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LEED & WELL

• LEED on työkalu, jolla osoitetaan rakennuksen globaalit 
standardit täyttävä ympäristöystävällisyys

• International WELL Building Instituten (IWBI) 
kehittämä ja vuonna 2014 julkaisema ensimmäinen 
standardi ja sertifiointijärjestelmä kiinteistöjen 
käyttäjien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

• Standardi pohjautuu lääketieteellisiin ja muihin tieteellisiin 
tutkimuksiin ja tuloksiin.

• Tarkastellaan tilojen käyttäjän ja organisaation toimintaa, 
esimerkiksi henkilöstön hyvinvointia tukevat etuudet, ovat 
olennainen osa sertifiointia

• Hankkeissa voidaan hakea molempia sertifiointeja:

• Eri näkökulmien huomiointi

• Sertifiointiprosessissa synergiahyötyjä



WELL SERTIFIOINNIN HYÖTYJÄ

• Standardin tavoitteena on parantaa rakennuksen käyttäjien 
terveyttä ja hyvinvointia sekä tietoisuutta näistä. Fyysisen 
työympäristön laadulla on havaittu olevan yhteys esimerkiksi:

• Alhaisempiin työntekijäkustannuksiin mm. alemman 
poissaoloprosentin sekä pienemmän henkilöstön vaihtuvuuden kautta.

• Työn tuottavuuden paranemiseen.

• Työtyytyväisyyden kehittäminen.

• WELL sertifioinnilla on edelleen uutuusarvoa 

• Vuokralaisten löytäminen ja sitouttaminen.

• Vuokralaisen työnantajakuvan kehittäminen, paremmat 
rekrytoinnit:

• Yritysten suurimpia haasteita on osaavan työvoiman rekrytointi.

• Milleniaalit pitävät fyysisen työympäristön laatua tärkeänä työpaikan 
valintaan vaikuttavana tekijänä.

• Terveys ja hyvinvointi nähdään elinkaarijohtamisen jälkeen 
toiseksi tärkeimpänä trendinä rakennus- ja kiinteistöalalla 
Pohjoismaissa (Ramboll Green Market Study, 2019). 



Keilalampi

• Toimisto

• Espoo, Keilaniemi

• 11 605 kem²

• Olemassa olevan toimistorakennuksen korjaus

• Kiinteistön käyttöönotto keväällä 2021

• Kohteelle haetaan LEED BD+C v4 Core & Shell sekä WELL Core sertifiointia. 
Lisäksi päävuokralainen If Vakuutus päättänyt hakea WELL sertifikaattia.

[Add text]
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Keilalampi: Sertifiointistrategia

LEED Core & Shell 
(kiinteistö)
Tavoite Gold taso, 64 pistettä

Sertifioinnin painopisteet: 

▪ Sijainti ja liikenne

▪ Energian ja vedenkäytön
tehokkuus

▪ Olemassa olevan rakennuksen
korjaus

▪ Hyvä sisäilmasto

WELL Core 
(kiinteistö)
Tavoite Gold taso

Sertifioinnin painopisteet: 

▪ Vähäpäästöiset materiaalit
▪ Liikkuminen (julkiset, 

kävelytiet, pyöräpaikat, 
terveyttä edistäviä palveluja 
lähellä)

▪ Vesi (veden laatu, juomavesi, 
käsien pesu, 
kosteudenhallinta)

▪ Sisäilmasto (ilman laatu, 
akustiikka, valaistus, 
lämpöviihtyvyys)

WELL 
(vuokralainen) 
Tavoite Platinum taso

Sertifioinnin painopisteet: 

▪ WELL coren painopisteet

▪ Työntekijäviihtyvyys

▪ Ergonomia

▪ Henkilöstöedut
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MIKSI HAKEA MOLEMPIA SERTIFIOINTEJA?

• LEED:ssä ei voi hyödyntää WELL-vaatimuksia suoraan, mutta pisteiden 
saavuttaminen usein tukee myös molempia sertifikaatin vaatimusten 
täyttämistä. WELLissä voi myös suoraan hyödyntää tiettyjä LEED 
pisteitä ja dokumentaatiota. Yhteisiä tavoitteita mm. seuraaviin:

• Pyöräpaikat ja suihkut

• Piha-alueen käyttö

• Riittävä ilmanvaihto

• Taloteknisten järjestelmien toiminnanvarmistus

• Vähäpäästöisten materiaalien käyttö

• Tupakointikielto

• Sisäänkäyntien järjestelyt

• Päivänvalosimuloinnit

• Valaistus ja akustiikka

• Innovaatiopisteitä 

→ Voidaan ohjata sertifiointeja tehokkaasti sekä löytää ja 
saavuttaa sekä ympäristö- että terveyshyötyjä tuottavia ratkaisuja

• LEED on yleisesti käytetty ja business as usual, mutta WELL 
huomioi myös uusia näkökulmia:

• Yleisesti enemmän käyttäjän huomiointia

• parantaa rakennuksen käyttäjien terveyttä ja 
hyvinvointia sekä tietoisuutta näistä.






