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Saatesanat

Määritelmän rakenne

Toivomme tämän kuvauksen esittävän yhtymäkohdat yksittäisen kiinteistön
kestävyyden johtamisen ja koko organisaation vastuullisuustyön välillä siten, että
kiinteistöjohtamista tuntematonkin henkilö tunnistaa rakennusten merkityksen ja
niihin liittyvät mahdollisuudet.

1. Johdanto kestävään kiinteistöjohtamiseen

Tästä näkökulmasta arkinenkin ”talokohtainen” energiasäästöön ja resurssien
tehokkaampaan käyttöön ja toiminnallisuuden parantamiseen tähtäävä työ luo
pohjan koko organisaation vastuullisuustyölle. Samoin organisaatiokohtaiset
tavoitteet, vaikkapa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen suhteen, tehdään todeksi
jokaisessa kiinteistössä – muiden toimintojen lisäksi.
Kuvaus pyrkii olemaan kooste, joka esittää keskeisimmät kestävyyttä edistävät
näkökulmat, menetelmät ja työkalut kiinteistöjen elinkaaren eri vaiheisiin.

Näin ollen määritelmä toivottavasti palvelee myös kiinteistö- ja rakennusalan
ammattilaisia ja toimii näiden teemojen tarkastuslistana.

a)
b)
c)
d)

Mitä kestävä kiinteistöjohtaminen on?
Kestävästi johdetun kiinteistön hyödyt
Kestävyys on kannattavaa!
Kiinteistö osana kokonaisuutta

2. Menetelmät ja työkalut elinkaaren eri
vaiheisiin
a) Kestävän kiinteistöjohtamisen markkina-ajurit
b) Parhaat käytännöt vastuullisuuden
toteuttamiseksi
c) Kestävän kiinteistöjohtamisen työkalut

Palaute ja tarkennukset ovat luonnollisesti tervetulleet!
-

GBC Kiinteistöjohtaminen toimikunta
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1. Johdanto kestävään kiinteistöjohtamiseen
Mitä on kestävä kiinteistöjohtaminen
ja miten se liitetään osaksi koko
organisaation vastuullisuutyötä.

3

Mitä kestävä
kiinteistöjohtaminen on?

Kestävästi johdetun
kiinteistön hyödyt

• Kestävä kiinteistöjohtaminen

• Kestävästi johdettu kiinteistö

• perustuu kiinteistön käyttäjien,
omistajan ja palveluntuottajien
yhteistyöhön
• tuottaa terveellisiä ja turvallisia tiloja
• nojaa vahvasti elinkaariajatteluun ja
parantaa kiinteistön tuottavuutta
• huomioi ympäristö-, sosiaalisen ja
taloudellisen vastuun
• sisältää läpinäkyvän ja kattavan
vastuullisuusraportoinnin
• hyödyntää alan viimeisimmät työkalut.

• mahdollistaa vastuullisen toiminnan
sen käyttäjille
• elää ajassa ja kehittyy jatkuvasti
• tuottaa lisäarvoa kaikille osapuolille.
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Kestävyys on kannattavaa!
Esimerkki: Hyvinvointipanostuksen
vaikutus kassavirtalaskelman eri
komponentteihin
• Käyttäjien hyvinvointiin panostaminen
voi vaikuttaa negatiivisesti
vuokralasiremonttien kustannuksiin,
ylläpitokuluihin ja vaatii
kertainvestointeja
• Yksikin positiivinen tuottokomponentti
voi kuitenkin tehdä investoinnista
taloudellisesti kannattavan

Kestävä kiinteistöjohtaminen tuottaa kiinteistön omistajalle myös
taloudellista hyötyä
• Investoimalla ympäristö- ja energiatehokkuuteen, sisäolosuhteisiin ja/tai
käyttäjien hyvinvointipalveluihin voidaan vaikuttaa ainakin alle listattuihin
kiinteistön tuottoon vaikuttaviin komponentteihin
• Oikein valittujen kestävien investointien nettovaikutus on aina positiivinen
Komponentti

Esimerkki vaikutuksesta

Tuotot (vuokra €/m²/kk)

1,0 €/m2/kk korkeampi vuokra

Käyttöaste

4 % korkeampi käyttöaste

Sijoituksen exit yield / tuottovaatimus

-0,1 % (esim. 6,2% -> 6,1%)

Vuokralaisremontit

100 €/m2

Ylläpitokulut

0,15 €/m2/kk

Peruskorjaukset

kertainvestointeja
Lähde: Trevian Oy:n esitystä mukaillen
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Kiinteistö on osa laajempaa kokonaisuutta
• Kiinteistötasolla tehtävä työ kumuloituu koko
organisaation vastuullisuusjohtamiseen.
• Vastuullinen kiinteistöjohtaminen sisältää
suunnitelmallisia toimia koko kiinteistökannassa.

Tavoitteet

• Vaikuttavuuden varmistamiseksi tulee
toimenpiteitä tehdä pitkäjänteisesti eri
vastuullisuden osa-alueilla:
• Ekologisuus
• Taloudellinen
• Sosiaalinen

Kehitystoimenpiteet

Mittaaminen

• Raportointi on keskeinen osa vastuullista
liiketoimintaa. Kertomalla julkisesti toiminnasta,
luodaan yritykselle vastuullinen imago ja
mahdollistetaan vuoropuhelu eri osapuolten
kanssa.
• Kestävä liiketoiminta perustuu jatkuvaan
kehittämiseen ja toiminnan parantamiseen.

Raportointi
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2. Menetelmät ja työkalut elinkaaren eri vaiheisiin
Miten kestävää kiinteistöjohtamiseta
toteutetaan rakennuksen elinkaaren
eri vaiheissa?
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Kestävän
kiinteistöjohtamisen
markkina-ajureita
• Ilmastonmuutos
•
•
•

Energiatehokkuus
CO2-päästöt ja
”nollahiilirakennukset”
Kiertotalous

• Käyttäjien tarpeet
•
•
•
•

Sisäympäristön tyytyväisyys
Well – hyvinvoiva tila
Muuntojoustavuus
Co-working

• Digitalisaatio
•
•

Tiedolla johtaminen
Smart building

• Sosiaalinen vastuu
•
•
•

Sijoittajien ja vuokralaisten
tietoisuus ja vaatimukset
Harmaan työvoiman
lisääntyminen
Läpinäkyvyys ja vastuullisuus
liiketoiminnan edellytyksiä

Parhaita käytäntöjä
vastuullisuuden toteuttamiseksi
Uudis- ja
korjausrakentaminen
• Tavoitetasoksi nollaenergia /
-hiili rakentaminen
• Ympäristösertifioinnit
• Kestävät-, kierrätetyt- ja
uusiokäytettävät
rakennusmateriaalit
• Smart building
• Uusiutuva energia
• Sisäolosuhteiden seuranta
• Muuntojoustavuus,
modulaariset tilaratkaisut

Käytössä olevat
kiinteistöt
• Vuokrasopimusten
kannustus kestävään
toimintaan
• Kestävä kiinteistönhoito
• Co-working tilat
• Käytönaikaiset
ympäristösertifioinnit
• Well – hyvinvoiva tila
• Energiatehokkuuden
seuranta
• Sisäolosuhteiden seuranta

Johtaminen

•
•
•
•

Vastuullisuusraportointi
Mittarit ja tunnusluvut
Avoin tieto ja rajapinnat
Toimijoiden yhteistyön
edistäminen
• Käyttäjien osallistaminen
• Oppiminen ja uusien
käytäntöjen luominen
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Kestävän kiinteistöjohtamisen työkaluja
Suunnittelu, uudisrakentaminen ja peruskorjaus
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarveselvitys: Uudisrakentamisen tarve vs. korjaus ja uusiokäyttö
Energiakonsultin käyttö suunnittelussa ja uusiutuvat energiat
LEED, BREEAM, Joutsenmerkki, RTS, WELL -sertifioinnit
Levels- viitekehys
Hiilijalanjäljen laskenta
Muuntojoustavat modulaariset tilat
Kiertotalousmittarit
Toiminnanvarmistus

Raportointi
• GRESB
• Vastuullisuusraportointi
• GRI, KTI vastuullisuusraportointi, …

Johtaminen ja ylläpito
• LEED EB, BREEAM In-Use, WELL, FitWell
• KPI lukujen seuranta (energia, vesi, jätteet,
CO2-päästöt, sisäolosuhteet)
• Energiatehokkuussopimukset
• Uusiutuvan energian tuottaminen

Vuokraus ja käyttäjät
•
•
•
•
•

Käyttäjätyytyväisyyskyselyt
Green Office
Green Lease
Yhteiskäyttötilat ja tilojen tehokas käyttö
Yhteiskäyttöautot ja -pyörät
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Kestävän kiinteistöjohtamisen hyviä
esimerkkejä
27.2.2019
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Kesko Oyj

IoT ja Digitalisaatio

Kesko terävöitti energiajohtamistaan vuonna 2018 entisestään
ottamalla käyttöönsä EnerKeyn uudet ISO 50001 -sertifioidut
energiajohtamistyökalut. Niiden avulla energiatehokkuuden
johtaminen, energiasäästön mahdollisuuksien tunnistaminen ja
analysointi on saatu uudelle tasolle.

Haasteet
•

Energiatehokkuustoiminnan johtamisessa kokonaiskuvan hallinta on
haastavaa isossa kiinteistömassassa. Samaan aikaan
energiastrategiassa asetettiin kovat tavoitteet energiatehokkuudelle
ja uusiutuville energialähteille.

Ratkaisu
•

EnerKeyhin otettiin käyttöön energiajohtamisen työkalut ja
toimintamallit uudistettiin samaan aikaan.

Hyödyt
•

Omistaja

Asetti itselleen haastavat tavoitteet ja otti käyttöön työkalut,
jotka auttavat niiden saavuttamisessa.

Lopputulos
•

Ylläpito

Sai käyttöönsä yhdenmukaisen tavan hallita kulutuspoikkeamia
ja energiatehokkuuden kehittämistä.

Käyttäjä

Käyttäjät hyötyvät pienentyvistä energiakustannuksista ja
energiatehokkuustoimenpiteiden nopeammasta läpimenosta.
Lisätietoja: www.enerkey.com ja
https://www.kesko.fi/yritys/vastuullisuus/vastuullisuusohjelma/ymparisto/

Energiatehokkuuden kehittämisen saatiin otettu kokonaisuutena
hallintaa. Tehtyjen toimenpiteiden tulokset ovat läpinäkyvästi
analysoitavissa ja potentiaalit ovat yhdessä paikassa nähtävissä ja
hyödynnettävissä

•
•

Työkaluun kirjattiin 2400 toteutettua tai potentiaalista uutta
energiatehokkuustoimenpidettä
Vuoden 2018 aikana toteutettiin yli 300 tehostamistoimenpidettä,
joiden tuottama säästö on noin 20 GWh ja yli 1,5 M€
Lisäksi tunnistettiin 450 uutta potentiaalista toimenpidettä, joiden
yhteenlaskettu säästöpotentiaali on 40 GWh ja yli 3 M€

Nokia Karaportti Campus

Kampuslaajuinen ESCO sopimus

ESCO campustason energiapalvelusopimus

Haasteet
•

Tavallisesti energiansäästöinvestointeja katsotaan enintään 3 vuoden
takaisinmaksuajalla ja potentiaalia tutkitaan taloittain. Tässä tapauksessa
haluttiin katsoa mitä säästömahdollisuuksia avautuu koko kampuksen
laajuisesti.

•

Valittua ESCO mallia varten satsattiin sopimuksen tekemiseen, jotta malli olisi
käytettävissä myös yrityksen muilla kampuksilla.

Ratkaisu
•

Omistaja

Omistaja pyysi toimijoita esittämään energian
säästötoimenpiteitä takuusäästöperiaatteella koko Kampukselle.
Omistaja paransi energian säästöjen lisäksi kiinteistön
huoltovelkaa ja vähensi päästöjä

Ylläpito

Huolto/ylläpito sai partnerin, jonka avulla voitiin optimoida
olosuhteita ja samalla saada säästöjä.

Käyttäjä

Olosuhteet optimoitiin suositusten mukaisiksi ja myös käyttäjät
hyötyivät . Energian säästöt ja CO2-päästöjen väheneminen
kommunikoitiin myös käyttäjille.

ESCO tarjousmenettelynä jaettiin informaatio yrityksille ja saatiin
tarjousehdotukset. Tarjotusta ehdotuksesta valittiin yksi, josta saatiin sitova
tarjous. Jos tarjousta ei olisi hyväksytty olisi sitovan tarjouksen
laatimiskustannukset maksettu. Sitova tarjous takuusäästöllä oli tärkeä
elementti tarjouksen hyväksynnässä. Analyysi tehtiin kassavirta-analyysinä 7
vuoden horisontilla. Break-even-point noin 4 vuotta. Myös korjaus ja
huoltokustannusten hyödyt huomioitiin ja huolto ja korjauskustannukset
sisältyivät toimitukseen.

Hyödyt
•

•

Olosuhteet saatiin optimoitua suosituksen mukaisiksi. Kíinteistöjen
lämpöolosuhteet ajautuvat usein turhan korkeiksi, koska halutaan olla
”varmalla puolella”. Kommunikointi olosuhteiden hallinnasta ja samalla
saavutetuista energia ja päästösäästöistä auttoivat pääsemään
suositusarvoihin
Ensimmäisenä vuonna säästettiin yli 160 000 € ja ylitettiin takuusäästö n
50%;lla.

Lopputulos
•

Lopputuotteena saatiin optimaalisemmat lämpöolosuhteet, pystyimme
kommunikoimaan henkilöstölle, että Nokia tekee hyvin konkreettisia toimia
energian säästämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi . Lisäksi saimme rahalliset
säästöt ja mallin, jota voidaan käyttää myös muissa yrityksen kampuksissa

