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GBC Finland
Kestävä aluesuunnittelu seminaari 

22.9.2020

Kiinteistösijoittajan näkökulmia 
OP Kiiinteistösijoitus Oy / Markku Mäkiaho



OP Kiinteistösijoitus Oy

Hallinnoitava varallisuus

OPKS hallinnoi noin 3,9 miljardin 
euron kiinteistövarallisuutta Suomessa 

ja Euroopassa

Henkilöstömme on 20

Sijoittaja-asiakkaat

OP:n vakuutus- ja eläkeyhteisöt

Instituutio- ja ammattisijoittajat

Yksityishenkilöt

Sijoituskanta 9/2020

5 800 asuntoa

720 000 m2 toimitiloja, joissa 

590 vuokrasopimusta

65 rahasto- tai velkasijoitusta 

88 200 ha metsäsijoituksia
80 tonttia
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Vastuullisuus, kestävän kehityksen periaatteet

https://www.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus/vastuullisuus-liiketoiminnassa/sijoittaminen
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• Pääoma on kiinteistöalaa edellä 
vastuullisuusvaatimuksissaan

• Akateemisissa tutkimuksissa vastuulliseen sijoittamiseen 
yhdistetään pitkän aikavälin parempi tuotto
• Edessä on tulevaisuus jossa hankkeet jotka eivät täytä 

vastuullisuuskriteereitä, eivät saa rahoitusta
• Vastuulliset hankkeet saavat etuja, helpotuksia, tukia, 

edullisempaa rahoitusta (vihreät lainat, 
kestävyyskriteerilainat, jossa vastuullisuustavoitteet 
vaikuttavat lainan marginaaliin

• (Monikansalliset) käyttäjäyritykset valitsevat 
vastuulliset toimitilat

• Vastuullisesti toteutetut hankkeet omaavat 
paremman jälkimarkkinan

Sijoittaja ja vähähiilisyys
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”Merkittävät päästökohteet kiinnitetään jo alue- ja 
kaupunkisuunnittelussa ja kiinteistökohteiden suunnittelussa.”

• Sijainnilla voi vaikuttaa
• Liikenteelliset solmukohdat, 

raideliikenne, olemassa olevaan 
infran hyödyntäminen

• Aluesuunnittelussa maankäyttöä 
säästävään tiivistävään maankäytön 
suunnitteluun uusien alueiden 
käyttöönoton sijaan

• Haaste
• Jo rakennettujen alueiden 

maankäytön suunnittelussa ei ole 
varauduttu tiivistämiseen

• Kiinteistökohde
• Olemassa olevan rakennuskannan 

toiminnallinen kierrättäminen (aina 
kun mahdollista)

• Uudissuunnittelussa kaikki 
päästötavoitteita tukevat ratkaisut 
täysimääräisesti käyttöön

• Haasteet
• Asemakaavat rajaavat usein 

rakennussuunnittelun luovuutta
• Jo rakennettujen kohteiden 

muuntojoustamattomuus
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Sijoittajien toivelistaa vähähiilisyyden mahdollistamiseksi

• Vähähiilisyystavoitteet huomioitava 
aluesuunnittelusta alkaen, olemassa 
olevan infran hyödyntäminen

• Alueelliset energiaratkaisut (aurinko-
voimalat, isot maalämpövoimalat, 
ilmalämpöpumput, hukkalämmön 
talteenotot, tuulivoima)

• Uusien toteutusten tuloksista avoin 
tiedonvaihto toimialan sisällä (esim. 
YM:n laatimien vähähiilisen 
rakentamisen kriteereiden koekäyttö 
julkisissa rakennushankkeissa)

• Puurakentamisen mahdollistaminen 
myös kohtuuttomien normien 
keventämisellä

• Olemassa olevien rakennusten 
konversioiden tukeminen (esim. 
kiinteistöverohelpotukset)

• Asemakaavoitus väljemmäksi 
mahdollistamaan kehittäminen 
rakennussuunnitteluvaiheessa

• Vastuullisuusratkaisujen täytyy näkyä 
tehokkuutena myös loppukäyttäjälle 
saakka
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• Sitoutuminen kv-, kansallisiin sekä OP:n periaatteisiin ja tavoitteisiin

• Verkostoissa vaikuttaminen (esim. Rakli, GBC, Helsingin kaupungin 
ilmastokumppanuus)

• Kiinteistösijoitusten ympäristöraportointi vuodesta 2015 alkaen

• Ympäristösertifioinnit

• Uusiutuvan energian käytön jatkuva lisääminen, nyt noin kolmannes energiasta 
uusiutuvaa

• Vihreään sähköön siirtyminen vuoden 2020 alusta lukien

• Olemassa olevan kiinteistökannan hiilijalanjäljen laskenta käynnissä

• Vastuullisuusvaatimukset osa uussijoittamistoimintaa, vaatimukset ja odotukset 
esim. rakennusliikkeiden tuotannolle

• Puurakentamisen lisääminen

• Kiinteistösijoittamisen hiilineutraalisuustiekartta valmis vuoden 2020 loppuun 
mennessä

• Tavoiteasetanta käynnissä, esim. hiilineutraalisuus uusissa kohteissa 2030 
mennessä

OP ja tarttuminen haasteeseen
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Kiitos!
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