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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Työmme kestävän kasvun tekijänä 
jatkuu yhä fokusoidummin
Varmistamme kasvun ja maksimoimme tekojemme positiiviset vaikutukset 
jatkamalla yhä fokusoidummin vahvuuksiimme perustuvalla polulla. 
Kasvatamme entisestään uusiutuvan energian hankkeiden kehitystoimintaa 
ainutlaatuisen yhteiskehitysmallimme mukaisesti. Lisäksi vahvistamme 
asiantuntijaorganisaatiotamme ja rakennamme jatkossakin kestävää 
kasvua yhdessä liikkeenjohdon konsultoinnin asiakkaidemme kanssa. 



4

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Lisätty uusiutuvaa energiaa ja vähennetty päästöjä – Vastuullisuus mitataan teoissa sekä 
niiden vaikutuksissa

Epävarmuudesta on tullut uusi normaali ensin 
pandemian ja viimeisimpänä Ukrainan sodan 
myötä. Ihmishenkien menetyksen ja inhimillisen 
kärsimyksen rinnalla sodan muut vaikutukset 
tuntuvat pieniltä, mutta niilläkin tulee olemaan 
kauaskantoisia vaikutuksia.

Ukrainan sota syventää muun muassa energian 
hintaan liittyviä riskejä maailmantaloudelle. 
Energian ja sähkön saannin vaikeutuessa hinnat 
tulevat nousemaan ja inflaatio kasvamaan. 
Kansalaiset ja päättäjät ovat heränneet 
miettimään kriittisten resurssien, kuten energian, 
omavaraisuuden merkitystä. Euroopassa 
tullaankin varmasti tekemään merkittäviä 
panostuksia ja investointeja uusiutuvaan 
energiaan maiden energiahuoltovarmuuden 
turvaamiseksi.

Viimeaikaiset tapahtumat ovat järkyttäneet meitä 
syvästi. Samaan aikaan ne ovat saaneet meidät 
entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että olemme 
oikealla polulla. Korkian kestävän kehityksen 
sijoitustoiminnan painopisteenä on jo muutaman 
vuoden ajan ollut uusiutuva energia. Olemmekin 
jatkaneet määrätietoisesti tämän strategisen 
suunnan toteuttamista ja keskittyneet 

vahvistamaan sen asemaa toiminnassamme.

Uusiutuvan energian liiketoiminnan keskiössä 
yhteiskehitysmalli
Vuoden 2021 aikana toimme uusiutuvan energian 
liiketoimintamme keskiöön yhteiskehitysmallin. 
Yhdistämme mallissa asiantuntemuksemme 
hankekehityksestä, pääomasijoittamisesta, 
rahoituksesta ja portfolionhallinnasta, sekä 
tarjoamme kokemuksemme ja rahoitusta 
paikallisten kumppaniemme käyttöön. 
Vastaavanlaista toimintamallia emme ole 
tavanneet muualla. Olemmekin pystyneet 
kilpailemaan tunnettujen globaalien brändien 
kanssa parhaista hankekehittäjistä.

Toimintamalliin pohjautuvat ensimmäiset kaksi 
aurinkovoimaan keskittyvää yhteisyritystä 
perustettiin Iso-Britanniaan sekä ensimmäinen 
tuulivoimaan keskittyvä yhteisyritys puolestaan 
Suomeen. Tämän lisäksi perustimme 
alkuvuodesta Ruotsiin ensimmäisen 
yhteistyrityksen aurinkoenergiaan 
keskittyvän hankekehittäjän kanssa. Näiden 
hankkeiden onnistuessa täysmääräisenä, 
kehitettävä uusiutuvan energian hankekantamme 
nousee vähintään 4 gigawattiin. Hankkeet 

mahdollistavat Korkian sijoittajille ainutlaatuisen 
sijoitusmahdollisuuden uusiutuvaan energiaan 
globaalisti sekä tuovat Korkialle merkittävän 
tulovirran. Arvioimme uusiutuvan energian 
liiketoiminnan tuovan yli puolet konsernin 
liikevaihdosta jo vuonna 2022 ja osuuden jatkavan 
kasvua myös tulevina vuosina.

Konsultointi vahvisti positiotaan – lisääntyneestä 
kilpailukyvystä ja tunnettuudesta vauhtia 
kasvuun
Konsultointiliiketoiminnassa jatkoimme 
strategiamme mukaisesti panostamistamme 
valittuihin kestävän kehityksen 
erityisosaamisalueisiimme, uusiutuvaan 
energiaan, resurssiviisaaseen teollisuuteen ja 
päästöttömään liikenteeseen. Erityisesti liikenteen 
ja logistiikan alueella vuosi 2021 oli 
projektimäärien osalta menestyksekäs. Autoimme 
mm. työsuhdepyöriä  tarjoavaa Vapautta 
kansainvälistymisessä sekä käynnistimme yli 30 
sähköautoilua kehittävän organisaation 
konsortiohankkeen Arjen älykäs sähköautoilu, 
jossa toimimme koordinaattorina koko kevään 
2022. Kaiken kaikkiaan toteutimme 
konsultoinnissa vuoden aikana yli 50 
kehityshanketta.

Pauli Mäenpää
Group CEO
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Toimintamallimme mukaisesti jatkoimme pitkäaikaisten 
asiakkuuksien rakentamista luoden samalla kuitenkin 
lähes 20 uutta  asiakassuhdetta. Lisäksi konsultoinnin 
vahvistunut positio ja tunnettuus näkyi esimerkiksi 
merkittävänä suorien tarjouspyyntöjen kasvuna syksyn 
2021 aikana sekä erinomaisina työhakemuksina 
konsultoinnin liiketoimintaan.

Pandemia jatkoi haastamistaan
Osaan Korkian kasvuyhtiöportfolion yhtiöistä koronakriisi 
on jatkanut negatiivista vaikutustaan. 
Sijoituspalveluyhtiöihin sovellettavien tulosvaikutteisten 
arvopaperisijoitusten arvostusperiaatteiden johdosta 
tämä näkyy merkittävänä negatiivisena vaikutuksena 
myös Korkian vuoden 2021 liikevaihdossa ja tuloksessa. 
Alkuvuonna 2021 siirsimme kasvuyhtiöidemme 
hallinnoinnin suomalaiselle Butterfly Ventures -yhtiölle ja 
31.12.2021 eriytimme kasvuyrityssijoitukset 
kokonaisjakautumisten kautta omaksi itsenäiseksi 
kokonaisuudeksi irralleen Korkia -konsernista.

Vuoden 2021 aikana olemme mm.
• Kehittäneet vaihtoehtoisten sijoitustuotteidemme 

tarjoamaa ja panostaneet voimakkaasti erityisesti 
aurinko- ja tuulienergian aktiiviseen 
hankekehityskantaan sekä sijoitustuotteisiin.

• Keränneet sijoittajilta noin 93 miljoonaa euroa (vs. 42 
milj. euroa vuonna 2020) konsernin hallinnoimiin 
vaihtoehtorahastoihin, energiasijoitusyhtiöihin ja 
täyden valtakirjan salkkuihin.

• Saaneet syyskuussa vaihtoehtoisiin rahastoihin 
liittyvän AIFM-toimiluvan. Toimiluvan avulla 
kykenimme laajentamaan sijoitustuotteiden 
tarjoamaamme laajemmalle, ei-ammattimaiselle 
asiakaskunnalle.

• Käynnistäneet loppuvuonna uuden tonttirahaston, 
Korkia Tonttirahasto II Ky:n, jonka sijoituskapasiteetti 
oli kokonaisuudessaan noin 75 miljoonaa euroa 
31.12.2021.

• Onnistuneet jatkamaan perinteisen varainhoidon 
osakesalkkujen erinomaista tuottohistoriaa. Korkia 
100 -salkku tuotti +20,3 % ja Korkia Kestävä Kehitys 
100 -salkku tuotti +29,0 %.

• Keränneet yli 3 miljoonaa euroa pääomia Korkia 
Oy:öön. Henkilöstölle ja osakkeenomistajille 
suunnatussa annissa kerättiin noin 1,5 miljoonaa 
euroa syyskuussa 2021, josta henkilöstö merkitsi 
suurimman osan. Joulukuussa 2021 sijoittajille 
suunnattua joukkovelkakirjalainaa merkittiin lisäksi 
yhteensä noin 1,6 miljoonan euron edestä.

Varmistamme kasvun jatkamalla yhä fokusoidummin 
valitulla polulla
Sijoitustoiminnassa meillä on ainutlaatuinen positio 
johtuen skaalautuvasta toimintamallistamme uusiutuvien 
energialähteiden hankekehityksessä. Konsultoinnissa 
puolestaan erotumme kilpailijoista yhdistämällä 
uusiutuvan energian, päästöttömän liikenteen ja 
resurssiviisaan teollisuuden syvän substanssiosaamisen 
rahoitusalan asiantuntemukseen.

Vuonna 2022 varmistamme kasvun ja maksimoimme 
tekojemme positiiviset vaikutukset jatkamalla yhä 
fokusoidummin vahvuuksiimme perustuvalla polulla. 
Kasvatamme entisestään uusiutuvan energian 
hankkeiden kehitystoimintaa ainutlaatuisen 
yhteiskehitysmallimme mukaisesti. Lisäksi vahvistamme 
asiantuntijaorganisaatiotamme ja rakennamme 
jatkossakin kestävää kasvua yhdessä liikkeenjohdon 
konsultoinnin asiakkaidemme kanssa.

Pauli Mäenpää
konsernin toimitusjohtaja
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UUSIUTUVA ENERGIA

Vuosi 2021 ennätysvuosi uusiutuvan 
energian kapasiteetin lisäämisessä
Uusiutuvan energian tuotanto on keskiössä globaaleissa 
ilmastotavoitteissa. Keskeinen syy uusiutuvan energian suosion kasvuun 
kansallisten ja ylikansallisten energia- ja ilmastostrategioiden ohella on 
taloudellisuus. Korkia on uusiutuvan energian murroksen ytimessä niin 
uusiutuvan energian hankekehittäjänä, sijoittajana kuin liiketoiminnan 
kehittäjänä.



Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n arvion mukaan 
vuosi 2021 oli mitä todennäköisimmin taas 
ennätysvuosi uusiutuvan energian kapasiteetin 
lisäämisessä – jopa 290 GW asennettua uusiutuvaa 
energiaa, josta puolet aurinkovoimaa. Lisää 
kuitenkin tarvitaan. Korkia on uusiutuvan energian 
murroksen ytimessä niin uusiutuvan energian 
hankekehittäjänä, sijoittajana kuin liiketoiminnan 
kehittäjänä.

Loppuvuonna 2021 Euroopan uutisotsikoita hallitsivat 
maakaasumarkkinoiden myllerryksestä ja nousevista 
päästöoikeuksien hinnoista johtuneet korkeat 
sähkönhinnat. Nopea talouden virkistyminen nosti 
sähkön tarpeen nousuun – ja johti myös hiilen käytön 
uusiin ennätyksiin sähköntuotannossa vuonna 2021. 

Uuden uusiutuvan energian kapasiteetin tarve on 
selvä. Kansainvälinen energiajärjestö IEA varoittaakin, 
että nykyinen investointitahti ei riitä: heidän 
mukaansa maailma ei ole investoinut riittävästi 
täyttääkseen tulevaisuuden energiatarpeitaan – yli 
tuplamäärän sähköä vuonna 2040 vuoteen 2002 
verrattuna – ja tilanne ei ole muuttunut mihinkään. 
Puhtaan energian investoinnit ovat vähitellen 

elpymässä, mutta jäävät vielä kauas siitä, mitä 
tarvitaan energiapalvelujen kasvavaan kysyntään 
vastaamiseksi kestävällä tavalla.

Jos tarkastellaan asiaa myönteiseltä kannalta, niin 
poliittinen tuki uusiutuville energiamuodoille on 
säilynyt vahvana. Uusiutuvan energian 
investointikustannukset ovat olleet hienoisessa 
nousussa, mutta kunnianhimon taso nousee 
nopeammin. Vaikka tuuli- ja aurinkovoiman 
investointikustannukset kasvavat, poliittinen tuki 
kasvaa nopeammin. Lisäksi samalla nousseet 
fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat 
siivittävät uusiutuvan energian investointeja. Myös 
elpymisrahoja suunnataan uusiutuviin 
energialähteisiin. Uusiutuvaan sähkön- ja 
lämmöntuotantoon, biopolttoaineisiin ja biokaasun 
on suunniteltu käytettävän noin 11 % valtioiden 
elpymisrahoista.

IEA ennustaakin, että uusiutuvan sähkön kapasiteetti 
kasvaa 60 % vuosina 2020–2026 ja nousee yli 4 800 
gigawattiin. Tämä vastaisi tällä hetkellä asennetun 
fossiilisiin polttoaineisiin ja ydinvoimaan perustuvan 
kapasiteetin määrää yhteensä. 

Erityisosaamistamme on katsoa 
perinteisten toimialarajojen yli. 
Se korostuu erityisesti 
energiasektorilla, jonka tarve 
koskettaa kaikkia yhdessä 
asiakkaidemme kanssa 
kehittämiämme liiketoiminta-
alueita. Osallistumme 
uusiutuvan energian 
murrokseen niin uusiutuvan 
energian hankekehittäjänä, 
sijoittajana kuin liiketoiminnan 
kehittäjänä. 

UUSIUTUVAN ENERGIAN VUOSI 2021
Maailma ei ole vielä investoinut riittävästi täyttääkseen tulevaisuuden 
energiatarpeitaan – uuden uusiutuvan energian kapasiteetin tarve on selvä
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Korkia uusiutuvan 
energian kehittäjänä

Lisäksi autamme yrityksiä 
energiamarkkinan murroksen 
mahdollisuuksien 
kartoittamisessa ja 
kaupallistamisessa.

Olemme Euroopan 
mittakaavassa merkittävä 
aurinkoenergiaportfolion 
hallinnoija. Toimimme aurinko-
energiamarkkinalla sijoittajan ja 
portfoliomanagerin rooleissa 
Etelä-Euroopassa ja 
Latinalaisessa Amerikassa. 

Tarjoamme sijoittajille eri 
riskiluokan sijoitus-
mahdollisuuksia aurinko-
energiaan hankekehitys-
vaiheesta valmiisiin 
aurinkoportfolioihin 
sijoittamiseen. 

Lähteet: IEA: Renewables 2021 - Analysis and forecast to 2026



Tuulivoima on yksi nopeimmin kasvava energiantuotantomuoto 
niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa, joten valjastamme 
uusiutuvan energian osaamisemme nyt myös tuulivoimaan.

Olemme sopineet yli 200 megawatin tuulivoiman 
hankekehityksestä Pohjois-Pohjanmaalla. Hankekehitys rahoitetaan 
Korkian sijoittajien avulla, ja paikallinen Arvo Sijoitusosuuskunta on 
jo sitoutunut hankkeen ankkurisijoittajaksi kolmen miljoonan euron 
sijoituksella. Hankekehitysvaiheessa tehtävällä työllä luodaan 
edellytykset usean tuulipuiston rakentamiselle ja yhteensä satojen 
miljoonien eurojen investoinneille alueelle. Hankkeet sijaitsevat 
Ylivieskassa, Siikalatvalla ja Sievissä. Tuulivoimaloiden 
rakennusvaiheen arvioidaan voitavan aloittaa vuonna 2023.

Vuonna 2020 Suomeen asennettiin noin 300 megawattia uutta 
tuulivoimaa, jolloin tuulivoiman kokonaiskapasiteetti nousi lähes 
2600 megawattiin. Tuulivoimalla tuotettiin sähköä 7,8 TWh, joka 
vastaa lähes 12 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. (Lähteet: 
Suomen Tuulivoimayhdistys, Energiateollisuus)

Meillä on kunnianhimoinen tavoite kehittää useita gigawatteja 
uusiutuvaa energiaa Euroopassa seuraavan muutaman vuoden 
aikana. Myös kotimaamme on meille luonnollisesti tärkeä markkina.

UUTINEN
Laajennamme tuulivoimaan
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Hankekehitysvaiheessa tehtävällä työllä 
luodaan edellytykset usean tuulipuiston 
rakentamiselle ja yhteensä satojen miljoonien 
eurojen alueellisille investoinneille.

LUE LISÄÄ

https://www.korkia.fi/semecon-korkia-ja-arvo-sijoitusosuuskunta-kehittamaan-tuulivoimaa-pohjois-pohjanmaalle-yli-200-megawatin-edesta/


Suomalaisille instituutio- ja ammattisijoittajille suunnattu 
Korkia Aurinkoenergiarahasto Ky osti syksyllä 2021 
enemmistöosuuden espanjalaisesta 22 MWp:n Hinojosa Solar -
aurinkoenergialaitoksesta, joka sijaitsee Hinojosa del Vallessa
Badajozin maakunnassa Espanjassa.

Hinojosa Solar -voimalaitoksen vuosittaisen sähköntuotannon 
odotetaan olevan noin 44 GWh, mikä vastaa noin 33 000 tonnin 
hiilidioksidipäästöjä Espanjassa vuosittain. Hyvä tuotanto 
perustuu laitoksessa käytettyyn auringon seurantateknologiaan. 
Kokonaisuudessaan voimalaitoksen tontti on noin 150 hehtaaria, 
josta heinäkuun lopussa käynnistetty voimalaitos käyttää 44 
hehtaaria.

Positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi hanke on myös 
alueellisesti tärkeä, sillä Badajozin alueella sekä työttömyys että 
alueelta poismuutto ovat espanjalaisittain korkealla tasolla. Korkia 
käyttää voimalaitoksen ylläpidossa laitoksen 
vähemmistöomistajalle kuuluvaa paikallista huoltoyhtiötä, jonka 
kanssa on tehty pitkäaikainen laitoksen huoltosopimus.

UUTINEN
Espanjan energiamarkkina kiinnostaa myös 
suomalaisia sijoittajia – ostimme 
enemmistöosuuden espanjalaisesta 
aurinkoenergialaitoksesta

Positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi hanke 
on myös alueellisesti tärkeä, sillä Badajozin
alueella sekä työttömyys että alueelta 
poismuutto ovat espanjalaisittain korkealla 
tasolla.
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LUE LISÄÄ

Kuva: Tomi Tervo, Hinojosa del Valle, Espanja.

https://www.korkia.fi/espanjan-kuuma-energiamarkkina-kiinnostaa-myos-suomalaisia-sijoittajia-korkia-aurinkoenergiarahasto-ky-ostanut-enemmistoosuuden-espanjalaisesta-22-mwpn-aurinkoenergialaitoksesta/


Korkia Uusiutuva Energia Ky –rahasto sijoittaa pääosin 
eurooppalaisiin uusiutuvan energian hankekehitysyhtiöihin, mikä 
eroaa tyypillisistä, rakennus- ja operointivaiheisiin sijoittavista 
rahastoista. 

Globaalit energiamarkkinat ovat murroksessa, jota vauhdittaa 
vihreä ilmastosiirtymä ja hiilipohjaisesta sähköntuotannosta 
luopuminen, energian kokonaiskysynnän jatkuva kasvu sekä valtava 
määrä uutta kapasiteettia etsivää pääomaa. Tämä johtaa 
massiivisiin investointeihin etenkin uusiutuvaan energiaan.

Sijoituskohteena uusiutuva energia tarjoaa houkuttelevan 
vaihtoehdon koko ajan kasvavan kysynnän myötä – kapasiteetti 
kasvaa jo nyt voimakkaasti ja tuuli- ja aurinkovoimasta on tulossa 
vastaisuudessa halvin sähköntuotantomuoto maailmassa.  IEA 
arvioi, että noin 600 gigawattia uutta aurinkoenergiakapasiteettia ja 
340 gigawattia uutta tuulivoimakapasiteettia tarvitaan vuosittain 
vuodesta 2030 vuoteen 2050. Hiilineutraaliuden 
maailmanlaajuiseen tavoitteeseen pääseminen vuoteen 2025 
mennessä tarkoittaa, että puhtaan energian vuosittaisten 
investointien pitäisi nousta noin 3.500 miljardiin euroon vuoteen 
2030 mennessä.

Uusiutuvaan energiaan voi sijoittaa pääosin kolmessa eri vaiheessa: 
hankekehitysvaiheessa, voimalaitosten rakentamisen vaiheessa ja 
sähköntuotantovaiheessa. Korkia Uusiutuva Energia Ky -rahaston 
sijoitusstrategia keskittyy hankekehitysvaiheen rahoittamiseen, 
mikä poikkeaa sijoittajille markkinoilla pääsääntöisesti tarjotusta 
mallista, jossa fokus on energialaitosten rakentamisessa ja 
myymisessä sekä sähkön myyntitulon tavoittelussa.

UUTINEN
Korkia lanseeraa uusiutuvan energian rahaston

10

Ilmastotavoitteet vauhdittavat tulevina 
vuosina massiivisesti uusiutuvan energian 
investointeja ja rakentamista.

LUE LISÄÄ

https://www.korkia.fi/korkia-lanseeraa-uusiutuvan-energian-rahaston-kilpailuetuna-normaalia-korkeammat-tuotto-ja-vaikuttavuusodotukset/


Korkia on sopinut kumppanuuden kehittääkseen yhteistyössä 
paikallisen toimijan kanssa yli gigawatin 
aurinkoenergiahankkeita Isossa-Britanniassa.

Kumppanuus mahdollistaa jopa 2–3 gigawattia aurinkoenergian 
kehittämistä ja auttaa omalta osaltaan Isoa-Britanniaa 
saavuttamaan hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2050 
mennessä.

Iso-Britannia on otollinen markkina uusiutuvan energian 
investoinneille. Maan tavoite saavuttaa hiilineutraalisuus sekä 
paikallisviranomaisten julistama ilmastohätätila tukevat 
voimakkaasti uusiutuvan energian investointeja. Vähähiilisten 
energialähteiden tarve kasvaa yhteiskunnan sähköistyessä. 
Esimerkiksi sähköautot, sähköistyvä lämmitys sekä Iso-Britannian 
kunnianhimoinen vihreän vedyn ohjelma tulevat vaatimaan lisää 
sähköntuotantokapasiteettia.

Korkian tavoite on kehittää lähivuosina useita gigawatteja 
uusiutuvaa energiaa Euroopassa, sekä edistää alan vahvaa kasvua 
yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

UUTINEN
Korkia on solminut kumppanuuden 
merkittävien aurinkoenergiahankkeiden 
kehittämiseen

Korkian tavoite on kehittää lähivuosina useita 
gigawatteja uusiutuvaa energiaa Euroopassa, 
sekä edistää alan vahvaa kasvua yhteistyössä 
paikallisten toimijoiden kanssa.
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https://www.korkia.fi/evolution-power-on-solminut-korkian-kanssa-kumppanuuden-rahoittaakseen-yli-gigawatin-aurinkoenergiahankkeiden-kehittamisen/


Vetytalous on selvityksen mukaan globaalisti ja Suomessa 
alkuvaiheessa, mutta voimakkaassa kasvussa. Suomessa 
tehdään jo nykyisellään vetytalouden teknologista kehitystyötä 
laajalla rintamalla. 

Selvitimme yhdessä Kuopion Energian ja Savon Voiman kanssa 
syksyllä 2021 vetytalouden mahdollisuuksia Savo-Karjala-alueella. 
Työssä tunnistettiin, että Savo-Karjalan alueella on useita 
maantieteellisiä keskittymiä, joissa vetytalouden edistämiselle 
olisi erinomaiset edellytykset. Näillä alueilla yhdistyvät 
mahdollisuudet hyödyntää vedyntuotannosta syntyvää lämpöä 
kaukolämpöverkostossa, ottaa talteen hiilidioksidipäästöjä ja 
tuottaa jalostettuina lopputuotteina esimerkiksi liikenteen 
synteettisiä polttoaineita.

Kehityksen liikkeelle saaminen vaatii alueellista yhteistyötä ja 
hankeselvitysten aloittamista. Samanaikaisesti on edistettävä 
teknologianeutraalin lainsäädännön ja toimintaympäristön 
kehitystä, mikä mahdollistaa suotuisat investointiedellytykset 
vähähiilisille vetytalouden ratkaisuille.

Suomen hallitus on julkistamassa kansallisen vetystrategian 
vuonna 2022, minkä toivotaan yhdessä EU:n 
lainsäädäntökehityksen kanssa luovan selkeämmän investointi- ja 
toimintaympäristön vetytalouden kehittämiseksi. Myös 
kotimaisten tukitoimenpiteiden täytyy kohdentua 
teknistaloudellisesti ja päästövähennysvaikutusten näkökulmasta 
potentiaalisimmille maantieteellisille alueille.

CASE Kuopion Energia & Savon Voima
Suomi hivuttautumassa mukaan vetytalouden 
globaaliin kasvumarkkinaan

Suomen hallitus on julkistamassa kansallisen 
vetystrategian vuonna 2022, minkä toivotaan 
luovan selkeämmän investointi- ja 
toimintaympäristön vetytalouden 
kehittämiseksi. 
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https://www.korkia.fi/savo-karjalan-alueella-on-potentiaalia-vetytalouden-edistamiseksi-mutta-liikkeellelahto-vaatii-yhteistyota-ja-selkeytta-vetytaloutta-saatelevaan-lainsaadantoon/
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Espanjassa valtio uhkaa puuttua 
energiayhtiöiden toimintaan. Chilessä 
energiaministeri puhuu uhkaavasta sähköpulasta 
ja lupaa energiantuotantoa lisääviä toimia. 
Euroopan komissio puuhaa kovaa vauhtia 
sosiaalirahastoa, josta vähätuloisille voitaisiin 
kompensoida nousevien energiakustannusten 
aiheuttamaa ahdinkoa. Bidenin hallinto on 
tiukassa paikassa energiahintojen nousun vuoksi. 
Suomessa on ennennäkemätön 
tuulienergiabuumi. Mistä oikein on kyse?

Viimeaikaista otsikoiden tulvaa läheltä ja kaukaa 
yhdistää yksi tekijä – energiasektorilla tuulee ja 
ennen tylsäksikin parjattu sektori säteilee kuin 
aurinko. 

”Mistä tässä kaikessa on kyse?” on kysymys, jota 
myös me korkialaiset olemme pyrkineet 
osaltamme jäsentämään. Näkemyksemme 
mukaan kyseessä on monen tekijän summa, jotka 

myös sattuvat ajallisesti samaan aikaan ja 
ruokkivat toinen toisiaan.

Ensimmäinen tosiasia on se, että energian kysyntä 
kasvaa koko ajan – jopa kiihtyvällä tahdilla 
energiatehokkuustoimista huolimatta. 
Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n tuoreen 
raportin mukaan pelkästään sähkön kysyntä 
kasvaa tällä hetkellä 5 % vuodessa eikä uuden 
kapasiteetin rakentaminen tahdo pysyä perässä 
kasvavassa kysynnässä yhteiskuntien 
sähköistyessä.

Samaan aikaan ilmastonmuutoksen vastainen 
taistelu ajaa energiantuotantokapasiteetin 
siirtymistä hiilipohjaisesta hiilettömään – fossiilista 
kapasiteettia suljetaan eikä uuden kapasiteetin 
rakentaminen toistaiseksi pysty korvaamaan 
vajetta tai vastaamaan uuteen kysyntään.
Kolmas tekijä on ilmastonmuutos itse. Eri puolilla 
maailmaa ilmasto-olosuhteet ovat muuttuneet 

totutusta. Kuivuus on sulkenut vesivoimaloita, 
toisaalla odottamaton kylmyys tai kuumuus on 
kasvattanut voimakkaasti paikallista energian 
kysyntää ja siten laittaneet järjestelmät lujille.

Neljäntenä kehitykseen vaikuttaa politiikka. 
Energiaa omaavien tahojen suhteellinen valta sekä 
vipuvarsi niin alue- kuin maailmanpolitiikassa on 
kasvanut. Esimerkki tästä on Venäjän presidentti 
Putinin armonele Eurooppaa kohtaan tämän 
avatessa kaasuhanoja, jottei meidän tarvitsisi 
palella talvella.

Tekijöiden kokonaisuuden kruunaa 
koronapandemia, joka on sekoittanut 
maailmantaloutta sekä tuotanto- ja 
logistiikkaketjuja. Säikähdyksen jälkeen 
voimakkaasti elpyvä talous on yllättänyt kaikki, 
minkä seurauksena maailma kärsii 
komponenttipulasta ja merkittävistä 
toimitusketjujen viiveistä. 

NÄKEMYS
Kun sähköistyminen, uusiutuva energia, ilmastonmuutos, poliitikko ja pandemia 
kohtasivat, alkoi energiasektorilla paistaa ja tuulla

Mikko Kantero
Executive Vice President, 

Renewable Energy
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Esimerkkinä mainittakoon mikrosiruihin 
tarvittava piin valmistukseen soveltuva hiekka. 
Mikrosiruista kilpailevat kaikki, myös 
energiantuotantolaitokset.

Kaikkien näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena 
meillä on käsissämme energiapula, johon ei 
helppoa ja nopeaa ratkaisua ole nähtävissä. 
Joudumme jokainen päivittämään 
suhtautumistamme energiaan ja 
energiavarmuuteen, sillä paluuta halpaan ja aina 
saatavilla olevaan energiaan tuskin on.

Energiapula merkitsee lähes loputonta kysyntää 
uudesta tuotantokapasiteetista, eli gigawateista. 
Ja nimenomaan hiilivapaista gigawateista, sillä 
muuttuneessa tilanteessa juuri uusiutuvien 
gigawattien syntyminen on pullonkaula ja 

niukkuustekijä. Näin ollen se, joka kykenee 
tuottamaan gigawatteja markkinoille, on hyvässä 
asemassa – niin kasvua tuottavana toimijana 
asiakkailleen kuin ilmastonmuutoksen ja 
energiapulan yhteiskunnallisena ratkaisijana.

Ja tämän vuoksi Korkian strategia sijoittajana on 
keskittyä tuottamaan uutta hiilivapaata 
kapasiteettia markkinoille.

Energiapula merkitsee lähes 
loputonta kysyntää uudesta 
tuotantokapasiteetista, eli 
hiilivapaista gigawateista.

Kirjoittajan Mikko Kanteron intohimona on yli kahden vuosikymmenen ajan ollut energia ja kiertotalous. Mikko 
vastaa Korkian uusiutuvan energian sijoitustoiminnasta. Vapaa-aika kuluu pitkälti koko perheen 
koripalloharrastuksen sekä ruoanlaiton parissa.

Lähteet: https://www.iea.org/news/global-electricity-demand-is-growing-faster-than-renewables-driving-strong-increase-in-generation-from-fossil-fuels



PÄÄSTÖTÖN LIIKENNE

Liikennesektori on yhden historiansa suurimman murroksen edessä, kun 
fossiilisten polttoaineiden viimeinen käyttöpäivä vääjäämättä lähestyy. 
Kyseessä on laaja systeemitason muutos, joka koskettaa jokaista vauvasta 
vaariin. Muutos vaatii päätöksiä, joiden tueksi puolestaan tarvitaan tietoa. 
Korkialla fokuksemme onkin tarjota monipuolisesti tietoa ja 
osaamistamme erityisesti liikenteen palveluista sekä henkilöliikenteen ja 
logistiikan sähköistymisestä. 

Rohkeasti ja määrätietoisesti 
matkalla kohti vihreämpiä 
kilometrejä



Lähteet: Euroopan komissio (2021); LVM (2021); Traficom (2021);  Yle (2021); 
Autoalan Tiedotuskeskus (2022); Tuulivoimayhdistys (2022); IPCC (2022)

PÄÄSTÖTTÖMÄN LIIKENTEEN VUOSI 2021

Määrätietoisin askelin kohti vähäpäästöisempää liikenteen tulevaisuutta

Liikenteen vuotta 2021 leimasi vahva tahto 
kestävämpään tulevaisuuteen. Yhä jatkunut 
pandemia, komponenttipula ja jatkuvat ongelmat 
konttiliikenteessä häiritsivät liikennesektorin 
kehitystä laajalla rintamalla. Tästä huolimatta 
erityisesti vihreää siirtymää saatiin puskettua 
eteenpäin niin EU:n kuin Suomenkin tasolla. Tuore 
IPCC:n ilmastoraportti muistutti jälleen siirtymän 
tarpeellisuudesta.

Heinäkuussa 2021 EU julkaisi Fit for 55 -paketin, joka 
ohjaa kohti vuoden 2030 EU:n ilmastovälitavoitetta. 
Liikenteen osalta keskeisimmät toimenpiteet 
liittyivät päästökauppajärjestelmän kehittämiseen, 
vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin 
rakentamiseen sekä tiukkojen tavoitteiden 
asettamiseen erityisesti kevyemmälle tieliikenteelle. 

Suomessa fossiilittoman liikenteen tiekartta saatiin 
valmiiksi ja sen toimeenpano aloitettiin. Tavoitteena 
on liikenteen päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 
mennessä ja täysin fossiiliton liikenne 2045. 
Parhaillaan toimeenpannaan ensimmäisen vaiheen 
toimia mm. hankintatukia, jakeluvelvoitelain 
päivittämistä, infran kehittämistä, logistiikan 
digitalisaation edistämistä ja kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen tukemista. Myöhemmin seuraavat 
vaiheet 2 ja 3 jatkotoimenpiteineen.

Suunnittelun ohella otettiin lukuisia konkreettisia 
askeleita eteenpäin. Suomessa sähköautoilu teki 
lopullisen läpimurtonsa, kun sähköautojen osuus 
henkilöautojen ensirekisteröinneistä nousi 31 %:iin 
(2020, 18 %) ja linja-autoilla 50 %:iin (2020, 9 %). 
Näiden ajoneuvojen vaatimaa latausinfrastruktuuria 
kehitettiin ja suuria harppauksia otettiin erityisesti 
pikalatausrintamalla. Suomalaista akkuarvoketjua 
pystytettiin vauhdilla aina raaka-ainetuotannosta 
kokoonpanoon saakka. Tuulivoimakapasiteetin 
kasvu 26 %:lla ja Olkiluoto 3 käynnistyminen 
parantavat päästöttömän energian saatavuutta 
helpottaen samalla liikenteen siirtymää. 
Saavutuksissa painottuivat tieliikenteen päästöjen 
vähentäminen. Tälle on kuitenkin syynsä niin nyt 
kuin tulevaisuudessakin, sillä tieliikenne vastaa 
Suomessa yhä n. 95 % liikenteen 
hiilidioksidipäästöistä.

Päästökeskustelun taustalla liikenteen muut trendit, 
kuten automatisaatio, digitalisaatio (ml. etätyöt), 
liikenteen palveluistuminen, kaupungistuminen, 
pyrkimys vähentää yksityisautoilua sekä terveys ja 
turvallisuus pitivät yhä pintansa. Yhdessä nämä 
trendit muokkaavat liikkumisen tulevaisuutta ja 
niiden seuraaminen on jatkossakin kriittisen tärkeää 
liikkumismuodosta riippumatta. 

Korkia puhtaan ja 
palveluistuvan liikenteen 
edistäjänä

Tarjoamme osaamistamme 
päästöttömän liikenteen saralla 
mm. seuraavin tavoin

Liikenteen tiimimme vahvuuksia ovat 
erityisesti käyttövoimamurros ja 
liikenteen uudet palvelut

Käyttövoimamurros
• Lainsäädäntö
• Ilmastotavoitteet
• Teknologinen kehitys
• Latauspalveluiden kehitys
• Valmistajien strategiset valinnat
• Jakelulogistiikan muutokset
• Raaka-aineiden & komponenttien 

saatavuus

Liikenteen palvelut
• Kaupungistuminen
• Digitalisaatio
• Automatisaatio
• Uudet palvelut
• Mikromobiliteetti
• Kulutustottumusten muutokset

• Toteuttamalla markkinaselvityksiä 
ja toimenpidesuunnitelmia 
päätösten tueksi

• Luomalla liikenteelle ja logistiikalle 
uusia palvelumalleja ja 
kehittämällä liiketoimintaa

• Tukemalla kasvustrategioiden ja 
uusien markkina-avausten 
valmisteluissa ja toteutuksessa

• Käynnistämällä alan 
ekosysteemihankkeita ja 
arvioimalla potentiaalisia 
kumppaneita

• Kartoittamalla 
rahoitusmahdollisuuksia 
kasvuhankkeiden tueksi



Työsuhdepyörät ovat sekä työnantajalle että valtiolle erinomainen 
tapa paitsi tukea työntekijöiden liikkumista ja terveyttä myös 
lisätä kestäviä liikkumismuotoja. 

Korkia toteutti tähän markkinarakoon Suomen markkinoilla 
onnistuneesti iskeneelle Vapaudelle markkina-analyysin, jossa 
tunnistettiin mahdollisia uusia kiinnostavia markkinoita Euroopassa, 
joille Vapaus voisi laajentaa toimintaansa tulevaisuudessa.

Korkian projektitiimi tutki syvällisesti tutkimukseen valittujen 
markkinoiden pyöräilyn trendejä sekä pyörämarkkinaa ja sen 
kehitysnäkymiä kokonaisuutena. Pyörämarkkinoilla näkyy tällä 
hetkellä sähköpyörien suosion kasvu. Sähköpyörien lisäksi 
keskityimme erityisesti työsuhdepyörämarkkinaan ja sen 
erityispiirteisiin, kuten työsuhdepyörien suosioon, keskihintoihin 
sekä verotukseen ja mahdollisesti odotettavissa oleviin muutoksiin 
verokohtelussa.

Pyöräilyn tulevaisuuden näkymiä kirkastettiin lisäksi käymällä läpi 
tutkimuksessa mukana olleiden maiden pyöräilystrategiat tai 
vastaavat pyöräilyn edistämiseen liittyvät ohjelmat. Lisäksi 
tarkasteluun otettiin jo julkaistut tai tulossa olevat lisärahoitukset 
infrastruktuuriin sekä tuet pyörähankintoihin ja pyöräilyyn.

Korona-aika on lisännyt pyöräilyn suosiota ympäri Eurooppaa. Jottei 
suosion kasvu loppuisi, satsaavat useat Euroopan maat tällä hetkellä 
pyöräilyyn sekä infrastruktuurin lisärahoituksella että erilaisten 
pyörähankintojen tukien muodossa.

CASE Vapaus
Työsuhdepyörien pyörät pyörivät kohti 
kansainvälisiä markkinoita

17

LUE LISÄÄ

https://www.korkia.fi/case-vapaus-tyosuhdepyorien-pyorat-pyorivat-kohti-kansainvalisia-markkinoita/


Useampi kuin joka neljäs tänä vuonna rekisteröity henkilöauto on 
ollut joko täyssähköinen ajoneuvo tai hybridi. Sähköautot 
lisääntyvät siis vauhdilla Suomen maanteillä ja määrän 
moninkertaistuminen luo uudenlaisia tarpeita esimerkiksi 
latausinfrastruktuurille. Mikä on kuntien rooli tässä kehityksessä?

Yleisesti sähköisen liikenteen markkinakehitystä ohjaavat vahvasti 
EU:n ja valtioiden hiilineutraalisuustavoitteet, mutta viime aikoina 
myös yritystason hiilineutraalisuustavoitteet ovat ohjanneet 
ajoneuvohankintoja. Muita ohjaavia tekijöitä ovat muun muassa 
ajoneuvovalmistajien sitoutuminen sähköisiin käyttövoimiin, 
teknologiakehityksen laskeva vaikutus hintoihin, kasvava 
ajoneuvotarjonta ja latausinfrastruktuurin kehitys. Kuntien 
näkökulmasta edellä mainittujen lisäksi mm. vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuuria koskevan AFI-direktiivin päivitys sekä 
puhtaiden ajoneuvojen direktiivi ovat mielenkiintoisia seurannan 
kohteita varautumisnäkökulmasta. Laki rakennusten varustamisesta 
latauspisteillä luo myös omat vaatimuksensa, joihin kuntien on 
vastattava.

2020-luvun aikana niin sähköisten henkilöautojen kuin 
hyötykäyttöajoneuvojen määrä tulee moninkertaistumaan. Kuntien 
näkökulmasta tämä edellyttää investointeja esimerkiksi 
latauspisteisiin. On päätettävä, millä tavoin latauspisteitä hankitaan, 
millaisella aikataululla sekä minne niitä olisi hyvä sijoittaa. Samalla 
on mietittävä, millä tavoin kuntana halutaan tai ylipäätään voidaan 
tukea liikenteen sähköistymistä. Hankitaanko lainsäädännön 
edellyttämät latauspisteet vai voidaanko samalla tukea myös 
paikallisen elinkeinoelämän tekemistä ja edellytyksiä?

CASE Pirkkala
Liikenteen sähköistyminen siirtyy 
tienraivaajista massoihin
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https://www.korkia.fi/case-pirkkala-liikenteen-sahkoistyminen-siirtyy-tienraivaajista-massoihin-kunnat-pohtivat-niin-varautumista-kuin-keinoja-edesauttaa-elinkeinoelamaa-muutoksessa/


Mitä kuljetuskaluston sähköistyminen tarkoittaa alueen eri 
toimijoille, kuten kuljetusyrityksille, terminaaleille ja 
kuljetuspalveluita käyttäville yrityksille? Perehdyimme tähän 
kysymykseen yhdessä Business Tampereen kanssa Tampereen, 
Pirkkalan ja Lempäälän alueiden logistiikkaan. 

Vaikka henkilöautopuolella ollaan sähköistymisessä hyvässä 
vauhdissa, on kehitys logistiikan puolella vasta lähdössä liikkeelle. 
Muutosajurit ovet kuitenkin logistiikassa osin samat. Raskaan 
liikenteen osuus EU:n tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä on 27 % ja 
näitä on tarve vähentää. EU:ssa onkin asetettu raskaan liikenteen 
ajoneuvovalmistajille tavoitteeksi vähentää hiilidioksidipäästöjä 15 
% vuoteen 2025 mennessä ja 30 % vuoteen 2030 mennessä 
(verrattuna vuoteen 2019/2020).

Tampereella on haluttu varautua uusien käyttövoimien mukanaan 
tuomaan muutokseen. Teimme vuoden 2020 aikana yhdessä 
Business Tampereen kanssa selvityksen siitä, millaisia edellytyksiä 
Tampereella on sähköisen logistiikan terminaalin toiminnalle. 
Hankkeessa käytiin ensin läpi logistiikan kehityksen tilanne ja 
näkymät Tampereen, Pirkkalan ja Lempäälän seuduilla sekä 
tutustuttiin logistiikan sähköistymisen näkymiin. Tämän jälkeen 
selvitettiin sähköisen logistiikan terminaalin konseptin toimintaa, 
jota käytiin läpi myös paikallisten logistiikkayritysten kanssa.

Tampereen alueella on halu olla tässä asiassa edelläkävijä, joten työ 
ei lopu tähän. Sähkö on käyttövoimana uusi ja luo uusia haasteita ja 
mahdollisuuksia. Miten päivittäinen kuljetustoiminta järjestetään? 
Miten ajoneuvoa ladataan ja huolletaan? Miten toiminta vaikuttaa 
sähkönkulutukseen ja sähköverkkoon?

CASE Business Tampere
Tampereella edellytykset sähköisen logistiikan 
terminaalin toiminnalle
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https://www.korkia.fi/case-tampere-paastottoman-logistiikan-edellakavijana/


20

RESURSSIVIISAS TEOLLISUUS

Kiertotalous tarjoaa tehokkaan 
keinon ympäristön jalanjäljen 
pienentämiseksi vauhdittaen 
samalla talouden kasvua
Kiertotalouden mahdollisuudet piilevät koko arvoketjussa, esimerkiksi 
tuotannon sivuvirroissa ja resurssien tehokkaammassa käytössä. 
Autamme yritysasiakkaitamme luomaan uutta kasvua ja liiketoimintaa 
kiertotalouden  tuomilla innovatiivisilla ratkaisuilla koko arvoketjussa. 
Vahvinta osaamisemme on erityisesti elintarviketeollisuuden ja 
rakentamisen sektoreilla. 



Kiertotalouden merkitys vahvistui edelleen 
vuonna 2021, ja siitä on povattu jopa 
pelastuskeinoa pandemiasta. Kiertotalous tarjoaa 
tehokkaan keinon ympäristön jalanjäljen 
pienentämiseksi vauhdittaen samalla talouden 
kasvua.

Euroopan unionin vuonna 2020 kehittämä 
kiertotalouden toimintasuunnitelma (engl. Circular
Economy Action Plan) on asettanut teollisuuden 
avainasemaan ilmastoneutraaliuteen siirtymisessä. 
Kiertotalouden lähtöajatuksena on siirtyminen 
lineaarisesta tuotantoajattelusta kohti  
kiertävämpää, jossa luonnon resursseja 
uusiokäytetään niiden elinkaaren tullessa 
päätökseen. Kiertotalous tarjoaa siten uusia 
kasvumahdollisuuksia resurssien tehokkaamman 
kierron ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien 
seurauksena.

Kiertotalouden liiketoimintamallit ovat kehittyneet 
viimeisien vuosien aikana ja tunnistettuja 
liiketoimintamalleja ovat raaka-aineiden kierrätys 
tuotantoprosessissa, digitaalisuuden vahvistamat 
jakamisalustat, tuote palveluna -mallit, tuotteiden 

elinkaaren pidentäminen mm. huoltamisen 
ratkaisuilla, sekä tuotannon sivuvirtojen tuomien 
resurssien talteenotto ja hyödyntäminen.

Suomi onkin asettanut tavoitteekseen olla 
edelläkävijä kiertotaloudessa. Ykkösasemaa 
varmistaakseen valtioneuvostossa tehtiin 
periaatepäätös kiertotalouden strategisesta 
ohjelmasta keväällä 2021, jossa esitetään 
panostuksia datatalouteen ja digitalisaatioon, 
sääntelyn painopisteen siirtymistä jätteistä 
tuotteisiin ja talouden kannustimien suuntaamista 
kestäviin investointeihin.

Vuonna 2021 kiertotalouden rinnalle nousi entistä 
enemmän keskustelu luontokadosta. Esimerkiksi 
YK:n luontokokouksessa (COP15) nostettiin esiin 
kiertotalouden keskeinen osuus luontokadon 
pysäyttämisessä. 

KIERTOTALOUDEN VUOSI 2021
Kiertotalous tarjoaa uusia kasvumahdollisuuksia resurssien tehokkaamman kierron myötä
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Olemme erityisen vahvoja 
etenkin rakentamisen ja 
elintarviketeollisuuden 
toimialoilla.

Korkia resurssiviisaan 
teollisuuden ja 
kiertotalouden edistäjänä

Tarjoamme osaamistamme 
elintarviketeollisuuden osalta 
mm.

• toteuttamalla 
materiaalikatselmuksia ja 
ehdotuksia tuotantohukan 
vähentämiselle

• kehittämällä kestävän 
kehityksen strategioita ja 
liiketoimintasuunnitelmia

• arvioimalla ja etsimällä 
sivuvirroille kaupallistamis-
vaihtoehtoja 

• luomalla logistiikalle uusia 
palvelumalleja

• tuomalla kestäville tuotteille 
entistä laajempia 
vientimahdollisuuksia

Tarjoamme osaamistamme 
rakentamisen osalta sisältäen 
mm.
• markkinoiden katsaukset 

• uusien liiketoimintojen ja 
palveluiden kehittämisen 

• rakentamis-toimialueen 
kehityksen edistämisen

• uusien palveluiden luonnin 



Kaivosteollisuus on merkittävä Suomen teollisuudenala ja sen 
vaikutukset ympäristöön ovat mittavat muun muassa vesistöjen 
ja maiseman muutosten kannalta. Yksi kaivosteollisuuden 
suurimmista haasteista on kaivannaisjätteiden hallinta niin 
uusiokäytön kuin vesistöjenkin näkökulmasta. 

Samanaikaisesti kaivannaisteollisuus on välttämättömyys 
modernille yhteiskunnalle. Sähköistymisen ja digitalisaation 
aikakauden myötä kaivosteollisuuden kestävä kehittäminen on 
avainasemassa, jotta voitaisiin ottaa talteen tarvittava määrä 
metalleja mm. elektronisia laitteita, sähköautoja sekä uusiutuvan 
energian teknologiaa varten.

Korkia toteutti Business Joensuulle, Outokummun seudun 
teollisuuskylälle ja Geologian tutkimuskeskukselle selvityksen, jossa 
tarkasteltiin kaivannaisalan yritysten teknologia- ja palvelutarpeita 
sekä tunnistettiin arvoverkosto vastaamaan kaivannaisjätteiden 
hallintaan liittyviin haasteisiin.

Vaikka Korkian rooli oli tuoda liiketoiminnallista kulmaa 
arvoverkoston rakentamiseen, edellytti työ syvällistä ymmärrystä 
myös kaivosalan teknisistä prosesseista. Pääsimme sukeltamaan 
suoraan kaivosteollisuuden kasvuhaasteiden keskiöön sekä 
luomaan lisäarvoa yhdistämällä useiden eri yritysten 
erityisosaaminen kattavaksi palvelukokonaisuudeksi vastaamaan 
toistensa palvelu- ja teknologiatarpeisiin.

CASE Outokumpu
Outokumpuun tavoitellaan kunnianhimoista 
kaivannaisalan digitaalista 
koetehdaskokonaisuutta
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Kaivannaisalan jätteidenhallinnan 
haasteiden ratkaisut nojaavat vahvasti 
teknologiseen kehitykseen sekä 
älykkäisiin prosesseihin.

LUE LISÄÄ

https://www.korkia.fi/case-outokumpuun-tavoitellaan-kunnianhimoista-kaivannaisalan-digitaalista-koetehdaskokonaisuutta-arvoverkosto-rakentuu/


EU on nostanut ilmastonmuutoksen ja ympäristöhaasteiden 
ratkaisemisen koko talousalueen tärkeimmäksi prioriteetiksi 
seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi, alueen taloudellisen kasvun 
kiihdyttämisen ohessa. Tavoitteet pyritään saavuttamaan laajalla 
vihreän kehityksen ohjelmalla (engl. European Green Deal).

Lapin liiton toimeksiannosta toteutettu Lapin Green Deal -
tiekarttatyön tavoitteena oli vastata tähän EU:n ajamaan 
muutokseen ennakoivasti, ja sen ytimessä oli luoda eri toimialoja ja 
sektoreita yhdistävä tiekartta Lapin vihreän kehityksen 
mahdollistamiseksi. Korkian luotsaamassa hankkeessa asetettiin 
tavoitteita, tunnistettiin tarvittavia toimenpiteitä, ja käynnistettiin 
prosessi vihreän siirtymän mahdollistamiseksi laajasti eri 
sidosryhmiä osallistaen.

Tavoitteiden ja konkreettisten toimenpiteiden lisäksi prosessin 
lopputulemana syntyivät peruspilarit Lapin Green Dealin
edistämiseksi. Ennen kaikkea ilmastotyön ja vihreän siirtymän 
edellyttämän työn tunnistettiin vaativan yhteistyötä yli perinteisten 
toimija- ja sektorirajojen. Vihreä siirtymä Lapissa tehdään koko 
alueen toimijoiden yhteistyönä – kaikkien tulee sitoutua työhön 
muutoksen aikaansaamiseksi. Tämän lisäksi eri toimijoiden 
ristikkäisvaikutusten tunnistaminen ja aktiivisen vuoropuhelun 
edistäminen eri sektorien välillä tulee varmistaa. Myös 
ennakkoluulottomuus sekä tietoon pohjautuvat, kunnianhimoiset 
päätökset nostettiin keskiöön osana prosessia.

CASE Lapin liitto
Green Deal -tiekartta toimii lähtölaukauksena 
vihreän siirtymän ponnistukselle Lapissa
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Vihreä kehitys ja siirtymä edellyttävät ennen 
kaikkea yhteistyötä eri toimialojen ja 
sektoreiden välillä – kaikkien tulee sitoutua 
yhteiseen tavoitteeseen muutoksen 
aikaansaamiseksi.

LUE LISÄÄ

https://www.korkia.fi/case-lapin-liitto-green-deal-tiekartta-toimii-lahtolaukauksena-vihrean-siirtyman-ponnistukselle-lapissa/
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Teimme ympäristöministeriölle väliarvioinnin kansallisesta 
Puurakentamisen ohjelmasta. Tavoitteena oli tarkastella ohjelmaa 
sekä tulevaisuuden puurakentamisen näkymien että menneen 
kehityksen valossa.

Suomessa puurakentamisen kehittämisohjelmilla on pitkä perinne, 
ja kansalliset vahvuutemme ovat pientalojen ja loma-asuntojen 
rakentamisessa ja viennissä. Puurakentamisen ohjelma kohtaa 
kuitenkin edeltäjiään erilaisen – hyvin teollisen ja globaalin, 
kasvumarkkinan. Puusta on tullut kerrostalojen ja infrastruktuurin 
materiaali. Kansainvälisissä uutisissa vilahtaa puisia satelliitteja ja 
akkujakin. Ajureita puurakentamisen nopealle globaalille kasvulle 
ovat mm. ilmastonmuutos ja puuhun liitetyt positiiviset design-, 
akustiikka- ja sisäilmaominaisuudet.

Puurakentamisen tilastoja tarkastelemalla voisi nopeasti vetää 
johtopäätöksen, että olemme tässä uudessa markkinassa 
huolestuttavassa tilanteessa. Vientilukujen perusteella näin toki 
onkin. Vuosi 2019 oli ensimmäinen, jolloin Suomeen tuotiin 
enemmän puutaloja kuin meiltä vietiin arvolla mitattuna. Tilanne on 
erikoinen, olemmehan yksi maailman metsäisimpiä maita. Sen sijaan 
laskevaa puun käytön osuutta Suomen rakentamisessa selittää sekä 
aloitettujen hankkeiden määrän aleneminen ylipäätään että 
rakenteellinen muutos suurempiin rakennuskohteisiin. Megatrendit 
kuten kaupungistuminen tuovat vivahteensa tilastoihin.

Arvion mielenkiintoisimpia tuloksia oli, että lähes kaikissa 
keskusteluissa puurakentamisen asiantuntijoiden kanssa todettiin, 
että tilastoista huolimatta elämme parhaillaan kotimaisen 
puurakentamisen ”läpimurtohetkessä”. 

CASE Ympäristöministeriö
Elämme parhaillaan kotimaisen 
puurakentamisen läpimurtohetkessä

LUE LISÄÄ

Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on mm. 
lisätä puun käyttöä rakentamisessa, kasvattaa 
hiilivarastoja sekä edistää niin puurakentamisen 
teollisen valmistuksen yritystoimintaa Suomessa 
kuin kansainvälistä kilpailukykyä. 

https://www.korkia.fi/case-puurakentamisen-ohjelmalla-vankka-tuki-takanaan/


NÄKEMYS
Maailman parhaat elintarvikkeet – mutta missä kasvu?
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Jussi Ollila
Director, 

Executive Consultant

Suomessa on paljon maataloustuottajia ja pieniä 
elintarvikealan yrityksiä, joiden toiminnan 
keskiössä ovat vastuullinen tuotanto, puhtaat 
raaka-aineet, terveellisyys ja korkea laatu. 
Tällaisten toimijoiden tuotteille riittäisi varmasti 
vientipotentiaaliakin, mutta suuri osa 
kamppailee jatkuvasti heikon kannattavuuden ja 
olemattoman kasvun kanssa. Kysymys kuuluu 
siis: Miten saada suomalaiset elintarvikealan 
yritykset pienistä isommiksi ja ponnistamaan 
Suomea suuremmille markkinoille?

Suomalaisten elintarvikkeiden lähtökohtainen 
voimavara on niiden puhtaus. Ainutlaatuiset 
luonnonvarat ja niistä johdettu tuotanto pitää 
pystyä valjastamaan tehokkaasti yhteiseksi 
kasvuvoimaksi. Tärkeää on myös 
terveysvaikutusten tehokkaampi todentaminen, 
jolla nostetaan kuluttajien mielenkiintoa. Lisäksi 
markkinoinnin kehittäminen on keskeisessä 
asemassa kasvuvoiman edistämisessä, tuotettu 

lisäarvo on saatava kommunikoitua kuluttajille 
mahdollisimman tehokkaasti. Koronaviruksesta 
tulevaisuudessa toipuva kotimainen matkailu 
lisää mahdollisuutta testata tuotteita paikallisesti.

Yhteistyössä on voimaa

Suomessa on vaatimattomat perinteet 
yhteistyölle elintarvikkeiden pientuottajien 
parissa. Yhteistyötä ja verkostotoimintaa tulee 
lisätä niin suoran yritystoiminnan kuin 
rahoitusmahdollisuuksienkin osalta kasvun 
saavuttamiseksi. Verkostojen kautta pienet 
yritykset pystyvät tukemaan toisiaan ja 
löytämään yhteistyömalleja, joiden kautta 
toimijat pystyvät parantamaan asemaansa 
markkinalla. Yhteistoiminnallinen tehokkuus, 
jossa mm. keskuskeittiöt ovat keskeisessä 
roolissa, lisää yritysten ja tuottajien 
mahdollisuuksia menestyä.

Yhtenä kriittisimpänä tekijänä elintarvikealan 
yritysten kasvussa on paikallisen jalostusasteen 
kasvattaminen maataloustoiminnasta 
elintarviketuotteisiin. Jalostusasteen nostolla 
voidaan lisätä kannattavuutta ottamalla 
tukevampi asema elintarvikkeiden tuotannon 
arvoketjussa. Haastetta tähän tuo 
maataloustuottajien sopimustuotanto, josta 
irrallisen jalostusarvon nostamisen pitää olla 
keskiössä. Maailmalta voi hakea mallia eli 
jalostusasteen nostamiseksi ja innovoimiseksi 
tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä uusien 
ideoiden ja tekniikoiden löytämiseksi.

Tuottajat ja elintarvikeyrittäjät kaipaavat myös 
mallia oman toimintansa kehittämiseksi. 
Arvoketjun täydentämiseksi ja kasvun 
tukemiseksi pienille yrittäjille täytyy pystyä 
mallintamaan laskennallinen tuotantopotentiaali, 
resurssit ja osaaminen. 



Tuotantopotentiaalin esittäminen on pysynyt 
liian usein ylätasolla, eikä mallinnusta ole 
toteutettu. Tämä on vaikeuttanut yritysten 
uskallusta lähteä kehittämään toimintaa nykyistä 
pidemmälle.  Keskeisiä asioita ovat mm. 
markkinatutkimukset uusille tuotteille, yhteistyö 
eri toimijoiden kesken ja kysynnän 
realisoituminen paikallisella tasolla.

TKI-toiminta ja tukimuodot parantamaan 
mahdollisuuksia

Suomessa on erinomainen infrastruktuuri 
tutkimukselle ja tuotekehitykselle sekä 
elintarvikealan kehittämiselle ja tuelle. Näiden 
toimijoiden rooli tuottajien ja elintarvikeyritysten 
kasvun ja menestyksen edesauttajina on 
keskeinen. Nykyiset TKI-hankkeiden keskeiset 
teemat, mm. luomutuotannon arvonlisäys, 
ruokaturvallisuus ja arvoketjun tehostaminen, 
pitää saada satamaan suoraan tuottajien ja 

pienyritysten kasvuponnistelujen laariin. Lisäksi 
käytössä olevia tukijärjestelmiä, niin EU-tasoisia 
kuin kansallisia ja paikallisiakin, tulee tuoda 
tehokkaammin tykö suomalaisille kasvuhakuisille 
ruoantuottajille. 

Merkittävä rooli on myös kansallisilla 
tukipalveluilla, kuten ProAgrialla, Business 
Finlandilla ja paikallisilla ELY-keskuksilla, joiden 
asiantuntijat voivat tukea entistä tehokkaammin 
kasvumahdollisuuksien edistämisessä.

Suomessa on maailman parhaat elintarvikkeet. 
Laaja-alaisella yhteistyöllä, rohkealla ja 
eteenpäin katsovalla tutkimuksella ja kehityksellä 
sekä liiketoiminnallisella rohkeudella ne voidaan 
saada kasvavassa määrin myös muiden maiden 
kuluttajien nautittaviksi.
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Suomessa on maailman parhaat 
elintarvikkeet. Verkostojen voimalla, 
eteenpäin katsovalla tutkimuksella sekä 
rohkealla liiketoiminnalla ne voidaan saada 
myös muiden maiden kuluttajien nautittaviksi.

Kirjoittaja Jussi Ollilalla on pitkä kokemus eri teollisuudenaloilta, myös elintarviketeollisuudesta. Korkialla
Jussi konsultoi asiakkaita kestävästä kehityksestä ja sen mukanaan tuomista kasvumahdollisuuksista. 
Työn lisäksi Jussi viihtyy luonnossa, sukset jalassa tai ilman sekä nauttii urheilusta monipuolisesti.
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KESTÄVÄ KEHITYS ON TEKOJA

Keskitymme jatkossakin 
tekemiseen, jolla on vaikutus 
yhteiskuntamme kestävään 
kehitykseen.

Vastuullisuus on sisäänrakennettu Korkian liiketoimintaan, ja 
kuten toivottavasti tämä raportti on jo tuonut esiin - se näkyy 
ennen kaikkea konkreettisten, aitojen tekojen kautta. Jos 
aiemmat sivut eivät vielä kertoneet toimintafilosofiastamme, 
tässä vielä muutama sana Korkiasta.



LYHYESTI KORKIASTA
Olemme sijoittamiseen ja asiantuntijapalveluihin erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka 
kaiken toiminnan ytimessä on edistää kestävää kehitystä
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Keskitymme Korkialla sijoittamiseen ja kehittämiseen 
kestävän kehityksen alueella. Kantavana ajatuksenamme on, 
ettei sijoittajan tai yrityksen tarvitse valita kasvun tai 
kestävän kehityksen välillä, vaan pyrimme aina yhdistämään 
nämä. Vain myös taloudellisesti järkevät ratkaisut luovat 
kestävämpää tulevaisuutta.

Korkia lyhyesti

Tarjoamme sijoittamisen ja varainhoidon palveluita 
instituutioille ja yksityishenkilöille, sekä asiantuntijapalveluita 
yrityksille ja julkiselle sektorille. Tarjoamiemme palveluiden 
tavoiteltuna seurauksena on asiakkaidemme saaman tuoton ja 
kasvun lisäksi yhteiskunnan kestävän kehityksen edistäminen. 
Olemme erityisen vahvoja uusiutuvan energian, puhtaan ja 
palveluistuvan liikenteen sekä elintarviketeollisuudessa ja 
kiinteistöissä tapahtuvan kiertotalouden alueilla.

Tiimimme koostuu sijoittamisen, yrityskehittämisen ja 
konsultoinnin huippuasiantuntijoista. Vuoden 2021 lopussa 
palveluksessamme työskenteli 50 henkilöä Suomessa, 
Espanjassa ja Chilessä. Vuonna 2021 palvelimme 
tuhansia yksityissijoittajia ja instituutioasiakkaita sekä noin 50 
yritys- ja julkisen sektorin asiakasta liikkeenjohdon 

konsultoinnissa. Korkia on pääosin työntekijöidensä omistama, 
yli 500 osakkeenomistajan yhtiö.

Näkökulmamme kestävään kehitykseen

Meille kestävä liiketoiminta ei ole vain hyväntekeväisyyttä tai 
kompensointia, vaan ennen kaikkea tapa saavuttaa 
pitkäaikaista kilpailuetua sekä luoda uutta kasvua ja tuottoja. 
Samalla tuemme yhteiskuntamme pääsyä haastaviin kestävän 
kehityksen tavoitteisiin.

Maailma ja yhteiskuntamme on murroksessa. Ratkaisuja 
kestävän kehityksen haasteisiin on kuitenkin jo nyt olemassa 
paljon, ja uusia teknologioita ja ratkaisuja syntyy jatkuvasti 
lisää. Usein niiden käyttöönottoa kuitenkin haastaa 
kannattavien liiketoimintamallien ja tuottojen puute. 
Ponnistelemme päivittäin näiden ratkaisujen löytämiseksi, 
näkyväksi tekemiseksi ja erityisesti toteuttamiseksi. Ihmisten, 
osaamisen ja pääoman tuominen yhteen on 
ydinosaamistamme.



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 sijoitus-
strategioidemme hiiliriskeihin tai 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 2021?

Vuonna 2021 saimme vaihtoehtoisiin rahastoihin liittyvän 
AIFM-toimiluvan. Toimiluvan avulla kykenimme laajentamaan 
sijoitustuotteiden tarjoamaamme laajemmalle, ei-
ammattimaiselle asiakaskunnalle. Lisäksi käynnistimme uuden 
tonttirahaston, Korkia Tonttirahasto II Ky:n, jonka 
sijoituskapasiteetti oli kokonaisuudessaan noin 75 miljoonaa 
euroa 31.12.2021. Korkia-konsernin aurinkoenergiarahasto 
sitoutui tekemään sijoituksen espanjalaiseen 22 MWp
aurinkoenergiavoimalaan ja Chilen sijoitustuotteen 
ensimmäiset kaksi aurinkovoimahanketta myytiin ready-to-
build (RTB) -vaiheessa. 

LYHYESTI KORKIASTA
Sijoittamisessamme kestävä kehitys on kiinteä osa perinteisen varainhoidon 
prosessiamme. Lisäksi tarjoamme kestäviä vaihtoehtoisia sijoituskohteita
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Vastuullisessa sijoittamisessa on 
loppujen lopuksi kyse paremmasta 
riskien hallinnasta sekä 
mahdollisuuksien tunnistamisesta. Ne 
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 84 %:ssa 
osakeallokaation rahastoista on hiiliriskipisteet.

Korkian varainhoitosalkkujen osakeallokaation 
vastuullisuusraportti vuoden 2021 lopussa

Vastuullisuusluokitusten jakauma 
Morningstar Sustainablility Rating

Hiiliriskiluokitusten jakauma
Morningstar Carbon Risk
Classification

44%

26%

25%

5%
5%

Korkea (5/5 maapalloa)
Yli keskiarvon (4/5 maapalloa)
Keskiarvo (3/5 maapalloa)
Alle keskiarvon (2/5 maapalloa)
Matala (1/5 maapalloa)
Ei luokitusta

Morningstar
Sustainability

Score3

20,6

79%

5%

16%

Mitätön riski
Matala riski
Keskitasoinen riski
Korkea riski
Vakava riski
Ei luokitusta

Morningstar
Carbon Risk Score5

6,1



Sitoumuksemme kestävän kehityksen 
edistämiseen 

Korkia vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin 
pääsemiseen sekä suoraan että välillisesti 
toteuttamiensa asiakashankkeiden kautta.

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.

Muutamia tärkeimpiä noudattamiamme 
sitoumuksia ja jäsenyyksiä on kuvattu seuraavassa 
taulukossa. 

Henkilöstö ja työkulttuuri

Asiantuntijaorganisaationa 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 toiminta-
periaatteita ja edistää hyvämaineisuutta sekä 
tarvittaessa puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin.

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
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LYHYESTI KORKIASTA
Vaikutamme kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä suoraan että 
välillisesti: Omasta yritysvastuustamme
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Vuoden 2021 lopussa Korkialla oli yhteensä 50 työntekijää. 
Suomessa työntekijöitä oli 42, joista miehiä 64 % ja naisia 36 
%. Suomessa olevan henkilöstön ikäjakauma oli 24-62 
vuotta ja keski-ikä 35,5 vuotta.

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

Lisäksi tuemme henkilöstön hyvinvointia tarjoamalla kaikille 
liikunta- ja kulttuuriedun. Koronapandemiasta johtuen 
Korkian tavallisesti järjestämät henkilöstötilaisuudet 
järjestettiin vuonna 2021 sähköisin menetelmin. Heltin
asiantuntijoiden ilmoittama sairastavuus (SPO-%) 
henkilöstöllemme vuonna 2021 oli 0,21 %.

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.

Yhteistyökumppanit ja niiden valinta

Yhteistyökumppaneiltamme 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, yhteistyökumppaneita 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.



Korkia avasi toisen tonttirahastonsa sijoituksille loppusyksystä 
2021. Uusi rahasto, Korkia Tonttirahasto II Ky, on suunnattu 
edistyneille yksityissijoittajille sekä instituutionaalisille 
sijoittajille.

Rahaston ensimmäinen sulkeminen, jonka pääomilla 
sijoitustoiminta on jo onnistuneesti aloitettu, toteutui yli 80 
miljoonan euron sijoituskapasiteetilla. Rahastoon voivat sijoittaa 
ammattisijoittajien kanssa nyt myös edistyneet, ei-ammattimaiset 
sijoittajat, joille minimisijoitus on 50.000 euroa. Rahasto on 
parhaillaan auki uusille sijoituksille.

Korkian edellinen samankaltainen rahasto suljettiin joulukuussa 
2020 noin 75 miljoonan euron kokoisena ja se on ylittänyt sille 
asetetut tuottotavoitteet. Rahasto omistaa yli 60 tonttia 
suomalaisissa kasvukeskuksissa ja sen sijoittajille maksettava 
kassavirtatuotto on lähes 6 % vuodelta 2021.

Uusi Korkia Tonttirahasto II Ky sijoittaa kasvukeskuksien RS-
asuntokohteiden tontteihin ja sen tuotto perustuu pääosin asunto-
osakeyhtiöiden osakkaiden maksamaan tonttivuokraan. Rahaston 
tuotto, niin vuokratuotto kuin tonttien myyntituotto, on inflaatio- ja 
deflaatiosuojattu, joten se sopii nykyiseen epävarmaan 
korkotilanteeseen.

UUTINEN
Valinnaisten vuokratonttien kysyntä jatkuu 
kovana – yli 80 miljoonan euron 
sijoituskapasiteetti Korkian uuteen 
tonttirahastoon

Tonttirahastolla pyritään osaltaan ratkaisemaan 
rakennusliikkeiden haasteita rahoituksen saamisessa 
kiristyvien vaatimusten toimintaympäristössä. Samalla 
voidaan vaikuttaa kestävän kehityksen toteutumiseen 
kasvukeskuksissa.
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LUE LISÄÄ

https://www.korkia.fi/mita-teemme/tonttirahasto/
https://www.korkia.fi/valinnaisten-vuokratonttien-kysynta-jatkuu-kovana-yli-80-miljoonan-euron-sijoituskapasiteetti-korkian-uuteen-tonttirahastoon/


VUODEN 2021 KOHOKOHTIAMME

5/2021
Korkia Oy:n yhtiökokous nimitti 
hallituksen uudeksi jäseneksi VT, 
EMBA Jari Pirisen. Hallituksessa 
kauttaan jatkoivat Timo Leino, 
Petri Parvinen, Barbara Hisinger-
Jägerskiöld, Martti Malmivirta sekä 
Pertti Nurmio.

1/2021
Siirsimme kasvuyhtiöidemme 
hallinnoinnin suomalaiselle 
Butterfly Ventures -yhtiölle.

9/2021
Saimme AIFM-toimiluvan, jonka avulla 
laajennamme sijoitustuotteiden 
tarjoamaamme laajemmalle, ei-
ammattimaiselle sijoittajakunnalle.

10/2021
Avasimme Korkia 
Tonttirahasto II Ky:n, jonka 
sijoituskapasiteetti oli 
kokonaisuudessaan noin 75 
miljoonaa euroa vuoden 
2021 lopussa
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12/2021
Sijoittajille 
suunnattua 
joukkovelkakirjalain
aa merkittiin 
noin 1,6 miljoonan 
euron edestä

9/2021
Henkilöstölle ja 
osakkeenomistajille 
suunnatussa 
osakeannissa kerättiin 
noin 1,5 miljoonaa 
euroa.

10/2021
Korkia Aurinkoenergiarahasto 
sitoutui tekemään sijoituksen 
espanjalaiseen 22 MWp
aurinkoenergiavoimalaan

5/2021
Korkian varainhoito täytti 
7 vuotta. Olemme 
hoitaneet 
menestyksekkäästi jo 
seitsemän vuoden ajan 
asiakkaidemme 
sijoitussalkkuja.
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SIJOITUSVUOSI 2021
Vastuullinen sijoittaminen enenevässä määrin valtavirtaa

Osakemarkkinat tuottivat vahvasti vuonna 2021 
maailmantalouden elpymisen vanavedessä. 
Vastuullinen sijoittaminen oli edelleen keskeinen 
sijoitustrendi myös viime vuonna. Asteittain 
kiristyvä sääntely vauhdittaa kehitystä.

Vuosi 2021 oli maailmantaloudessa ja 
osakemarkkinoilla vahvaa elpymisen aikaa 
pandemian aiheuttamasta aktiviteetin kuopasta. 
Globaali MSCI AC World -osakeindeksi tuotti noin 
+29 % vuonna 2021 euroissa mitattuna. 
Vastuullisen sijoittamisen MSCI AC World SRI -
osakeindeksi tuotti vastaavasti +34 %.

Ennusteiden mukaan maailmantalouden reaalinen 
kasvu oli lähes +6 % tasolla Kiinan ja Yhdysvaltojen 
talouksien rivakan kasvun vetämänä. Samalla 
kuitenkin myös inflaatio kiihtyi merkittävästi. 
Raaka-aineiden ja etenkin energian hinnat 
kohosivat rajusti vuoden aikana. Kysynnän 
merkittävä vahvistuminen yhdistettynä osin 

pandemian aiheuttamiin tuotantokapeikkoihin 
sekä vihreään siirtymään energian tuotannossa 
nostivat länsimaissa inflaation keskimäärin noin 
+5-7 % haarukkaan eli korkeimmalle tasolleen 
vuosikymmeniin. Globaalisti yritystulokset 
kasvoivat yli +50 % vauhtia vuonna 2021 raaka-
aine- ja hyödyketoimialojen vetäessä letkaa. Pitkät 
valtionkorot Yhdysvalloissa ja euroalueella 
kääntyivät vastaavasti nousuun ennakoiden 
tulevaa rahapolitiikan kiristymistä.

Vuonna 2021 vastuullisen sijoittamisen sijoitus- ja 
ETF-rahastojen arvo paisui arviolta 2,7 biljoonaan 
Yhdysvaltain dollariin. Nettorahavirrat kyseisiin 
rahastoihin nousivat lähes 600 miljardiin dollariin 
vuoden aikana (lähde: Morningstar).

EU:n kestävän rahoituksen lainsäädäntö etenee 
vaihteittain. Tämä tulee enenevässä määrin 
ohjaamaan myös yksityisen sektorin 
sijoitustoimintaa kohti kestävän kehityksen 

tavoitteita. Korkia pyrkii sijoitustoiminnassaan 
sekä edistämään että toteuttamaan kestäviä 
tavoitteita. Vuonna 2021 Korkia lisäsi korkeimman 
kestävyystason tuotteiden painoa salkuissaan. 
Teimme viime vuonna esimerkiksi sijoituksen 
euroalueen ns. Green Bond -yrityslaina ETF-
rahastoon. Rahasto täyttää tiukimman SFDR 9 -
artiklan mukaiset kestävyyskriteerit.

Korkian vastuullisen sijoittamisen salkut 
tarjosivat hyviä tuottoja vuonna 2021

Korkian Kestävä Kehitys -varainhoitosalkut 
kehittyivät suotuisasti viime vuonna. Vastuulliseen 
indeksivarainhoitoon nojaava Korkia Kestävä 
Kehitys 100 -osakesalkku tuotti +29 %.

Kim Nummelin
Portfolio Manager

Vastuullisen sijoittamisen 
rahastojen varallisuus kasvoi 
maailmanlaajuisesti arviolta +53 % 
vuonna 2021 (lähde: Morningstar)
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Vastuullisen sijoittamisen ETF-rahastot 
muodostavat sijoitussalkkujemme ytimen

Korkia käyttää muun muassa MSCI:n ja S&P:n
vastuullisen sijoittamisen osake- ja korkoindeksejä 
seuraavia ETF-rahastoja eri liikkeeseenlaskijoilta. 
Nämä sijoitukset muodostavat valtaosan sijoitetuista 
rahastovaroista. Myös sijoitussalkkujamme 
täydentävien aktiivirahastojen kohdalla huomioimme 
rahastojen vastuullisprofiilit ja –tavoitteet.

Raportoimme kuukausittain sijoitustemme 
vastuullisuusprofiilia ja hiiliriskiä

Korkia jatkoi säännöllistä, asiakkaillemme 
kuukausittaista raportointiaan sijoitusten hiiliriskin 
sekä vastuullisuusprofiilin suhteen. 
Osakesijoitustemme vastuullisuusluokitusten 
pisteluku oli 20,6 vuoden 2021 lopussa. ESG-kriteerit 
luokitellaan viiteen riskitasoon: matala, alle 
keskiarvon, keskitaso, yli keskiarvon ja korkea. 

Arviointiasteikko on välillä 0–100, 100 ollessa kaikkein 
heikoin. (kts. sivu 30.) 

Vastaavasti hiiliriskiluokitusten pisteluku oli 6,1
vuoden 2021 lopussa. Lähes kaikki Korkian sijoitukset 
edustavat matalaa hiiliriskiä. Mitä pienempi 
hiiliriskiluokitusten pisteluku, sitä pienempi hiiliriski. 
(kts. sivu 30.) 

Korkia jatkoi YK:n vastuullisten periaatteiden (UNPRI) 
noudattamisen raportoimista sijoitustoiminnassa 
myös vuonna 2021.

Vastuullisten sijoitusratkaisujen tarjonta jatkaa 
kasvussa. Tulemme edelleen hyödyntämään tarjolla 
olevia vastuullisen sijoittamisen ja kestävän 
kehityksen sijoituskohteita Korkian sijoitusstrategian 
mukaisesti.

Lähteet: EPFR, Refinitiv/Lipper, Morningstar, BlackRock

Lähde: Refinitiv Datastream

Maailman osakemarkkinat: kehitys v. 2021
31.12.2020 = 100, EUR
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LUKUVINKKEJÄ: UUTISET
Lisää vuoden teoistamme löydät verkkosivuiltamme: www.korkia.fi
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Case Business Tampere: 
Tampere päästöttömän 
logistiikan edelläkävijänä

Case Julius Tallberg-
Kiinteistöt: Selkeämmillä 
toimintamalleilla yhteisiin 
tavoitteisiin

Hävikkeihin perehtymällä 
yritykset voivat saada aikaan 
säästöjä ja parhaimmillaan 
löytää täysin uutta 
liiketoimintaa

Energiasektorin 
markkinakatsaus: 
Aurinkoenergia globaalisti 
nopeimmin kasvava 
sähköntuotantomuoto

Green Deal -juna kulkee jo –
Oletko veturissa, vaunussa 
vai liputon laiturilla?

Case Genano: Koko ratkaisee 
– miten Genano nappasi 
kiinni pienestä 
koronaviruksesta ja aikoo 
isoksi globaaleilla 
markkinoilla

Ylituottoa riippumattomasti 
jo seitsemän vuoden ajan –
mikä on varainhoitomme 
menestyksen salaisuus?

Pandemiakokemuksia 
kahdesta maasta

https://www.korkia.fi/energiasektorin-markkinakatsaus-aurinkoenergia-globaalisti-nopeimmin-kasvava-sahkontuotantomuoto/
https://www.korkia.fi/case-julius-tallberg-kiinteistot-selkeammilla-toimintamalleilla-yhteisiin-tavoitteisiin/
https://www.korkia.fi/green-deal-juna-kulkee-jo-oletko-veturissa-vaunussa-vai-liputon-laiturilla/
https://www.korkia.fi/case-tampere-paastottoman-logistiikan-edellakavijana/
https://www.korkia.fi/pandemiakokemuksia-kahdesta-maasta/
https://www.korkia.fi/case-genano-koko-ratkaisee-miten-genano-nappasi-kiinni-pienesta-koronaviruksesta-ja-aikoo-isoksi-globaaleilla-markkinoilla/
https://www.korkia.fi/ylituottoa-riippumattomasti-jo-seitseman-vuoden-ajan-mika-on-varainhoitomme-menestyksen-salaisuus/
https://www.korkia.fi/havikkeihin-perehtymalla-yritykset-voivat-saada-aikaan-saastoja-ja-parhaimmillaan-loytaa-taysin-uutta-liiketoimintaa/
https://www.korkia.fi/case-genano-koko-ratkaisee-miten-genano-nappasi-kiinni-pienesta-koronaviruksesta-ja-aikoo-isoksi-globaaleilla-markkinoilla/
https://www.korkia.fi/pandemiakokemuksia-kahdesta-maasta/


www.korkia.fi

https://www.korkia.fi/
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