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Nyt ostoksille: kreikka myy ministeriöitä, saaritontteja 
ja jopa rakentamattomia moottoriteitä. 

T o m m i  n i e m i n e n     k u v i t u s  K o n s T a n T i n  n e u g o d o v

 harvoiN 
tarjolla

 k
onkurssikypsä Kreikka myy nyt valtion 
omaisuutta. Tarjolla on kohteita, joita on 
hyvin harvoin tarjolla. 
Yksi niistä on Kreikan postilaitos. 

Se ei ole turha laitos, sillä Kreikassa asuu 10,7 
miljoonaa asukasta. Maan posti kuljettaa kaiken-
laista rahtia koko Peloponnesoksen niemimaas-
sa ja sen sirpaleisessa saaristossa, joka kurkottaa 
Aasiaan asti, Turkin eteläpuolelle.

Tämän vuoden aikana Kreikan pitäisi kerätä 
vähintään 300 miljoonaa euroa valtion omaisuut-
ta myymällä. Niin paljon rahaa tuskin saadaan 
kokoon. Vuoteen 2025 mennessä yksityistämällä 
pitäisi kerätä 50 miljardia euroa, ja se summa vas-
ta kaukainen on. 

Yksi ongelmista on se, että Kreikkaa pilkotaan 
nyt polkuhintaan. Nyt on ostajan markkinat – oi-
kea Eurorysäys!

Viime joulukuussa valtio myi entisen lento-
yhtiönsä konkurssipesästä neljä käytettyä 
Airbus 340 -lentokonetta. Hinta oli alle kah-
deksan miljoonaa euroa kappale, ja se on 
pilkkahinta kelpo Airbuseista.

Se runsas 30 miljoonaa euroa, jonka 
Kreikka Airbuseista sai, on lähes tyhjää 
ilmaa maan talouskriisissä. Kreikan val-
tiolla lasketaan olevan velkaa noin 350 
miljardia euroa. Airbuseja Kreikka saisi 
myydä velkansa kattamiseksi tuolla 

hinnalla yhteensä 43 750.
Mutta lentokenttiä Kreikalla yhä 

on, ja niitä onkin jo pantu myyntiin. 
Tarjolla on 37 lentoasemaa, esimer-

kiksi Rodoksen, Korfun, Kosin ja 
Samoksen kentät.

Ne sijaitsevat kaikki suosi-
tuissa turistikohteissa, jonne 

koneet kuljettavat turisteja vuorokauden ympäri 
talvikautta lukuun ottamatta. Bisnes ei voi olla 
huono.

Kreikka myy osan omistuksestaan myös Atee-
nan kansainvälisestä lentoasemasta, Eleftherios 
Venizeloksesta. Kenttä on tuliterä, sillä se valmis-
tui vuoden 2004 olympialaisiin. Hyvä ostos, sillä 
näin uudessa rakennuksessa kiinteistönhoitoku-
lut ovat väkisin alhaiset.

Myynnissä on myös osuus Kreikan valtion 
asetehtaasta Hellenic Defence Systemsistä, joka 
valmistaa muun muassa Artemis-ilmatorjunta-
tykkejä, kranaatinheittimiä ja lukuisia malleja 
jalkaväen aseita. Asekauppahan on tunnetusti 
maailman tuottoisimpia aloja. Kysyntää on aina. 

Kaupan on myös oikeus pyörittää Kreikan lot-
toa ja totoa. Lotto nyt jos mikä on sataprosentti-
sen varma rahastuskohde. Suomessa Veikkauk-
sen pelejä pelattiin viime vuonna 1,8 miljardilla 
eurolla, mutta voittoina pelaajille yhtiö maksoi 
vain 961 miljoonaa euroa. 

 k
iinteistösijoittajille kaupataan Ateenan 
arvokortteleita.
Kaupan on esimerkiksi oikeusministe-
riön, terveysministeriön, opetusministe-

riön ja sisäministeriön päärakennukset, eivätkä 
ministerit ja virkamiehet edes sisälly hintaan. 

Oikeusministeriö ei ehkä ole kaunis, mutta 
sen 12 000 neliötä ovat hyvällä tontilla Poliisikou-
lujen puiston laidalla. 

Sisäministeriö se vasta huippupaikalla onkin: 
Ateenan itäisellä valtaväylällä, Vasilissis Sofiasil-
la, jonka varrella ovat esimerkiksi Kreikan parla-
mentti ja Yhdysvaltojen suurlähetystö. Jos Hel-
sinkiin verrataan, niin täällä rakennus sijaitsisi 
Kaivopuistossa tai Eduskuntatalon naapurissa.



Terveysministeriö taas edustaa taattua 2000-
luvun virastoarkkitehtuuria: Se on harmaa ja me-
rensininen 28 800 neliön laatikko Ateenan halkai-
sevalla Kifissias-valtaväylällä. Se saattaa olla löy-
tö, jos sen saa oikein halvalla.

Ironinen kohde vaikkapa hipahtaville kulttuu-
riporukoille olisi Ateenan poliisin entinen, 16-
kerroksinen päämaja. Läpitunkematon betonita-
lo on valmistunut samana vuonna kuin Kreikan 
sotilasjuntta kaatui eli 1974. 

Kiinteistösijoittaminen on ehkä riskipitoista, 
mutta teitä kaikkien on pakko käyttää, ja myyn-
nissä ovat jopa Ateenaan johtavat moottoritiet. 

Ne ovat jääneet kesken rahojen loputtua. Piki 
ei höyryä, tiejyrät seisovat mykkinä pientareella. 
Niin on käynyt koko Kreikalle. Projektit seisovat, 
työttömyys on kivunnut jo 22 prosenttiin.

Kaupan on yli tuhat kilometriä rakennusoi-
keuksia moottoriteihin. On kyse isoista rahoista: 
se, joka rakentaa Peloponnesoksen niemimaan 
moottoritiet, saa  kerätä niistä kovat tietullit.  

Hauska kohde ovat Kreikan verovirastot. 
Myyntilistalla on verottajan talot Ateenassa, Ko-
rintissa, Chalkidassa, Stavroupolissa, Ale-

xandroupolissa, Agioi Anargiroissa, Pallinissa, 
Glyfadassa, Cholargoksessa ja Kifisiassa. 

Tosin ei ole varmaa, voiko kreikkalaisen vero-
viraston saada tuottamaan rahaa.

 t
oukokuussa 2009 Kreikassa pidettiin Bil-
derberg-kokous. Se on maailman talous-
päättäjien ja suurporvarien suljettu ko-
koontuminen, johon harva kutsutaan.

Paikkana oli Astir Palace, valtava luksushotel-
lien ryväs Vouliagmenissa, ”Ateenan Rivieralla”. 
Puitteet olivat kuin nousukaudella.

Nyt Kreikka myy Bilderbergin kokouspaikkaa 
Astiria tarjouskaupalla, mutta myyjä edellyttää 
hinnan olevan  Astir-yhtiön markkinahintaan 
(166 miljoonaa euroa) nähden ”moninkertainen”. 

Halvempiakin lomakohteita on tarjolla. Kor-
fulta Kreikka tarjoaa 99 vuodeksi vuokralle vajaan 
viiden hehtaarin aluetta, jolla on pieni järvi. Alue 
on idyllinen, merenrantaa on 725 metriä. 

Rodoksen Afantoulla on 99 vuodeksi vuokrat-
tavana kaksi vierekkäistä maa-alaa, joiden koko 
on yhteensä 185 hehtaaria. On 18-reikäinen golf-
kenttä ja omaa merenrantaa seitsemän kilomet-

riä. Myyntiesitteen mukaan kauniilla Afantoulla 
kasvaa hedelmiä ja oliivipuita. 

Rodoksella lähes 40 vuotta asunut suomalais-
kreikkalainen yrittäjä Sinikka Tsampatanidis  to-
sin kuvailee paikan toisin.

”Ei Afantousta kukaan ole kiinnostanut. Se 
alue on vain jäänyt hoitamatta”, hän sanoo.

Sinikka Tsampatanidis on pitänyt Rodoksella 
kauppaa vuodesta 1976. Moni muu Rodoksella on 
jo laittanut lapun luukulle, sillä verotus on kiris-
tynyt ja asiakkaita on entistä vähemmän. Sinikka 
yrittää vielä sinnitellä.

 ”Suomalaisella sisulla”, hän sanoo.

 k
uka nämä kohteet ostaisi? Kiinnostaisiko 
Helleenien posti Itellaa eli entistä Suo-
men Postia?
”Keväällä yksi eurooppalainen yritys-

järjestelyjen asiantuntija jo lähestyi meitä tästä 
asiasta”, Itellan strategiajohtaja Juhani Ström-
berg sanoo. 

Ohhoh. Kreikka siis todella on jo ehtinyt tyr-
kyttää postiaan suoraan Suomelle. 

Se ei kelvannut.  Kreikka on kaukana, sen ro-
mahtaneet markkinat eivät houkuttele. 

”Meidän maantieteellinen suunta on lähi-
alueet: Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä”, Strömberg 
sanoo. ”Siinä on meille tarpeeksi lähivuosiksi.”

Entä jos valtiovarainministeriö ottaisi osan 
saatavistaan siivuina Kreikan lomasaarista? Suo-
mihan on lainannut Kreikalle eri reittejä yhteen-
sä yli viisi miljardia euroa. 

Suomen valtiovarainministeriö ilmoittaa, 
ettei vät saaret kiinnosta. Suomea kiinnostaa saa-
da Kreikalle lainaamansa rahat takaisin. 

Ketä sitten voisi kiinnostaa Rodoksen loma-
saaren 18 hehtaaria merenrantaa ja golfkenttä?

Ehkä sijoittaja Kai Mäkelää , joka on golfari 
itsekin?

”En minä sitä huonona kohteena pidä”, Mäke-
lä sanoo. Hän tuhahtaa, ettei ymmärrä koko kes-
kustelua Kreikan talousongelmista. Maan pitäisi 
hoitaa kassavaje kertarysäyksellä, myydä jotakin 
tarpeeksi isoa ja kallista.

”Tuli mieleen, että Kreikka myisi Rodoksen 
Natolle”, Mäkelä sanoo.

Hän innostuu. Sotilaallisen tasapainon takia 
Espanjan pitäisi puolestaan keventää omaa vel-
kataakkaansa myymällä jokin saaristaan Venäjäl-
le eli Naton kiistakumppanille.

Kiinnostaisiko Mäkelää siis ostaa Kreikkaa?
”Jos minulla olisi realistinen mahdollisuus 

siihen, niin kyllä se varmaan kiinnostaisi.”
Entä Kreikan suurin energiayhtiö, Public 

Power Corporation, jolla on 7,5 miljoonaa asia-
kasta ja hallinnassaan suuret energiavarat. Eikö 
se olisi kelpo sijoitus vaikkapa Fortumille?

Fortumin viestintäjohtaja Helena Aatinen 
kuulostaa aidon hämmentyneeltä.

”Fortum ja Kreikka – ei tasan tarkkaan”, Aati-
nen sanoo.


