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Investoinnit uusiutuvaan energiaan 
Koko maailma vuonna 2016 

Lähde: Frankfurt School FS-UNEP collaborating center – Global Trends in Renewable Energy investment 2017. 

Investoinnit uusiutuvaan 
energiaan yhteensä $290 Mrd.

Yli puolet investoinneista 
kohdistui aurinkoenergiaan.
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Kolmannes energiantuotannosta on uusiutuvaa energiaa vuoteen 2022 mennessä



Aurinkovoimalaitos sijoituskohteena

• Kestävän kehityksen mukaista vastuullista sijoittamista joissa 
ei ole raaka-aine- tai maankäyttö-ongelmia

• Pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvaa infrastruktuuri-
sijoittamista

• Tuotantolaitosten rakennusaika on suhteellisen lyhyt, tämän 
jälkeen tuotantolaitos tuottaa ennustettavaa kassavirtaa

• Matala teknologiariski

• Riippuvuus yhteiskunnan tuista laskenut lisääntyneen 
tehokkuuden ja komponenttien alhaisemman hinnan takia



Aurinkovoimalaitos: vakaa tuotto kohtuullisella riskillä
Infrastuktuurisijoitus, jossa keskitytään jatkuvaan kassavirtaan
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Sijoitusvaiheessa varmistetaan 
pitkäaikaiset ennustettavat kassavirrat

• Laitos rakennetaan kokonaistoimituksena 
tai ostetaan toiminnassa olevana

• Pitkäaikaiset operointi- ja 
kunnossapitosopimukset

• Energian hinta sovitaan usein jopa 
vuosikymmeniksi eteenpäin

• Osaavat yhteistyökumppanit

• Due Diligence-tarkistukset

• Sijoitusrakenne ja verotus merkittävässä 
osassa
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Minne kannattaa sijoittaa EU:ssa?
Säteilyn voimakkuus Euroopassa

• Säteily neliömetriä 
kohti Etelä-
Euroopassa on noin 
50-70 % korkeampi 
kuin Suomessa

• Globaalisti 
aurinkovoima 
kilpailukykyisin ns. 
aurinkovyöhykkeellä 

• Tracker-järjestelmät 
voivat nostaa 
tuotantoa 20-30 %



Miksi sijoittaa aurinkovoimaan

Suuri ja nopeasti kasvava markkina

Houkutteleva riski/tuotto-suhde

Globaali sijoitusluokka - tuo hajautusetuja

Vastuullista kestävän kehityksen sijoittamista

Ennustettavat pitkän aikavälin kassavirrat



Aurinkovoimarahasto

• Wallstreet Private Equity Oy on perustanut 
rahaston joka sijoittaa aurinkoenergian tuotantoon 
pääsääntöisesti Eteläisessä-Euroopassa. 

• Rahaston tavoitteena on jatkuvan kassavirran 
maksimointi sijoittajille.

• Sijoituskohteiden tuotto-tavoite on n. 10 % (IRR).

• Sijoittajia suosiva palkkiorakenne.

• Rahasto on suunnattu ammattimaisille sijoittajille.

• Ensimmäiset sijoitukset joulukuussa 2017.


