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•Käytön aikaisten luokitusten tilanne

▪ LEED ja BREEAM –sertifiointien määrä jatkaa tasaista 

kasvuaan

▪ Kaikissa luokitusmalleissa on tapahtunut kehitystä

▪ RTS luokituksen käyttövaiheen luokitus on tulossa

▪ Globaalisti käytön aikaisten LEED hankkeiden määrä on 

ylittänyt hankeluokitukset

▪ Yhä useammin sertifiointia haetaan myös hotellihankkeille, 

logistiikan sekä terveydenhuollon rakennuksille

▪ Suomen ensimmäiset WELL-hankkeet ovat käynnissä



Luokitusmallit Pohjoismaissa

▪ Suomi

▪ Tuki molemmille luokitusmalleille, ei mallikehitystä

▪ Kansallinen RTS ympäristöluokitus

▪ Ruotsi

▪ BREEAM NC Sweden julkaistu 

▪ BREEAM Communities Sweden

▪ Ceequal Infra Scheme Sweden

▪ Miljöbygnad

▪ Norja

▪ BREEAM NC Norway julkaistu

▪ BREEAM In-Use Norway julkaistu 10/2013 → jatkokehitys lopetettu

▪ BREEAM Communities Norway kehitteillä



LEED EB uudistunut merkittävästi

▪ LEED v4 uudisti kriteerejä, mutta säilytti luokituksen perusrakenteen

▪ Ei merkittävää vaikutusta luokitusten

▪ LEED v4.1 uutena rinnakkaisena vaihtoehtona

▪ Julkaistu pilottiversiona 2018 syksyllä

▪ Keskittyminen suorituskykyyn

▪ Jatkuva toiminnan mittaaminen 



•Ympäristösertifioinnit Suomessa
•Kevät 2019

LEED

▪ Suomessa n. 180 LEED-

sertifioitua rakennusta 

▪ 70 % hankevaihe

▪ 30 % käyttövaihe

▪ Yleisin sertifiointitaso LEED 

GOLD

▪ 15 % Platinaa, 60 % Kultaa, 18 

% Hopeaa

▪ Rekisteröintejä lisäksi n. 160 

kpl

▪ Yhteensä yli 330 LEED 

kohdetta

▪ 66 % toimistoja

▪ 17 % liiketilaa

▪ 5 % hotelleja

▪ Yksittäisiä terveydenhoidon 

rakennuksia, 

logistiikkakeskuksia, kouluja

Lähde: www.usgbc.org/advocacy/country-market-brief



BREEAM In-Use kehittymässä

▪ BREEAM In-Use International julkaistu 2015

▪ Kehitetty kriteerejä yleisempään tasoon

▪ Luokitustasot kehittyneet

▪ Suomessa luokitustasot ovat nousseet

▪ Suomessa ensimmäiset excellent/excellent luokitukset

▪ Paljon pelkkiä part 1 (Kiinteistö) luokituksia

▪ BREEAM In-Use 2019 tulossa syksyllä

▪ Odotuksissa kommentointikierros



BREEAM

▪ Suomessa n. 155 sertifioitua 

rakennusta 

▪ n. 25 % hankevaihe ja 75 % 

käyttövaihe

▪ 9 kpl Excellent sertifiointeja

• Mm. Goodman, 

Lielahtikeskus, Karisma

▪ Pääosin Very Good ja Good –

sertifiointeja

▪ Rekisteröinneistä ei julkisteta 

tietoja

▪ Varovainen arvio n. 30-50 

käynnissä olevaa projektia 

(Hanke, Refurbishment, In-

Use)

▪ Tuorein BREEAM 

Refurbishment & Fit-Out –

malli on eritasoisiin 

korjauksiin sopiva ja käytössä 

jo useissa peruskorjauksissa

Lähde: www.greenbooklive.com

Huom. Kuva näyttää eri In-Use osioiden 

luokitukset ominaan (Asset, Management), 

vaikka koskee samaa kiinteistöä. 

Lukumäärä suuntaa antava.

•Ympäristösertifioinnit Suomessa
•Kevät 2019



RTS Käyttövaiheen luokitus

▪ Käyttövaiheen luokituksen kehitys valmis

▪ Pidetty 2 kpl julkisia  kommentointikierroksia

▪ Pilottihankkeet

▪ Jako kahteen osioon

▪ Kiinteistön ympäristövastuu

• Arviointi kiinteistön ylläpidon ja teknisten ominaisuuksien kautta

▪ Käyttäjän ympäristövastuu

• Arviointi käyttäjän toimintaan, tiloihin ja tyytyväisyyskyselyyn perustuen

▪ Julkaisu syksyllä 2019



▪ Kansallinen luokitusmalli

▪ Pohjana kansalliset parhaat 

käytännöt

▪ Suomessa n. 90 rekisteröityä 

hanketta

▪ Kaikissa ei haeta sertifikaattia

▪ Ei vielä valmistuneita 

hankesertifiointeja 

▪ RTS sertifiointivaatimus 

pääosassa elinkaarihankkeista

▪ Sertifioinnin asteikko 1-5 

tähteä

▪ Tyypilliset hankkeiden 

tavoitetasot 3 tai 4 tähteä

▪ Laajasti käytetty eri 

rakennustyypeissa

▪ Julkiset palvelurakennukset

▪ Toimistot ja virastot

▪ Asuinrakennuksia

▪ Kehitteillä RTS Käyttövaihe

▪ Julkaisu 6/2019

Lähde: Rakennustieto Oy

•RTS Ympäristösertifiointi
•Kevät 2019



WELL luokitus

▪ Suomessa paljon kiinnostusta

▪ Ensimmäiset hankkeet käynnissä

▪ Malliin ollut paljon kiinnostus

▪ V2 Pilottiversio julkaistu 6/2018

▪ Uusi jako kymmeneen kategoriaan 

▪ Vähemmän pakollisia pisteitä

▪ Enemmän vapaavalintaisia pisteitä

▪ Paikalliset toimijat pystyvät tekemään Performance Verificationin

▪ Euroopan ensimmäiset henkilöt hyväksytty

▪ GBP:llä Suomen ensimmäinen henkilö



•WELL

▪ Tilastoja

▪ 172 sertifioitua projektia maailmassa 

5/2019

▪ 1500 rekisteröityä projektia 

▪ Euroopassa noin 400 rekisteröityä 

projektia

• Suomessa ensimmäiset projektit 

käynnissä

• Ruotsissa yli 10 (mm. Skanska, 

Castellum, Vasakronan) 

▪ GBP:n toimitilat Pohjoismaiden 1. WELL –

sertifioitu kohde
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