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Salkussa
palanen
Berliiniä
Vaikka hulvattomimmat alennusvuodet ovat
ohi, Berliinin kiinteistömarkkina houkuttelee
yhä sijoittajia – myös suomalaisia. Osa lähtee
Spree-joen rannoille tarkastamaan omin
silmin omistuksiaan.
Berliini
Tapio Nurminen, teksti
Kalle Koponen, kuvat

tapio.nurminen@kauppalehti.fi

T

uristibussi pysähtyy Berliinin Friedenaussa, vilkkaan
Hauptstrassen varteen. Bussista purkautuu kolmisenkymmentä suomalaista. Yksi napittaa palttoota. Toinen
oikaisee puolisonsa vinoon
kietaistua kaulahuivia. Kaikki mittailevat katseellaan 1900-luvun alussa rakennettua kellertävää kerrostaloa. Digitaalikamerat vedetään esiin: ikuistaminen alkaa.
”Komea talo. Julkisivu ehkä vähän remontin tarpeessa”, harmaantunut herrasmies toteaa keskellä takakenossa uuvottelevaa joukkoa ja työntää kädet viimalta piiloon ulsterin
taskuun.
”Aika kova liikenne. Onkohan asunto kadun

puolella”, rouvashenkilö pohtii ja lähtee joukon jatkona marssimaan historiaa huokuvaan
rappukäytävään.
Berliinissä on totuttu monenlaiseen. Kovin
montaa kertaa täälläkään ei kuitenkaan törmää bussilla kaupunkia halkovaan ryhmään
kiinteistösijoittajia, jotka pysähtelevät ihmettelemään tiettyjä kerrostaloja omistajan elkein.
Friedenaun Hauptstrasse 77:ssä sijaitsevassa talossa päästään nyt todistamaan tällaista
ihmettä. Äänekkäästi puliseva joukko suomalaisia on lentänyt tutustumaan sijoitussalkuissaan piileviin Saksan sykkivän pääkaupungin
palasiin.
”Täällä ei ole hissiä”, kovaa liikennettä jo
kriittisesti arvioinut sanoo, kun jono seisahtuu puisiin portaisiin.
SUURIN osa jonottajista on sijoittanut kahteen Berlin Invest -nimiseen suomalaiseen
rahastoon. Ne ovat muutamassa vuodessa
hankkineet omistukseensa vanhoja 1900-luvun alkupuolen arvokivitaloja Berliinistä.

TUTUSTUMISKÄYNTI. Professori Vesa Puttonen

Kolmatta rahastoa synnytetään parhaillaan.
Rahastot ja niihin sijoittaneet saavat tuottonsa, kun talojen asunnot ositetaan ja myydään eteenpäin. Osasta asuntoja saadaan
vuokratuloja. Kuvio on yksinkertainen; vähän
liian yksinkertainen ollakseen totta.
Vanhat arvotalot, joissa on tapauksesta riippuen 15–30 asuntoa, ostetaan usein suorastaan
hävyttömän edullisella hinnalla. Haarukka on
tähän asti ollut karkeasti 2–6 miljoonaa euroa.
Kun se jaetaan asuinneliöillä, puhutaan eurooppalaiselle metropolille vaatimattomista
1 200–1 600 euron neliöhinnoista.
Osituksen jälkeen päästään myymään. Yksittäisten asuntojen hinta nousee tällöin usein
yli 40 prosenttia ostojyvitystä korkeammaksi.
Vaikka siitä vähennetään kaikki mahdolliset
kulut, kate on hyvä.
”Sijoituskohteena tässä kiehtoo nimenomaan yksinkertaisuus”, Berlin Invest -rahastojen suurimpiin omistajiin ja myös niiden sijoitusneuvostoon kuuluva Tuloskiinteistöt
Oy:n toimitusjohtaja Jukka Knaapi sanoo.
”Hämmentävintä on, että neliöhinnat ovat
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(vas.) ja sijoittaja Jussa Karjalainen mittailevat kattohuoneistoa Berliinissä.

täällä samoja kuin esimerkiksi Turun Lausteessa, joka ei todellakaan ole mikään hyvä
alue”, Terveydenhuoltoyritys Mehiläisen johdossa pitkään toiminut Antti Kasi hymähtää jo
bussimatkalla. Vaimo Ella myöntelee vieressä.
Kasit asuvat itse Naantalissa.
”Tuottojen ja riskien suhde on kohdallaan”,
Fiscales-konsulttiyrityksen veroasiantuntija
Karri Nieminen säestää, kun häneltä kysyy
perusteluja sijoitukselle.
KIINTEISTÖSIJOITUKSISSA potentiaalinen
riski on aina hintojen romahtaminen syystä
tai toisesta. Siitä ei Berliinissä edelleenkään
ole kovin suurta pelkoa, koska taso on yhä matala.
Friedenaun talo on yksi rahastojen sijoituskohteista. Itse talon lisäksi suomalaisryhmän
on tarkoitus käydä tarkistamassa yksi asunnoista.
Liikkeellä on myös toinen bussi, joka kiertää muita kohteita.
”Kaikki eivät ilmeisesti mahdu asuntoon sisään”, joku pohtii syytä suman seisomiseen

Berliinin
asuntomarkkinat
Hintataso: Keskihinta 2370 euroa/neliö. Nousu
edellisvuodesta 18,3%.
Vuokrataso: Keskivuokra ilman vastiketta 7,60
euroa/neliö. Nousu edellisvuodesta 8,1%.
Vaikuttavia tekijöitä: Saksa on euroalueen
vahvin ja vakain kansantalous. Kansantuote
kääntymässä kasvuun lyhyen notkahduksen
jälkeen. Euroalueen velkakriisi pitää korkotason
alhaalla. Inflaatioriski olemassa. Berliinin väestö
kasvaa tasaisesti ja elintaso nousee, vaikkakin
hitaasti. Asuntorakentaminen kasvussa, mutta
määrä edelleen pieni verrattuna vastaaviin metropoleihin. Vain noin 15 prosenttia berliiniläisistä
asuu omistusasunnossa.
LÄHDE: JONES LANG LASALLE, KL

Hauptstrasse 77:n portaikossa.
Yksi matkan isännistä, rahastojen taustavoimiin kuuluvan Confido Capitalin toimitusjohtaja Juha Kojonen tietää, että syy pysäykseen ei ole asunnon koossa tai ryhmän suuruudessa. Avainten kanssa on tullut sekaannus. Katsastettavan pesän ovi pysyy kiinni.
Kojonen miettii kuumeisesti, miten tilanteen voi korjata ilman, että varta vasten Berliiniin tulleet sijoittajat eivät pety. Pelastus on
hyvin berliiniläinen.
Yhtä kerrosta alempana opiskelijapoika on
muuttamassa vastaavan asunnon yhteen huoneeseen. Kun poika kantaa muutamaan pahvilaatikkoon ahdettua omaisuuttaan kadulta
ylös, Kojonen kysyy, sopiiko, tulla katsomaan.
Kuulemma sopii.
Suomalaisryhmä lampsii yhteisasuntoon,
jossa näkyy opiskelijaelämän jälki. Alussa
kaikki eivät tiedä, että täällä ollaan sattumalta. Moni pyörittelee silmiään ja tirskahtelee
epämääräisille tavarakasoille. Kun kupletin
juoni selviää, tirskuminen aukeaa hekotukseksi.

Kokemus se on tämäkin: 30 ihmisen spontaani tutustumiskierros berliiniläiseen opiskelija-asumiseen – ja vielä ”omassa” talossa.
TEKNOLOGIAYRITYS Vaisalan johtoryhmään
pitkään kuulunut Jan Hörhammer räpsii vielä kadulla kuvia talosta. Nuorempaa polvea
sijoittajaryhmässä edustava Karri Nieminen
seuraa esimerkkiä.
”Tämä on tuliterä. Voitin sen yhdestä Facebookin kyselystä”, Hörhammer kehaisee kameraansa.
”Kyllä tällainen reissu on tosi hyvä. Pääsee
itse paikan päälle katsomaan omia sijoituksiaan. Sitä tuntee olevansa hankkeessa todella mukana ja samalla tulee vähän sellaista mehenkeä”, hän sanoo noustessaan bussiin, joka
vie ryhmän seuraavaan kohteeseen.
Moottori hyrähtää käyntiin. Kojonen tarkistaa, että kaikki ”luokkaretkelle” lähteneet
ovat edelleen mukana. Samaan hengenvetoon
hän lupaa, että seuraavassa asunnossa ei tarvitse ihailla telineissä kuivuvia opiskelijapoikien sukkia.
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Hämmentävintä on, että neliöhinnat ovat täällä samoja kuin
esimerkiksi Turun Lausteessa.”
Antti Kasi

KOHTI SEURAAVAA. Sijoittaja Jussi Karjalainen avaa virvoitusjuomapulloa, kun bussi matkaa
kohti seuraavaa kiinteistöä.

KOHTEESTA TOISEEN. Taustalla näkyy asuintalo, johon Kari Laine, Jan Hörhammer ja Karri
Nieminen ovat juuri tutustuneet.

Lääketieteellisiä tietokantoja terveydenhuollon ammattilaisille tuottavan Medbasen
toimitusjohtaja Kari Laine kertoo panevansa
Berliinin kiinteistösijoituksilla yrityksensä rahoja poikimaan.
”Minä olen itse lääkäri. Siksi haen sijoitustoimintaan osaamista muualta”, Laine perustelee yrityksensä mukanaoloa Berlin Invest
-kakkosrahastossa.
Laine yhtyy matkakumppaneihin, jotka kehuvat rahastoja Berliinissä pyörittävien markkinatuntemusta ja strategiaa.
”Tämä on tietysti kiinnostava kaupunki
monesta syystä. Yksittäistä asuntoa en itse
lähtisi täältä ostamaan. Siksi ammattilaisten
pyörittämä rahasto on hyvä vaihtoehto, Antti
Kasi sanoo katsellessaan bussin ikkunasta ohi
vilisevää Berliiniä.
Seuraavaan asuntoon joukko pääsee ilman
kommelluksia. Kohdetta pidetään vakuuttavana. Moni korostaa, että voisi itse muuttaa
reilun 150 neliön kattokohteeseen.
”Ymmärsin heti alussa, että nämä kaverit
täällä tietävät, mitä tekevät. Homma pidetään
sopivan kokoisena ja oikeat kohteet etsitään

käsipelillä”, Jukka Knaapi sanoo astellessaan
vaalealla parkettilattialla.
”NÄILLÄ kavereilla” Knaapi viittaa Claudio ja
Marco Zucchelliin, Ruotsissa opiskelleisiin ja
Tallinnan kiinteistömarkkinoilla vaikuttaneisiin italialaisserkuksiin. Berliinissä Zucchellit
ovat olleet 2000-luvun alkupuolelta asti.
Juuri sympaattiset serkukset tekevät oleellisimman käsityön ja heillä on suomalaisrahastojen kannalta tarpeellinen paikallistuntemus. Claudio on aamulla ennen bussikiertuetta pitänyt sijoittajille hotellissa esitelmän,
jossa hän on selittänyt, miten ja millaisia kivitaloja rahastoille etsitään, missä jamassa Berliinin markkina on nyt ja mihin se on jatkossa
menossa.
Kohteita syynäävä joukko kehuu Zucchellin
esitystä vuolaasti. Erityisesti siihen on kiinnitetty huomiota, että Berliinissä saman kaupunginosan sisällä mikroalueet, usein jopa saman kadun tai aukion osat, eroavat toisistaan
dramaattisesti.
Italialaisessa ravintolassa Charlottenburgin linnan kupeessa nautitun lounaan aikana useimmat muistavat tarinan Stuttgarter

YLÖS. Suomalaissijoittajat nousevat tutustumaan huoneistoon sijoitusyhtiön kokonaan ostamassa

❞

Ihmettelin
ensin, että
miksi saksalaiset
eivät ole tätä
keksineet.”
Jukka Knaapi

Tuloskiinteistöt Oy

Platzista: pitkän aukion toisessa päässä on kysyttyjä tasokkaita asuntoja ja vastakkaisella
puolella taas yksi Berliinin punaisten lyhtyjen alueista.
Kehujen keskellä moni sijoittajista kiirehtii korostamaan, että rahastot herättivät alussa myös epäilyjä: miksi ihmeessä kannattaisi
sijoittaa suomalaisvetoiseen rahastoon Berliinissä. Mitä opetettavaa roudan keskellä kas-

vaneilla pankkiireilla voisi olla saksalaisille?
”Meihin otettiin yhteyttä jo silloin, kun ensimmäistä rahastoa perustettiin. Me halusimme hajottaa sijoituksiamme ja kiinteistöt ovat
tässä suhteessa hyvä vaihtoehto. En kuitenkaan ollut vielä tuolloin täysin varma. Halusin katsoa, miten ensimmäisen rahasto toimii.
Toiseen lähdimme sitten mukaan”, Medbasen
Laine kertaa.
”Minä ihmettelin ensin, että miksi saksalaiset eivät ole tätä keksineet”, Tuloskiinteistöjen
Knaapi sanoo. Myös muut rahastoihin sijoittaneet alan ammattilaiset kertovat samaa.
”Sitten ymmärsin, millaisesta käsityöstä
tässä on kysymys ja että tekijät ovat tosiaan
hyviä”, Jukka Knaapi selittää omia varauksiaan. Hän korostaa lisäksi, että Berlin Invest
-rahastojen menestys perustuu niiden kohtuullisen pieneen kokoon. Pääomaa ei kerätä
200 miljoonaa. Muutama kymmenen riittää.
”Näillä volyymeillä tällainen räätälöinti on
mahdollista”, Confido Capitalin Kojonen säestää Knaapia.
Jotkut suomalaisista myöntävät reilusti,
että rahastojen paikallispartnereiden taus-
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KOP KOP. Berliiniläinen ovenkolkutin.

KUVA MUISTOKSI. Karri Nieminen näppää kuvan sijoituskohteesta.

asuintalossa.

ta ei ensin herättänyt luottamusta: Tukholmassa opiskelleet ja Tallinnassa toimineet
italialaisserkukset. Kuulostaa melkein siltä,
että tunnettu viisikirjaiminen italialaisjärjestö olisi mukana turvaamassa sijoitusten
sujuvuutta.
”Tätä yhdistelmää minä mietin pitkään”,
lastentarhojen ja vanhainkotien kalusteita
tekevän Alastekin hallituksen puheenjohtaja Sampo Aukia muistelee ja sukii partaansa.
”Nyt en enää mieti”, hän naurahtaa.
Eikä ole syytäkään. Ei ainakaan Zucchellien juurien puolesta. Claudio on puoliksi saksalainen. Saksa on hänen toinen äidinkielensä. Kyse on siis todella ”aidosta” paikallistuntemuksesta.
KIERROS lähenee loppuaan. Charlottenburgin
Bismarckstrassella sijaitsevassa talossa sijoittajajoukolle on tarjolla samppanjaa. Voiteluaine tehoaa. Väki hyrisee.
”Kyllä tämä hyvältä tuntuu kaikin puolin.
Tältä pohjalta voi hyvin miettiä myös kolmanteen rahastoon sijoittamista”, Anne ja Jan Hörhammer nyökkäilevät. Hörrhammereille Ber-

ESITTELY. Claudio Zuccelli valottaa Berliinin
asuntomarkkinoiden piirteitä suomalaisille.

liinin kiinteistösijoituksissa on kysymys ennen muuta salkun hajauttamisesta.
”Meillä on kiinteistöjä noin 20 pinnaa”, Jan
tarkentaa.
Helsingin kauppakorkeakoulun rahoituksen professori Vesa Puttonen on hänkin tarkastamassa Berliinin ”palaansa”. Arvostettu
asiantuntija perustelee sijoitustaan laajemmin.
”Kun katsoo tätä suurta kuviota Euroopassa, inflaation kiihtyminen on lähes vääjäämätöntä. Hinnat eivät nouse kriisimaissa, vaan
täällä Saksassa, kun keskuspankkien pitää
pumpata markkinoille rahaa”, Puttonen erittelee euroalueen velkakriisin jatkoa.
”Tästä syystä ajattelin, että kannattaisi sijoittaa kiinteistöihin nimenomaan Saksassa.
Katsoin netistä Frankfurtin hintoja ja totesin,
että ne ovat liian kalliita, mutta Berliinissä taso tuntui sopivalta”, professori jatkaa luentoaan.
Tämän jälkeen peliin tulivat vahvasti verkostoituneen Puttosen henkilökohtaiset suhteet.
”Kuulin, että Kari Rannilan pojat Jukka ja

Mikko ovat näissä rahastoissa mukana. Siksi
uskalsin myös itse lähteä.”
Rannilan veljesten ja perheyhtiön rooli
on vahva koko hankkeessa: sijoitusten lisäksi Jukka ja Mikko ovat osakkaina rahastojen
hallinnointiyhtiössä.
Puttonen on yksi vajaasta kuudestakymmenestä, joita kuljetettiin kahdella bussilla
ympäri Berliiniä. Kun on aika siirtyä kävellen
yhteiselle illalliselle, epäilijät ja nurisijat ovat
vähemmistössä, jos heitä ylipäätään enää löytyy.
Ne, jotka huomauttelivat hisseistä ja porraskäytävien remontin tarpeesta, on saatu ymmärtämään, että Berliinin markkinoilla nämä
asiat eivät ole ongelmia. Asunnot menevät silti
kaupaksi hyvällä katteella ja se on tärkeintä.
TARKASTUSKIERROKSILLE ei tultu hakemaan omaa asuntoa Saksan pääkaupungista.
Se ehti välillä unohtua.
Aiemmin päivällä jotku pohtivat, mitä
asuntojen vuokralaisille tapahtuu. Myyminen tyhjänä on helpompaa ja tuottoisampaa.
Siksi asukkaita pitää ”ohjata” muualle välillä

enemmän ja välillä vähemmän kohteliaasti.
Berliiniä tuntevat muistuttavat sijoittajille,
että kaupungin vuokra-asuntomarkkina toimii. Omistusasujia on vain viitisentoista prosenttia, eli vähemmän kuin missään muussa
saksalaisessa suurkaupungissa. Siksi asunnon
vaihtaminen ei ole mikään murhenäytelmä.
Jan Hörhammer on erityisen vakuuttunut
siitä, että rahaston taustavoimat ovat tähän
asti aina pystyneet korjaamaan väärinkäsityksiä ja vastaamaan kysymyksiin.
”Kun pankissa kysyy kiinteistösijoituksista, käteen lyödään yleensä paperi, joka on
myös sijoitusneuvojan ainoa tietolähde”, Hörhammer paheksuu.
”Tietty maltillisuus on tässä hyvä juttu. Mikään ei viittaa siihen, että lapanen lähtisi kädestä. Lisäksi puuhamiehet ovat sijoittaneet
itse rahastoihin isoja summia. Sekin on plussaa”, Puttonen puolestaan tuumii.
Eli palaset Berliiniä, jotka nyt on nähty
omin silmin ja osin myös koeteltu omin käsin, makaavat salkuissa oikein hyvin. Niinhän
sen täytyy olla, kun kerran professorismieskin
niin todistaa. ■

