse paremmasta 
riskien hallinnasta 
sekä mahdollisuuksien 
tunnistamisesta. Nämä puolestaan 
johtavat parempaan riski/tuotto-
suhteeseen sijoitussalkussa.
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Osakeallokaation lukuja laskettaessa on 
käytetty Korkia 50 -sijoitusstrategian 
osakesijoitusten malliallokaatiota. Laskelma 
on suuntaa antava ja yksittäisten salkkujen 
tilanne voi jonkin verran poiketa 
malliallokaatiosta.

Vastuullisuusrating kertoo, kuinka hyvin 
Korkian osakeallokaation rahastot 
suoriutuvat ympäristö-, yritys- ja 
yhteiskuntavastuullisuuskriteereillä (ESG) 
verrattuna samankaltaisiin rahastoihin (1-5 
maapalloa = Morningstar Sustainability
Rating).

Osakeallokaation vastuullisuuspisteet 
(Morningstar Sustainability Score) kertovat, 
kuinka hyvin Korkian osakeallokaatio 
kokonaisuudessaan suoriutuu ympäristö-, 
yritys- ja yhteiskuntavastuullisuuskriteereillä 
(ESG) mitattuna. Mitä pienempi pisteluku, 
sitä paremmin ESG-kriteereissä on 
suoriuduttu.

Hiiliriski kertoo, miten suuri riski 
osakeallokaation rahastojen sijoittamiin 
yhtiöihin kohdistuu maailman siirtymisestä 
vähempihiiliseen talouteen. Mittari ei kerro 
ainoastaan hiilidioksidipäästöjen tasosta, 
vaan myös siitä, miten yhtiöt toimivat 
vähentääkseen päästöjä. 

Osakeallokaation hiiliriskipisteet
kertovat, minkälainen hiiliriski Korkian
osakeallokaation yhtiöihin 
kokonaisuudessaan liittyy. Mitä pienempi 
hiiliriskiluokitusten pisteluku, sitä 
vähäisempi hiiliriski.

Osakeallokaation hiiliriskipisteet on laskettu 
painotettuna keskiarvona yksittäisten 
rahastojen pisteistä. Luku kattaa rahastot, 
joille Morningstar julkaisee Carbon Risk
Scoren. Noin 93 % osakeallokaation 
rahastoista on hiiliriskipisteet.

Korkian varainhoitosalkkujen osakeallokaation 
vastuullisuusraportti vuoden 2019 lopussa

Vastuullisuusluokitusten jakauma 
Morningstar Sustainablility Rating

Hiiliriskiluokitusten jakauma
Morningstar Carbon Risk
Classification
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1. Hyvän ESG-profiilin yhtiöt ovat tyypillisesti
kilpailukykyisempiä ja kannattavampia kuin muut yhtiöt.
Tulos selittyy esimerkiksi resurssien tehokkaammalla käytöllä,
paremmalla henkilöstöjohtamisella sekä innovatiivisemmilla
tuotteilla. Korkean ESG-profiilin yhtiöt kykenevät tyypillisesti
vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin pitkällä
aikavälillä.

2. Hyvän ESG-profiilin yhtiöiden yhtiökohtainen riski on
pienempi kuin muiden yhtiöiden. Pienempi riski selittyy
muun muassa vahvemman riskien- ja maineen hallinnan kautta,
minkä seurauksena hyvän ESG-profiilin yhtiöt esiintyvät
harvemmin negatiivisissa uutisotsikoissa, esimerkiksi
korruption, lapsityövoiman käytön tai ympäristön
saastuttamisen vuoksi.

3. Hyvän ESG-profiilin yhtiöiden markkinariski on pienempi.
Seurauksena ne saavat rahoitusta edullisemmin, mikä
puolestaan johtaa korkeampiin arvostuksiin. Alhaisempi
markkinariski selittyy esimerkiksi raaka-aineiden tehokkaalla
käytöllä, jonka seurauksena yhtiöt reagoivat vähemmän raaka-
aineiden hintojen muutoksiin. Alhaista markkinariskiä saattaa
selittää myös erään tutkimuksen (Albuquerque & al.
2012) johtopäätös, jonka mukaan vastuulliset yhtiöt ovat
pienempiriskisiä sijoituskohteita talouden suhdanteista
riippumatta, koska asiakkaat ovat lojaalimpia vastuullisille
brändeille ja vastuullisia arvoja noudattavien yhtiöiden katteet
ovat korkeammat.

LUE LISÄÄ

CASE: ”BEST IN CLASS” -SIJOITUSSTRATEGIA
Kolme syytä, miksi vastuulliset yhtiöt ovat 
kannattavampia, maksavat parempaa 
osinkotuottoa ja niiden arvostukset ovat 
korkeammat.

Tutkimusten mukaan käytännössä 
sijoittajan kannalta toimiva strategia on 
poimia kaikilta toimialoilta parhaan ESG-
profiilin yhtiöt. Näin salkku koostuu 
hyvän ESG-profiilin yhtiöistä ja samalla 
varmistetaan riittävä salkun hajautus. 

https://www.korkia.fi/vastuullisen-sijoittamisen-best-in-class-sijoitusstrategia-ja-kolme-syyta-miksi-vastuullisille-yhtioille-voi-ennustaa-parempaa-taloudellista-kehitysta/
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SIJOITUSVUOSI 2019
Vuosi 2019 oli kokonaisuutena paras sijoitusvuosi sitten 
finanssikriisin – vastuullisuus nousi valokeilaan

Vastuullinen sijoittaminen löi itsensä 
vahvasti läpi vuoden 2019 aikana. 
Sijoitusten vastuullisuuden huomioiva 
MSCI AC World SRI 
-osakeindeksi tuotti myös vastaavaa 
maailmanindeksiä paremmin. Korkia 
lisäsi edelleen vastuullisia sijoituksiaan 
ja laajensi huomattavasti 
vastuullisuusraportointiaan.

Vuosi 2019 oli kokonaisuutena paras 
sijoitusvuosi sitten finanssikriisin. Globaali 
MSCI AC World -osakeindeksi tarjosi 
hulppean +29 % tuoton euroissa. 
Vastuullisen sijoittamisen MSCI AC World 
SRI -osakeindeksi tuotti peräti +31 %. 

Kasvava kiinnostus vastuullista sijoittamista 
kohtaan näkyy myös sijoituspäätöksissä. 
Vastuullisen sijoittamisen rahastot 

keräsivät 39 % kaikista rahavirroista 
Euroopassa vuoden 2019 ensimmäisen 9 
kuukauden aikana*.

Hyvän markkinakehityksen taustalla oli 
keskuspankkien elvytyspolitiikka sekä 
toiveet poliittisten riskien vähentymisestä. 
”Vaihtoehdottomuus” matalan korkotason 
ympäristössä oli kantava teema. 

Maailmantalouden kasvu hidastui viime 
vuonna ja jäi alle aikaisempien odotusten 
noin 3 % tasolle teollisuuden ja 
investointien heikkouden vuoksi. 

Myös yritysten tuloskasvu päätyi globaalisti 
nollan tuntumaan vuonna 2019. Näin ollen 
vuoden 2019 hyvät osaketuotot 
muodostuivat lähinnä arvostuskertoimien 
noususta.

Korkia lisäsi vastuullisen sijoittamisen 
painopistettä varainhoidossa vuoden 
2019 aikana

Korkian Kestävä kehitys -varainhoitosalkut 
menestyivät mainiosti vuonna 2019. 
Vastuulliseen indeksivarainhoitoon nojaava 
Korkia Kestävä Kehitys 100 -osakesalkku 
tuotti +27 % vuonna 2019.

Kasvava kiinnostus vastuullista 
sijoittamista kohtaan näkyy myös 
sijoituspäätöksissä. Vastuullisen 
sijoittamisen rahastot keräsivät 39 % 
kaikista rahavirroista Euroopassa 
vuoden 2019 ensimmäisen 
yhdeksän kuukauden aikana

Kim Nummelin
Portfolio Manager

* Lähde: Morningstar
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Nostimme selvästi vastuullisen 
sijoittamisen ETF-rahastojen osuutta myös 
perussalkuissamme 

Vuoden 2019 lopussa 41 % Korkia 100
-osakesalkustamme oli sijoitettu vastuullisen
sijoittamisen ETF-rahastoihin, kun vuoden
2018 lopussa vastaava lukema oli 18 %.

Käytämme MSCI:n ja S&P:n vastuullisen 
sijoittamisen indeksien pohjalle rakennettuja 
ETF-rahastoja eri liikkeeseenlaskijoilta.

Raportoimme kuukausittain sijoitustemme 
vastuullisuusprofiilia ja hiiliriskiä

Korkia alkoi vuoden aikana säännöllisesti 
raportoida sijoitusten hiiliriskiä ja 
vastuullisuusprofiilia. Vastuullisten sijoitusten 
määrätietoinen kasvattaminen näkyy 
myönteisesti myös salkkujen mitatuissa ja 
raportoiduissa vastuullisuusarvosanoissa.
Osakesijoitustemme vastuullisuusluokitusten 

pisteluku parani tasolta 24,0 vuoden 2018 
lopussa tasolle 19,2 vuoden 2019 lopussa*. 
ESG-kriteerit luokitellaan viiteen riskitasoon: 
matala, keskitaso, korkea ja vakava. 
Arviointiasteikko on välillä 0–100, 100 ollessa 
vakavin. (kts. sivu 33.) 

Vastaavasti hiiliriskiluokitusten pisteluku 
kohentui tasolle 5,4 vuoden 2019 lopussa 
tasolta 7,0 vuoden 2018 lopussa*. Mitä 
pienempi hiiliriskiluokitusten pisteluku, sitä 
pienempi hiiliriski. (kts. sivu 33.) 

Korkia raportoi ensimmäistä kertaa YK:n 
vastuullisten periaatteiden (UNPRI) 
noudattamista sijoitustoiminnassa vuonna 
2019.

Uskomme kestävän kehityksen aktiivi- ja ETF-
rahastojen tarjonnan edelleen kasvavan 
vuonna 2020, mitä hyödynnämme Korkian
sijoitusstrategian mukaisesti.

*Lähde: Morningstar

Lähde: Refinitiv Datastream

Maailman osakemarkkinat: kehitys v. 2019
31.12.2018 = 100, EUR
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KASVUYHTIÖT

SusTech eli Sustainable Technology 
–kasvuyhtiöt luovat ratkaisuja
ilmastonmuutoksen torjuntaan

Meidän kannaltamme kiinnostavia ovat erityisesti sellaiset kasvuyhtiöt, jotka 
suoralla toiminnallaan, tuotteellaan tai teknologiallaan edistävät kestävää 
kehitystä. Uskomme, että Suomen edelläkävijyyttä tällä alueella ei 
hyödynnetä riittävästi maailmalla.
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Korkian listaamattomien kasvuyhtiöiden 
portfolio koostuu yhteensä neljästätoista 
portfolioyhtiöstä, joista suurin osa pyrkii 
edistämään kestävää kehitystä ja 
vastuullisuutta omalla toimialallaan.

Korkian portfolioyhtiöiden osalta toiminta keskittyy 
pitkälti ympäristöllisen vastuullisuuden ja 
kestävyyden edistämiselle, mutta joukossa on 
myös toimijoita, jotka tukevat erityisesti sosiaalisen 
kestävyyden parantumista.

Toistaiseksi ympäristöllisen vastuun mittaamista on 
pidetty kaikkein konkreettisempana ja 
helpoimpana osa-alueena.

Esimerkiksi CO2-päästöt ja hiilijalanjälki ovat 
mittareita, joista on viime aikoina keskusteltu myös 
valtamediassa. Vastuullisuuden kokonaisuudessa 
on tärkeää muistaa myös muut arvot, kuten 
parantuneet terveydelliset olosuhteet tai 
lisääntynyt sukupuolten välinen tasa-arvo.

Vuonna 2019 Korkian strategian mukaisesti 
toteutimme sijoituksia kestävän kehityksen 
yhtiöihin, ml. Nukute, Solar Water Solutions, 
Griffin Refineries ja BioA.

Koska kestävän kehityksen määritelmä on hyvin 
laaja, on näiden yritysten vastuullisuutta 
haasteellista arvioida kvantitatiivisesti. Seuraavat 
kolme case-esimerkkiä nostavat esille, miten eri 
tavoin yhtiö voi täyttää asettamamme kestävän 
kehityksen kriteerit.

KORKIAN KASUYHTIÖPORTFOLIO
Kasvuyhtiösijoittamisella voi osaltaan olla tuomassa 
markkinoille uusia ratkaisuja ja innovaatioita



Norsepower on maailman johtava 
aputuulipropulsiojärjestelmien toimittaja, jonka roottoripurje 
on modernisoitu versio Flettner-roottorista. Toiminta 
perustuu Magnus-ilmiöön: purjeen pyöriessä sen pinta vetää 
ilmaa yhdellä puolella pienemmällä paineella kuin toisella 
puolella, jolloin paine-ero synnyttää työntövoiman, joka 
liikuttaa laivaa eteenpäin.

Meriliikenne vastaa nykyisellään noin 2,5 % maailman 
vuotuisista CO2-päästöistä. Esimerkiksi hiljattaisissa Maerskin
Pelican -tankkerilla tehdyissä mittauksissa Norsepowerin
ratkaisun todettiin tuovan 8,2 % säästön polttoaineen 
kulutukseen ja CO2-päästöihin, joka vastaa vuotuisella tasolla 
1400 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Omien säästöjensä lisäksi 
Norsepowerin teknologia mahdollistaa muiden päästöjä 
vähentävien teknologioiden, kuten LNG-polttoaineen tai 
rikkipesurien käytön.

Suuressa mittakaavassa Norsepowerin ratkaisu on myös 
käytettävissä jo olemassa olevien alusten kanssa, mikä 
vähentää tarvetta suurille kertaluonteisille laivastojen 
uusimisille. Ensimmäisenä matkustaja-aluksena maailmassa 
M/S Viking Grace hyödyntää tuulta Norsepowerin
roottoripurjeen avulla. Lisäksi Norsepower on mm. 
onnistuneesti asentanut kaksi 30 metriä korkeaa 
roottoripurjetta Maersk Pelican -öljytankkerille.

LUE LISÄÄ

CASE: NORSEPOWER
Norsepowerin roottoripurjeella 
vähennetään merenkulun päästöjä ja 
laivaliikenteen polttoainekulutusta

Norsepowerin tuotteiden ja 
palveluiden pääasiallinen 
ympäristöllinen vaikutus tulee 
meriliikenteen vähentyneiden 
päästöjen myötä. 
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https://www.korkia.fi/case-norsepower-startupista-kasvuyhtioksi-5-oppia-joilla-startup-saa-tuulta-purjeisiin/


Solar Water Solutionsin ratkaisujen perustavanlaatuinen 
vaikutus syntyy merkittävästi pienemmästä tarpeesta käyttää 
fossiilia polttoaineita ihmisten perustarpeiden täyttämiselle.

Puhtaasti aurinkoenergialla toimiva vedenpuhdistus ei 
aikaisemmilla teknologioilla ole ollut kannattavaa, mutta 
Solar Water Solutionsin teknologia mahdollistaa 
vedenpuhdistuksen myös köyhemmillä alueilla.

Yhtiön nykyinen fokus Afrikassa auttaa merkittävästi 
lisäämään paikallisen terveyden ja hyvinvoinnin tasoa, kun 
vettä on aikaisempaa turvallisemmin ja paremmin saatavilla. 
Samaan aikaan paikallisten ei tarvitse käyttää enää useita 
tunteja päivässä veden hakemiseen keskitetyistä pisteistä, 
vaan yhä useammalle voidaan tarjota paikallinen veden 
lähde.

Solar Water Solutions toimii yhteistyössä useiden 
merkittävien kolmannen osapuolen tahojen kuten World 
Visionin ja Lorentzin kanssa, mikä auttaa edistämään myös 
sukupolvien sisäistä tasa-arvoa resurssien keskittyessä 
globaalisti valikoituihin kohteisiin.

CASE: SOLAR WATER SOLUTIONS
Uusi teknologia mahdollistaa lika- ja 
jäteveden puhdistamisen juomakelpoiseksi 
100 % aurinkovoimalla

LUE LISÄÄ

Solar Water Solutionsin missiona 
on mahdollistaa puhtaan veden 
saatavuus kaikille ihmisille. 
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https://www.korkia.fi/kotimainen-kasvuyhtio-tuottaa-meri-tai-saastuneesta-pohjavedesta-juomavetta-ilmastoystavallisesti-100-aurinkoenergialla/


VAIHDA KUVA

BioA:n tavoitteena on korvata 
kemialliset lannoitteet ympäristöä 
vähemmän kuormittavalla, mutta 
laadullisesti yhtä hyvällä 
kierrätyslannoitteella.

Nykyinen tehomaatalous on perustunut pitkän aikaa 
lannoitteisiin, jotka ovat heikentäneet maaperän laatua ja 
aiheuttaneet suuria valumia ympäröiviin vesistöihin ja maa-
alueille. 

BioA:n ratkaisu pyrkii edistämään tehokasta maataloutta, 
mutta vähentämään ympäröivien alueiden rasitusta sekä 
parantamaan maaperän kestävyyttä myös tulevaisuuden 
viljelylle. Tämän lisäksi lannoitteen tuotannossa käytetään 
muiden teollisuusalojen sivuvirroista syntyviä raaka-aineita, 
jotka entisestään vähentävät ympäristölle kohdistuvaa 
rasitusta.

BioA:n lannoitteen tuotantoon liittyvä kiertotalousajattelu 
vähentää luonnollisesti jo tuotantovaiheen ympäristöllisiä 
päästöjä, mutta tämän lisäksi myös käytöstä johtuva 
ympäristön rasitus ja tulevaisuuden tuotantokyky paranevat.

Lannoitteen tuotanto on tehty huomioiden ympäristölliset 
vaikutukset, mutta tämän lisäksi myös käytöstä johtuva 
rasitus on otettu huomioon.

CASE: BIOA
Metsätalouden sivuvirroista tuotetaan 
kemiallisiin lannoitteisiin laadultaan 
verrattavaa kierrätyslannoitetta 
maataloudelle

LUE LISÄÄ
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https://www.korkia.fi/orgaaninen-lannoite-kiinnostaa-sijoittajia-bioan-rahoituskierros-paattyi-6-miljoonaan-euroon/


NÄKEMYS
Kestävä kehitys osana suomalaisten julkisten ja institutionaalisten 
sijoittajien prosesseja

Suomalaisten institutionaalisten ja 
julkisten sijoittajien sijoitusprosessien 
suhtautumista kestävään sijoittamiseen 
on tutkittu vasta vähän, mutta on selvää, 
että viime vuosina vahvasti pinnalle 
noussut sijoituskriteeristö on tullut 
jäädäkseen. Vastuullinen ja kestävä 
sijoittaminen ovat osa suomalaisten 
sijoittajien asettamia standardeja, joihin 
kaikkien alan toimijoiden tulee pystyä 
vastaamaan.

Sijoitusala käyttää monipuolisesti erilaisia 
termejä puhuessaan kestävää kehitystä ja 
vastuullisuutta edistävästä sijoittamisesta. 
Tämä kenttä koostuu esimerkiksi 
vastuullisesta sijoittamisesta, (engl. 
Socially Responsible Investing, SRI), 
vaikuttavuussijoittamisesta (engl. Impact
Investing), yritysvastuusta (engl. Corporate
Social Responsability, CSR) sekä ESG-
sijoittamisesta (engl. Environmental, Social
and Corporate Governance Investing), jolla 
tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaaliseen 

vastuun sekä hyvän hallintotavan huomioon 
ottamista sijoitustoiminnassa.

Kaikki nämä edellä mainitut 
sijoitussuuntaukset määrittävät 
vastuullisuuden ja kestävän kehityksen 
viitekehystä omasta kulmastaan. Yhteistä 
kaikille määritelmille on kasvava halu tukea 
sijoittamista ja yritystoimintaa, jotka 
edistävät myös uusia, ei-taloudellisia 
näkökulmia.

Suomessa ollaan vastuullisessa 
sijoittamisessa hyvällä mallilla

Käytännössä jo tänä päivänä lähes kaikkien 
suomalaisten sijoittajien sijoitusprosessit 
ottavat vastuullisen ja kestävän sijoittamisen 
standardit huomioon, mutta kestävän 
kehityksen tarkka määritelmä vaihtelee ja 
alalla käytetään useita erilaisia standardeja.

Vastuullisuuden ollessa laaja-alainen 
kokonaisuus sijoittajat hyödyntävät 

kolmannen osapuolen palveluja ja 
osallistuvat erilaisiin sijoitusaloitteisiin osana 
sijoitusprosessiensa kehittämistä kohti 
vastuullisempaa tulevaisuutta.

Megatrendit ja sijoittajien paine 
muokkaavat finanssialaa

Jokainen sijoituspäätös tehdään tietyn 
tulevaisuudennäkymän ja sijoitusstrategian 
mukaisesti. Analyysissä käytettävät tiedot ja 
yksityiskohtaisuus vaihtelevat huomattavasti 
eri omaisuuserien ja sijoittajien välillä.

Määriteltäessä alan tai markkinan 
tulevaisuutta yksi mahdollisuus on tutkia 
megatrendejä, jotka vaikuttavat maailman-
ja kansantalouksien kehitykseen. Esimerkiksi 
nykyiset yleisesti hyväksytyt megatrendit, 
kuten ilmastonmuutos sekä 
väestörakenteen muutos ovat lisänneet 
myös finanssialan vaatimuksia luoda uusia, 
kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja.
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Pauli Putkonen
Investment Manager,

Private Equity



Sijoitusstrategian kannalta kestävä tai 
vastuullinen sijoittaminen eivät ole uusia 
ideoita, mutta niihin liittyvä keskustelu 
alalla vaikuttaa lisääntyvän jatkuvasti. 
Vastuullista sijoittamista tarkastellaan 
mahdollisuuksien avulla hallita riskiä ja 
varmistaa kestävän liiketoiminnan 
jatkuminen sekä sijoittaminen myös 
tulevaisuudessa. Jos vastuullista 
sijoittamista on historiallisesti pidetty 
erilaisena kuin perinteistä sijoittamista, 
ainoa eroava näkökohta on ollut 
mahdollisesti pidempi sijoitushorisontti.

Vastuullinen sijoittaminen on keskeinen 
osa nykyaikaista sijoitusprosessia

Jotta vastuullisuus ja kestävän kehityksen 
mukainen sijoittaminen tuottaisivat 
haluttuja tuloksia, on niihin liittyvät 
työkalut, kuten ESG-kriteeristö integroitava 
päivittäisiin toimiin yritystasolla. 
Sijoitusprosessi koostuu useista osista eikä 
pelkästään kvantitatiivisilla mittareilla 
(esim. CO2-päästöt) saada aikaan oikeaa 

vastuullisuutta. Vastuullisuus ja kestävä 
kehitys sisältävät aina myös 
kvalitatiivisemmin mitattavia suureita kuten 
henkilöiden välinen tasa-arvo, joihin 
vaikuttaminen ja joiden vaikutukset pitää 
pystyä ymmärtämään sijoitusprosessin eri 
vaiheissa.

Jotta sijoittamalla pystytään vaikuttamaan 
kestävän kehityksen tavoitteisiin, kaikkien 
alalla toimivien pitää ymmärtää erilaisten 
seulontojen, valintojen ja ohjauksen 
merkitys. Päivittäiset valinnat ovat 
tärkeämpiä kuin tiettyjen kriteerien 
vastaavuus vastuukriteereissä tai ”rasti 
ruutuun” -analyysi.

Vastuullinen sijoittaminen ei ole 
irrallinen funktio, vaan osa jokaisen 
sijoitustoimintaan osallistuvan 
työntekijän arkipäivää.
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Oikeat toimet, ohjaus ja 
seulonta, ovat tärkeämpiä 
kuin tiettyjen kriteerien 
vastaavuus 
vastuukriteereissä tai ”rasti 
ruutuun” -analyysi.
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YHTEENVETO

Korkian ytimessä on kestävän 
kehityksen edistäminen
– tärkeimpänä mittarina
toimivat itse teot.
Vastuullisuus on sisäänrakennettu Korkian liiketoimintaan, ja 
kuten tässä raportissa on todettu, se näkyy ennen kaikkea 
tekojen kautta. Keskitymme jatkossakin hankkeisiin, joilla on 
suora vaikutus yhteiskuntamme kestävään kehitykseen.



45

Korkian näkökulmasta vastuullisuuden 
huomioiminen liiketoiminnassa ja 
sijoitustoiminnassa on keino 
saavuttavaa kestävämpää tuottoa ja 
kilpailuetua. Korkian tavoitteena on 
samalla tukea yhteiskuntamme pääsyä 
kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Maailma ja yhteiskuntamme on 
murroksessa - mediassa ja julkisessa 
keskustelussa kauhistellaan 
maailmanloppuskenaarioilla ja 
ilmastototuuksia lauotaan oikoen mutkat 
suoriksi. Ratkaisuja kestävän kehityksen 
haasteisiin on kuitenkin jo nyt olemassa 
paljon, ja uusia teknologioita ja ratkaisuja 
syntyy jatkuvasti lisää. 

Korkialla ponnistelemme päivittäin näiden 
ratkaisujen löytämiseksi, niiden näkyväksi 
tekemiseksi ja toteuttamiseksi.
Ihmisten, osaamisen ja pääoman 
tuominen yhteen on ydinosaamistamme. 
Fokusoidumme kestävän kehityksen 
luomiin murroksiin ja niiden synnyttämiin 
sijoituskohteisiin.

Pyrimme kaikissa tilanteissa toimimaan 
eettisesti, arvojamme ja missiotamme 
noudattaen

Korkian keskiössä on eettisesti kestävä 
liiketoiminta. Viestimme avoimesti ja 
läpinäkyvästi omasta toiminnastamme 
kaikille sidosryhmillemme. Korkia toimii 
sijoituspalveluyhtiötoimiluvan haltijana 
Finanssivalvonnan alaisuudessa. 
Noudatamme kaikkien niiden maiden 
lakeja, sääntöjä ja viranomaismääräyksiä, 
joissa toimimme.

Korkialla on sen hallituksen hyväksymä 
strategia, jonka mukaisesti yhtiön 
liiketoimintaa, riskienhallintaa ja hallintoa 
hoidetaan tehokkaasti ja varovaisten 
liikeperiaatteiden mukaisesti kaikissa 
Korkia-konsernin yhtiöissä.

Vastuullisuuden toteutumista valvoo 
johtoryhmä, joka suorittaa säännöllisesti 
sisäisiä tarkastuksia. Sisäisten tarkastusten 
suorittajana toimii PwC ja konsernin 
tilintarkastajana KPMG.

YRITYSVASTUU
Kehitämme jatkuvasti raportointiamme ja ennen kaikkea tapojamme 
mitata toimintamme vaikuttavuutta

MISTÄ OLEMME  
JO NYT

ERITYISEN YLPEITÄ?

• Kestävän kehityksen
edistäminen ja vastuullisuus
on sisäänrakennettu Korkian
toimintaan: se näkyy aidosti
tekojen kautta

• Kunnianhimoinen ja
monipuolinen tiimimme on
aidosti osoittanut, että
monimutkaisetkin haasteet
on ratkaistavissa tuomalla eri
näkökulmia yhteen

• Korkian omaa hiilijalanjälkeä
on pienenetty systemaattisin
toimin edellisvuoteen
verrattuna

MISSÄ HALUAISIMME KEHITTYÄ 
VIELÄ VAHVEMMIKSI?

• Tavassamme raportoida
vastuullisuutta ja erityisesti
tavoissamme mitata
toimintamme vaikuttavuutta

• Mittakaava, jossa toimimme
on vielä liian pieni –
kannustamme toisiamme ja
asiakkaitamme ajattelemaan
isommin

• Toimintamme
kansainvälistyessä
tarkennamme käytäntöjä,
joilla varmistamme
arvojemme noudattamisen
kaikissa toiminnoissamme
(myös yhteiskumppanit)
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Henkilöstö ja työkulttuuri
Menestyksemme edellytyksenä on motivoitunut 
ja hyvinvoiva henkilöstö. Organisaatiossamme 
on matala hierarkia, ja työntekijöille annetaan 
paljon valtaa ja vastuuta, niin omasta työstään 
kuin Korkian kehittämisestä.

Kaikilla korkialaisilla on velvollisuus 
noudattaa yhtiön toimintaperiaatteita ja 
edistää hyvämaineisuutta sekä 
tarvittaessa puuttua havaitsemiinsa 
epäkohtiin.

Vuoden 2019 lopussa Korkialla oli 41 
työntekijää, joista miehiä 73 % ja naisia 27 %.
Ikäjakauma on 26 ja 63 vuoden väliltä, keski-ikä 
42,2 vuotta.

Henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä uskomme ennaltaehkäisyyn. 
Työterveydestämme vastaa tietotyöntekijöiden 
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin erikoistunut 
Heltti, joka tarjoaa korkialaisille laajennettuja 
työterveyspalveluja kuten 
hyvinvointivalmennuksia ja fysioterapiaa.

Lisäksi tuemme henkilöstön hyvinvointia 
tarjoamalla kaikille liikunta- ja kulttuuriedun 

sekä järjestämällä vapaaehtoista 
yhteistoimintaa, kuten hyvinvointiluentoja ja 
liikunta-aktiviteetteja. Henkilöstön sairastavuus 
(SPO-%) oli 0,31 % vuodelta 2019.

Asiakkaat ja asiakastyytyväisyys 
Suoritamme säännöllisesti 
asiakastyytyväisyystutkimuksia ja kuuntelemme 
asiakkailta saamaamme palautetta herkällä 
korvalla. Edellytämme myös asiakkailtamme 
eettistä toimintaa ja pidättäydymme 
asiakkuuksista tahojen kanssa, joiden toiminta 
on millään tavalla epäasiallista.

Epäasiallisen toiminnan ja rahanpesun 
ehkäisy sekä terrorismin rahoittamisen 
vastainen toiminta
Korkialla on nollatoleranssi rahanpesulle, 
terrorismin rahoittamiselle, korruptiolle, 
lahjonnalle tai muulle asiattomalle toiminnalle, 
jonka tavoitteena on vaikuttaa päätöksentekoon 
tai tuottaa kenellekään osapuolelle 
perusteetonta hyötyä. 

Kieltäydymme kaikesta toiminnasta osapuolen 
kanssa, mikäli on syytä epäillä asiatonta 
toimintaa ja noudatamme pakotelainsäädäntöä. 

Eturistiriidat
Kaikkia työntekijöitä edellytetään toimimaan 
Korkian sekä Korkian asiakkaiden edun 
mukaisesti. Mikäli eturistiriitoja on syytä epäillä, 
ne käsitellään viipyilemättä tapauskohtaisesti 
varmistaen, että päätöksen tekevällä henkilöllä 
ei ole eturistiriitoja.

Yhteiskumppanit ja niiden valinta
Yhteiskumppaneiltamme edellytämme niin 
ikään eettistä toimintaa ja niiden valinnassa 
käytetään harkintaa. Due diligence –prosessin 
tavoitteena on selvittää, että mahdollinen 
yhteistyökumppani toimii Korkian
toimintaperiaatteiden mukaan ja Korkian etujen 
mukaisesti.

Syrjinnän ehkäisy
Kaikkia työntekijöitä, yhteiskumppaneita ja 
muita sidosryhmiä kohdellaan tasapuolisesti ja 
oikeudenmukaisesti riippumatta sukupuolesta, 
iästä, kansallisuudesta tai muista 
ominaisuuksista. Korkialla on nollatoleranssi 
syrjiviin käytäntöihin mm. rekrytointiin, 
palkkaukseen, palkitsemiseen tai yleiseen 
käyttäytymiseen liittyen.
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2/2019
Korkia hyväksyttiin
ilmastonmuutosta vastaan
työtä tekevän Climate 
Leadership Coalitionin
(CLC) jäseneksi

3/2019
Yritysjärjestely: ostimme 
chileläisen uusituvan energian 
projektikehitysyhtiön 
Asesorías RAM SpA:n

12/2019
Käynnistimme yhteistyön 
pohjoismaisen 
ympäristörahoitusyhtiö NEFCO:n
kanssa. NEFCO:n
rahoitusosuuden avulla 
keskitymme voimakkaammin 
uusiutuvaan energiaan ja 
ympäristöteknologiaratkaisuihin

3/2019
Julkaisimme UNPRI-raportin

1/2019
Lanseerasimme 
kustannustehokkaan 
kestävän kehityksen ESG-
varainhoitosalkun

4/2019
Täyden valtakirjan 
varainhoitosalkkumme täyttivät 
viisi vuotta ja salkkujen alusta 
Korkia 100, Korkia 80 ja Korkia 50 
-sijoitusstrategioidemme tuotot
ovat ylittäneet vertailuindeksinsä
selvästi.

12/2019
Allekirjoitimme sopimuksen 300 
miljoonan USD aurinkoenergiaportfolion 
hallinnoinnista. Vuonna 2019 
solmittujen sijoitusten toteutuessa 
täysmääräisenä Korkian hallinnoima 
aurinkovoimaportfolio kasvaa lähes 500 
MW tasolle.

VUODEN 2019 KOHOKOHDAT

8/2019
Vahvistimme 
instituutiotiimiämme 
merkittävin rekrytoinnein

1/2019
Käynnistimme 
kiinteistöliiketoiminnan 
ensimmäisellä, sijoittajille 
pitkäaikaista ja ennustettavaa 
kassavirtaa tuovalla 
tonttirahastolla

6/2019
Korkian hallitukseen kokeneita 
vahvistuksia: Timo Leino, Olli-
Petteri Lehtinen ja Petri Parvinen 
nimitetty uusiksi jäseniksi
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NÄKEMYS
Miksi kiertotalouteen kannattaa panostaa? Vastaus on kolmessa 
K:ssa – kilpailuetu, kannattavuus ja kasvu

Hallituksissa ja yritysten ylimmässä 
johdossa on havahduttu siihen, että 
kestävä kehitys on yritykselle enemmän 
kuin raportointia, kierrätystä ja 
pakollista reagointia ulkopuolelta 
tulevaan paineeseen sen ”oikean 
liiketoiminnan” ohella. 

Parhaimmillaan kestävä kehitys on 
tulevaisuuden kilpailuetu. Hallituksen 
tehtävä on haastaa johtoa luomaan 
vastuullisuudesta kestävää, kannattavaa ja 
kasvavaa liiketoimintaa.

Ideaalitilanteessa vastuullisuusjohtajat 
keskittyvät tiiviisti operatiiviseen toimintaan 
ja liiketoiminnan kehittämiseen, 
vastuullisuusraporttien ja -selvitysten 
laatimisen lisäksi.

Miksi yritykseni on olemassa? Onko 
varmaa, että me kykenemme 
kannattavaan liiketoimintaan myös 
tulevaisuudessa?

Hallituksen tehtävä on haastaa yritysjohtoa 
katsomaan askeleen pidemmälle ja 
varmistamaan yrityksen menestys 
tulevaisuudessa. 

Kiertotalous ja ilmastomuutos mullistavat 
monia toimialoja enemmän kuin mikään 
muu muutos seuraavien vuosikymmenten 
ajan. Kestävää kilpailuetua luovat ne, jotka 
tunnistavat tulevaisuuden mahdollisuudet 
väistämättä edessä olevista muutoksista.

Liiketoiminnan näkökulmasta kiertotalous ja 
muut kestävän kehityksen toimintamallit 
tarjoavat merkittäviä edellytyksiä 

kannattavan kasvun luomiseksi ja 
tehostavat samalla resurssien käyttöä –
myös maailmasta ehtyvien. 

Kestävä liiketoiminta ja kiertotalous 
eivät ole pelkästään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä tai 
yritysvastuuta, vaan tulevaisuuden 
kannattavan liiketoiminnan 
mahdollistajia.

Kiertotaloudessa materiaalivirrat, palvelut ja 
tekniset ratkaisut liikkuvat toimiala- ja 
organisaatiorajojen yli. Uusien ratkaisujen 
kaupallistamiseen tarvitaan yhteistyötä 
yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja 
julkisen sektorin välillä.
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Timo Leino
Hallituksen puheenjohtaja



Vaikka Suomi on pieni maa ja 
maakohtaiset tavoitteemme 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 
tuntuvat globaalissa mittakaavassa 
vähäisiltä, on Suomella jo nyt kokoonsa 
nähden merkittävää sustech- eli 
Sustainable Technology -osaamista ja -
yrityksiä, jopa globaalissa mittakaavassa. 

Kotimaisilta markkinoilta löytyy lisäksi 
hyviä vauhdittajia, kuten Sitra ja Climate
Leadership Coalition (CLC). Sitraa pidetään 
globaalisti yhtenä johtavana 
kiertotalouden lipunkantajana. Sitra on 
ennakkoluulottomasti ottanut eri sektorit 
mukaan kokeiluihin ja uudistuksiin, 
tavoitteena tehdä Suomesta 
kiertotalouden kärkimaa. CLC:tä
puolestaan pidetään eräänä 
vaikutusvaltaisimpana yritysten 
yhteenliittymänä taistelussa 
ilmastomuutosta vastaan.

Jokainen hallitus voi kysyä, miten oma 
yrityksemme voi kytkeytyä näihin 
verkostoihin, joissa kestävän kehityksen 
kokemuksia ja osaamista jaetaan ja uusia 
liiketoimintamalleja esitellään.

Ilmastonmuutos ja kiertotalous eivät 
tunne maiden rajoja

Kolmen K:n, kilpailuedun, kannattavuuden 
ja kasvun, kannustamana haastan 
hallituskollegoita ja yritysten ylimpää
johtoa siirtämään rohkeasti katseen 
isompaan kuvaan. 

Haluttaessa luoda kannattavaa 
liiketoimintaa, kasvua ja aidosti vaikuttaa, 
on mentävä maailmalle. Lähtökohtana on 
oltava globaalit markkinat ja positiivinen 
kädenjälki kiertotaloudessa ja 
vähähiilisyydessä yli rajojen.
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Suomella jo nyt kokoonsa 
nähden merkittävää SusTech-
eli Sustainable Technology -
osaamista ja -yrityksiä, jopa 
globaalissa mittakaavassa. 
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9.12.2019 

Korkia vahvistaa 
aurinkoenergialiiketoiminta 
ansa 300 miljoonan dollarin 
uusilla sopimuksilla ja 
nousee merkittäväksi 
eurooppalaiseksi 
aurinkoenergiaomaisuuden 
hoitajaksi

27.8.2019 

Matalariskistä kiinteää 
kassavirtatuottoa tuottava 
tonttirahasto kiinnostaa 
sijoittajia

22.8.2019 

Instituutiovarainhoitoon 
merkittäviä vahvistuksia: 
Jesper Nyberg ja Jussi 
Kokkonen tiimiin

19.6.2019 

Korkian hallitukseen 
kokeneita vahvistuksia –
Timo Leino, Olli-Petteri 
Lehtinen ja Petri Parvinen 
nimitetty uusiksi jäseniksi

10.6.2019 

Korkian varainhoito täytti 5 
vuotta – ylituottoa 
riippumattomasti

11.3.2019 

Yritysjärjestely: 
vahvistamme kansainvälistä 
liiketoimintaamme 
ostamalla chileläisen 
energia- ja kiertotalousalan 
projektikehitysyhtiön

4.2.2019 

Korkia Climate Leadership 
Coalitionin jäseneksi –
Yhdistyksen tarkoituksena 
on vastata 
ilmastonmuutoksen ja 
luonnonvarojen 
riittävyyden tuomiin uhkiin

10.1.2020 

Markkinakatsaus: Vuosi 
2019 oli huippuvuosi 
sijoittajille

https://www.korkia.fi/markkinakatsaus-vuosi-2019-oli-huippuvuosi-sijoittajille/
https://www.korkia.fi/korkia-vahvistaa-aurinkoenergialiiketoimintaansa-300-miljoonan-dollarin-uusilla-sopimuksilla-ja-nousee-merkittavaksi-eurooppalaiseksi-aurinkoenergiaomaisuuden-hoitajaksi/
https://www.korkia.fi/matalariskista-kiinteaa-kassavirtatuottoa-tuottava-tonttirahasto-kiinnostaa-sijoittajia/
https://www.korkia.fi/instituutiovarainhoitoon-merkittavia-vahvistuksia-jesper-nyberg-ja-jussi-kokkonen-tiimiin/
https://www.korkia.fi/korkian-hallitukseen-kokeneita-vahvistuksia-timo-leino-olli-petteri-lehtinen-ja-petri-parvinen-nimitetty-uusiksi-jaseniksi/
https://www.korkia.fi/korkian-varainhoito-taytti-5-vuotta-ylituottoa-riippumattomasti/
https://www.korkia.fi/yritysjarjestely-vahvistamme-kansainvalista-liiketoimintaamme-ostamalla-chilelaisen-energia-ja-kiertotalousalan-projektikehitysyhtion/
https://www.korkia.fi/korkia-climate-leadership-coalitionin-jaseneksi-yhdistyksen-tarkoituksena-on-vastata-ilmastonmuutoksen-ja-luonnonvarojen-riittavyyden-tuomiin-uhkiin/
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31.5.2019 

Ladattavat ajoneuvot 
yleistyvät nopeasti –
Suomen latausinfra 
uhkaa jäädä jälkeen 
kehityksestä

5.2.2019 

Jokainen euro
pois pankkitileiltä 
tuottavaan 
sijoituskohteeseen on 
askel oikeaan suuntaan

8.11.2019 

Rakennetulla ympäristöllä 
keskeinen rooli 
hiilineutraalisuustavoitteen 
saavuttamisessa – missä on 
markkinan mullistava 
”kiinteistöalan Spotify”?

7.11.2019 

Miksi kiertotalouteen 
kannattaa panostaa? 
Vastaus on kolmessa K:ssa 
– kilpailuetu, kannattavuus
ja kasvu

22.11.2019 

Sijoittaja, 
jätätkö jälkeesi 
merkityksellisiä 
tekoja?

5.12.2019 

Warren Buffettkin 
astuu hiilipölyn 
Keskeltä aurinkoon

25.10.2019 

Mitä pötsi ei sulata 
sen voi kompensoida, 
mutta mistä aitoa 
kilpailuetua?

5.9.2019 

Aurinkoenergia-
markkinoilla kuhisee ja 
totutut lainalaisuudet 
romuttuvat, kun raha ei 
olekaan niukkuus

https://www.korkia.fi/warren-buffettkin-astuu-hiilipolyn-keskelta-aurinkoon/
https://www.korkia.fi/jatatko-jalkeesi-merkityksellisia-tekoja/
https://www.korkia.fi/rakennetulla-ymparistolla-keskeinen-rooli-hiilineutraalisuustavoitteen-saavuttamisessa-missa-on-markkinan-mullistava-kiinteistoalan-spotify/
https://www.korkia.fi/miksi-kiertotalouteen-kannattaa-panostaa-vastaus-on-kolmessa-kssa-kilpailuetu-kannattavuus-ja-kasvu/
https://www.korkia.fi/mita-potsi-ei-sulata-sen-voi-kompensoida-mutta-mista-aitoa-kilpailuetua/
https://www.korkia.fi/nakokulma-aurinkoenergiamarkkinoilla-kuhisee-ja-totutut-lainalaisuudet-romuttuvat-kun-raha-ei-olekaan-niukkuus/
https://www.korkia.fi/ladattavat-ajoneuvot-yleistyvat-nopeasti-suomen-latausinfra-uhkaa-jaada-jalkeen-kehityksesta/
https://www.korkia.fi/uratarina-jokainen-euro-pois-pankkitileilta-tuottavaan-sijoituskohteeseen-on-askel-oikeaan-suuntaan/


www.korkia.fi
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