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Vastuullisuusbarometri: 
kiinteistöjen ympäristökuormituksen 
vähentäminen ja ilmastonmuutoksen 
hillintä kiinteistöalan suurimpien 
toimijoiden kärkiteemoja.

Kiinteistöliiketoiminnan raha-
virrat ulottuvat laajalle yhteis-
kuntaan. Toimiala on merkittävä 
työllistäjä ja veronmaksaja.

Koronaviruspandemia  
on korostanut kiinteistö- 
liiketoiminnan vastuullisuuden 
merkitystä.



LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon 
tavoitteena on olla vastuullisin kiinteistö- 
varainhoitaja Suomessa. Tavoittelemme 
sijoittajillemme parasta mahdollista  
tuottoriskisuhdetta ja se voidaan saavuttaa  
kestävästi vastuullisilla valinnoilla sekä  
toimintatavoilla. Noudatamme YK:n  
vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja 
saavutimme PRI:n arvioinnissa parhaan 
mahdollisen A+ -tason.
–  LÄHITAPIOLA 

KIINTEISTÖVARAINHOITO OY
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AJANKOHTAISTA 
TALOUDELLISESSA 
VASTUULLISUUDESSA?

Tarkoituksemme on panostaa entistä 
vastuullisempaan ja kestävämpään  
kiinteistöliiketoimintaan ja samalla 
turvata riittävä tuotto eläkevaroil- 
lemme. Työn alla on kiinteistöjen  
hiilineutraalisuustiekartan mukaisten 
energiainvestointien toteuttaminen  
ja näiden vaikutusten siirtäminen  
mahdollisuuksien mukaan vuokra- 
laisten ylläpitokulujen hillitsemiseksi. 
Tavoitteena on myös vuorovaikutuksen 
ja yhteistyön lisäämisen kautta käyt-
täjien osallistaminen ja sitouttaminen 
vastuullisuustoimintaan.
–  ELÄKEVAKUUTUS- 

OSAKEYHTIÖ  
VERITAS 

Rakennukset voivat vaikuttaa positiivisesti ympäristöön,  
terveyteen ja hyvinvointiin yhteiskunnassamme. Toimitilojen 

kehityksessä Skanska huomioi yhä 
vahvemmin hyvinvointiin ja turvalli- 
suuteen liittyvät kestävät asiakas- 
ratkaisut. Odotamme vähähiilisten 
ratkaisujen kysynnän kasvavan  
tulevien vuosien aikana.
– SKANSKA OY

LeaseGreenin asiakkaita 
mietityttävät erityisesti 
nousevilta energiakustannuksilta 
suojautuminen sekä kiinteistön korjaus-
velan hallitseminen. Lisäksi suojaa kiinteistön 
arvon säilyttämiselle ja kehittämiselle haetaan 
rakennuksen käytönajan hiilijalanjäljen mini-
moinnista. Omassa liiketoiminnassamme 
haluamme varmistaa kestävän ja kannattavan 
kasvun jatkumisen – näin laadulliset kompro-
missit eivät vaivaa ratkaisujamme, ja voimme 
rakentaa vakaata työyhteisöä kunnian- 
himoisten ammattilaisten pitkille työurille.
– LEASEGREEN GROUP OY 

Yhteiskuntavastuullisuus on kiinteä osa Senaatin pitkän tähtäimen liiketoimintatapaa. Senaatti tuki 
vuokralaisiaan ja palvelutoimittajiaan keväällä koronapandemian aikana. Vaikeassa tilanteessa oleville 
PK-yritysvuokralaisillemme annoimme 100 % vuokranalennuksen ja nopeutimme laskujen maksamista 
kumppaneidemme tilanteen helpottamiseksi. 
– SENAATTI-KIINTEISTÖT
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Taloudellinen vastuu erityisesti sijoittajiemme 
suuntaan; vakaa kassavirta ja tuottava liike- 
toiminta luoden sijoittaja-arvoa on toimintamme 
kulmakivi, sillä tuottomme ohjataan suomalaisten 
eläkkeisiin ja koulutukseen. Pyrimme kiinteistö-
jemme kehittämisessä ja ylläpidossa huomioimaan 
energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuteen liittyvät 
mahdollisuudet, esimerkiksi käyttämällä uusiutu- 
vaa energiaa tai tehostamalla lämpöenergian 
talteenottoa.
–  EXILION MANAGEMENT OY

Tuemme kannattavaa liiketoimintaa 
hyvän hallintotavan ja riskienhallinnan 
avulla, kiinteistöjen suunnitelmalli-
sella ylläpidolla sekä pitkiin elinkaa-
riin tähtäävillä investoinneilla. Lisäksi 
arvioimme vuosittain ilmastonmuutok-
seen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. 
COVID-19 -pandemian aiheuttamissa 
haasteissa tuimme kaikkia ravintola- 
alan vuokralaisiamme kahden kuukau-
den vuokravapaudella. Tämän lisäksi 
tarjosimme asiakkaillemme korotonta 
lisäaikaa vuokranmaksuun ja vapau-
timme liikkeiden aukioloaikoja kauppa-
keskuksissamme.
– SPONDA OY

Koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden 
vallitessa olemme kehittäneet rahastomme sisäisiä 
prosesseja, auttaen samanaikaisesti vuokralaisiamme 
selviämään poikkeustilanteen yli erilaisin sopeuttamistoimin. 
Maltillisen lainoitusasteen ja vahvan maksuvalmiuden 
ylläpitäminen sekä taloudellisten riskien mallintaminen 
erilaisin stressitestein on noussut entistä keskeisempään 
rooliin koronaviruspandemiasta johtuen. Lisäksi aktiivisen 
kommunikaation tärkeys niin vuokralaisasiakkaiden kuin 
sijoittajien suuntaan on korostunut.
– TREVIAN RAHASTOT AIFM OY

Kevan kiinteistösijoitusyksikön 
ympäristöstrategian keskeisenä 
tavoitteena on olla hiilineutraali 
kiinteistöjen energiankäytön  
osalta vuoteen 2030 mennessä. 
Välitavoitteenamme on puolittaa 
kyseiset päästöt vuoden 2025 
loppuun mennessä. Varmistamme 
keskittymisen olennaiseen ja 
saamme toteutettua kunnian- 
himoisen tavoitteemme myös 
taloudellisilla mittareilla kannat- 
tavasti. Pitkäaikaiselle eläke- 
sijoittajalle tällainen menettely 
sopii oikein hyvin. 
– KEVA

Varma on toteuttanut 
kiinteistöissään energiatehokkuus- 
toimia ja uusiutuvan energian 
ratkaisuja jo useamman vuoden ajan. 
Pääsääntöisesti energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan liittyneet toimet ovat taloudellisesti 
kannattavia. Uusimpana isompana toimena Varma on 
päättänyt siirtyä käyttämään lämpöpumppuja suuressa 
osassa asuntokantaansa. Lämpöpumppujen käyttöönotto on 
sekä taloudellisesti kannattavaa että päästöjä vähentävää.
–  KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA



VASTUULLINEN KIINTEISTÖSIJOITTAJA 
ETSII PITKÄJÄNTEISIÄ JA KESTÄVIÄ 
RATKAISUJA KRIISIN YLI
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Monien vuokralaisten maksukykyyn kohdistui koronapan-
demian seurauksena välittömiä iskuja, joita helpottamaan 
vuokranantajat ovat hakeneet ratkaisuja vuokranmaksun 
lykkäyksillä ja alennuksilla, jopa väliaikaisilla anteeksiannoilla. 
Joihinkin vuokralaisiin vaikutukset ovat välillisempiä, mutta 
kriisin seurauksena nousevat tilankäytön muutosvoimat, 
talouden laskusuhdanne ja kasvava työttömyys lisäävät tule-
vaisuudennäkymien epävarmuutta kautta linjan.   

Vastuulliset kiinteistösijoittajat ovat hakeneet kestäviä ratkai-
suja ja akuutin kriisin yli johtavia siltoja yhdessä asiakkai-
densa kanssa, mikä on yleensä merkinnyt ainakin tilapäistä 
lovea ennakoituihin vuokratuottoihin. Samaan aikaan kiin-
teistönomistajan on pitänyt vastata myös muiden sidosryh-
miensä vaateisiin. Vaikka vuokrakassavirta tilapäisesti heikke-
neekin, pysyttelevät kiinteistönomistajan kulut useimmiten 
ennallaan: henkilöstön palkat pitää maksaa, kiinteistöjä 
lämmittää ja huoltaa, velkojen korot ja lyhennykset hoitaa 
ja verot tilittää ajallaan.

Kiinteistösijoitusten pitkä aikajänne ja sen merkitys korostuu 
koronakriisin kaltaisissa murroskohdissa. Kassavirran tilapäi-
sestä heikkenemisestä selvitään, mikäli pidemmän aikavälin 
taloudellisen kestävyyden kantimet ovat kunnossa. Tämä 
edellyttää usein pitkäjänteistä strategiaa ja panostuksia 
kohteiden kehittämiseen. Vastuulliset kiinteistönomistajat 
ylläpitävät kohteitaan jatkuvasti huolehtiakseen asiakkai-
densa tarpeista ja tätä kautta kiinteistönsä taloudellisesta 
kestävyydestä. Yksi panostusten päätavoitteista on ilmaston-
muutoksen hillintä, jolla vahvistetaan kohteiden houkutte-
levuutta, pienennetään kiinteistösijoitusten riskejä ja tavoi-
tellaan säästöjä energiakuluihin.

Avoimuus, toiminnan läpinäkyvyys sekä aktiivinen tiedotta-
minen ja vuoropuhelu ovat sidosryhmien arvostamia asioita, 
ja niidenkin merkitys on edelleen korostunut vuoden 2020 
koronakriisin seurauksena. 

Keväällä 2020 alkanut koronaviruspandemia on monin tavoin korostanut kiinteistösijoittamisen vas-
tuullisuuden merkitystä. Kriisin aiheuttamat rajoitukset ja vuokralaisten kohtaamat haasteet ovat 
nostaneet kiinteistösijoittamisen taloudellisen kestävyyden ja sidosryhmäyhteistyön kysymykset 
keskustelun keskiöön. Ilmastonmuutoksen hillintä on vakiinnuttanut paikkansa vastuullisten kiin-
teistösijoittajien strategioissa, ja päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet yleistyvät jatkuvasti. 

”Läpinäkyvyys lisää luottamusta.”

YK:n Vastuullisen sijoittamisen periaatteet allekirjoittaneet  
organisaatiot sitoutuvat noudattamaan sijoituspäätöksissään kuutta  
periaatetta, jotka käsittelevät ympäristö-, sosiaalisten ja yhtiöiden hallinto- 
tapaan liittyvien tekijöiden huomioon ottamista. KTI Vastuullisuusbarometriin 
vastanneista institutionaalisista sijoittajista 82 prosenttia ilmoittaa 
allekirjoittaneensa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. 
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YHTEISKUNTA 
Verot, muut maksut
Tuloverot
Arvonlisäverot
Varainsiirtoverot
Rakentamisen verot ja muut  
veroluonteiset maksut
Kiinteistön ylläpidon ja 
omistamisen verot  
ja muut maksut
Henkilöstön palkkoihin liittyvät  
verot ja muut veroluonteiset  
maksut
Välilliset verot

VUOKRA

LIIKEVAIHTO

TILANKÄYTTÄJÄN  
tilakustannusten muodostuminen

PÄÄOMAKUSTANNUKSET
Kiinteistöön sidotun 
pääoman kustannukset

Pitkän tähtäimen  
kannattavuus ja kilpailukyky

Kiinteistöjen arvon  
säilyttäminen
Riskienhallinta

SIJOITTAJAT/ 
RAHOITTAJATHENKILÖSTÖ 

Palkat
Koulutus
Muut  
työvoimakulut

YLLÄPITOKUSTANNUKSET
Hallinto 
Käyttö ja huolto 
Ulkoalueiden hoito 
Siivous 
Lämmitys 
Vesi ja jätevesi 
Sähkö

Jätehuolto 
Vahinkovakuutukset 
Tonttivuokrat 
Kiinteistövero 
Muut hoitokulut 
Korjaukset
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KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT ULOTTUVAT LAAJALLE

KUMPPANIT JA  
PALVELUNTUOTTAJAT 
Kiinteistökehitys ja rakentaminen
Kiinteistöjen ylläpito
Muut palvelut ja tarvikkeet

YHTEISKUNTA
Rakennetun ympäristön  

vaikutukset yhteiskunnan  
taloudelliseen hyvin- 
vointiin ja vakauteen

Rakennus- ja 
kulttuuriperinnön 

säilyttäminen
Verojalanjälki

Työllistäminen
Hyvä yrityskulttuuri;  

liiketoiminnan normit

KUMPPANIT JA  
PALVELUNTUOTTAJAT

Ylläpidon optimointi
Rakentaminen ja ylläpidon  

laadun kehittäminen

SIJOITTAJAT/ 
RAHOITTAJAT 
Oman pääoman tuotto
Rahoituskulut
Lyhennykset

KIINTEISTÖNOMISTAJAN  
liikevaihdon jakautuminen

Kiinteistöjen energiatehokkuus ja  
uusiutuvien energiamuotojen käyttö
Rakentamisen ja kiinteistöjen käytön  

aikaisen ympäristökuormituksen  
minimointi (mm. vedenkulutuksen, jätteiden  

ja päästöjen vähentäminen)
Tilankäytön tehokkuus

YMPÄRISTÖ
Tarkoituksenmukaiset ja turvalliset tilat  

asumiselle, työnteolle ja palveluille 
Asiakasymmärrys:  

ammattitaitoinen vuokraustoiminta 
ja hyvät asiakassuhteet

ASIAKKAAT

HENKILÖSTÖ
Ammattitaidon ja osaamisen 

edistäminen
Työehdot ja palkkaus

Työhyvinvointi



Kiinteistösijoitusmarkkinoiden sääntely luo tiukan kehikon 
kiinteistösijoitusten taloudelliselle kestävyydelle. Maankäytön 
ja rakentamisen sääntely määrittää, mitä ja kuinka paljon 
minnekin voi rakentaa, ja minkälaisia materiaaleja tai energia-
ratkaisuja kussakin kohteessa tulee käyttää. Kunta määrittää 
tämän pohjalta maankäytöstä perittävät maksut, ja kiin-
teistön arvon pohjalta määräytyy sen tuleva kiinteistövero. 
Tämä kehikko määrittää kiinteistösijoituksen tuottojen lähtö-
kohdat, jotka ovat pitkälti samankaltaisia kaikille toimijoille. 

Kaikkia kiinteistönomistajia koskevan sääntelyn lisäksi moniin 
toimijaryhmiin tai kiinteistötyyppeihin kohdistuu erityistä 
sääntelyä, joka luo viitekehyksen kiinteistösijoittamisen 
taloudelliselle kannattavuudelle. Usein näissä on kyse sijoit-
tajan sidosryhmäsidoksista ja näihin liittyvistä vastuista. 

Eläkeyhtiöt hoitavat sijoitusvarojaan nykyisten ja tulevien 
eläkkeensaajien lukuun. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuus-
sääntely edellyttää, että varat on sijoitettava tuottavasti ja 
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Kiinteistösijoituksen tulovirta muodostuu vuokralaisten 
maksamista vuokrista, joista osa kohdentuu kiinteistöinves-
toinnin pääomakustannusten – vieraan pääoman kustan-
nusten sekä oman pääoman tuottojen – kattamiseen, osa 
ohjautuu juoksevina kuluina muille sidosryhmille, kuten 
henkilöstön palkkoihin, kiinteistöjen lämmitykseen, huoltoon 
ja korjaamiseen sekä erilaisten kumppaneiden palkkioihin. 
Oman kasvavan osansa vievät myös yhteiskunnan vaateet, 
esimerkiksi kiinteistöverot, vuotuisen ylläpidon eri eriin sisäl-
tyvät verot sekä kuntien perimät maankäyttömaksut.   

Vuoden 2020 koronaviruspandemia on aiheuttanut ennen-
näkemättömiä yhtäkkisiä paineita monien vuokralaisten 
vuokranmaksukyvylle ja tätä kautta kiinteistösijoitusten 
kassavirroille. Etulinjassa kriisin iskuja ottivat vastaan monet 
liiketila- ja hotellivuokralaiset, joiden liiketoiminta pysähtyi 
kokonaan rajoitusten tai niiden aiheuttamien asiakasvirtojen 

tyrehtymisen takia. Vuokranantajat tulivat laajalti vuokralai-
siaan vastaan vuokranmaksua lykkäämällä tai vuokria tila-
päisesti alentamalla tai jopa kokonaan anteeksi antamalla. 
Etätyö tyhjensi toimistot ja sai monet yritykset pohtimaan 
todellista tilatarvettaan. Asuntoihin ja julkisten palvelujen 
tuottamiseen tarvittujen yhteiskuntakiinteistöjen kassa-
virtavaikutukset ovat olleet toistaiseksi lievempiä, mutta 
talouden heikkenevät näkymät tullevat ulottamaan vaiku-
tuksensa myös näille sektoreille. 

Koronakriisin keskipitkän aikavälin vaikutukset ovat toistai-
seksi näkemättä. Kiinteistösijoitusten lähivuosien vuokra-
tuottonäkymä on monilla sektoreilla laskusuuntainen, mutta 
kuluihin ei ole odotettavissa helpotusta. Siksi kiinteistösi-
joitusten taloudelliseen kestävyyteen kohdistuu lähitule-
vaisuudessa paineita, jotka koettelevat monia kiinteistö-
omistajia.  

Kiinteistöliiketoiminnan rahavirrat ulottuvat laajalle yhteiskuntaan  
ja kansantalouteen 

Sääntely luo viitekehyksen kiinteistösijoitusten taloudelliselle kestävyydelle

KIINTEISTÖALAN ARVOVERKOSTO ON LAAJA JA MONIPUOLINEN

KÄYTTÄJÄ
laatu, kustannukset

Järjestöt, liitot:
toimialan kehittäminen,

edunvalvonta

KÄYTTÄJÄPALVELUT

OMISTAJA
sijoituksen tuotot ja riskit

Kunnat
maankäyttö ja kaavoitus, 

verotulot, energia, liikenne, infra 

MANAGERI
hallinnointi

VÄLITTÄJÄ,
KONSULTTI
transaktiot

KEHITTÄJÄ
käyttäjä- ja 

sijoituskysyntä

RAKENTAJA
urakointi

RAHOITTAJA
saatavuus ja 

hinta

sääntely

sääntely

KÄYTTÄJÄPALVELUT

KIINTEISTÖPALVELUT
ylläpito,käytettävyys
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Kiinteistö- ja rakennusala on merkittävä työllistäjä ja veronmaksaja

Rakennusinvestointien osuus bruttokansantuotteesta oli yli 
14 prosenttia vuonna 2018. Kaikista kiinteistä investoinneista 
yli puolet oli rakennusinvestointeja. Yhä suuremman osuuden 
näistä investoinneista tekevät ammattimaiset kiinteistö- 
sijoittajat, jotka tukevat sijoituksillaan suomalaisten yritysten, 
julkisen sektorin ja kansalaisten tilatarpeita kaupungistuvassa 
toimintaympäristössä. 

Kiinteistö- ja rakennusala tarjoaa työtä yli 300 000 työn- 
tekijälle. Näiden työllisten maksamat tuloverot, kuluttaminen 
ja investoinnit luovat merkittävän panoksen suomalaiseen 
yhteiskuntaan. 

Rakennusalalla työskenteli vuonna 2019 Tilastokeskuksen 
mukaan yli 190 000 henkeä. Rakennusalan työllisyys vaih-
telee tyypillisesti voimakkaasti suhdanteiden mukaisesti, 
ja rakentamisen suhdanteet usein jopa voimistavat talouden 
vaihteluja. Noususuhdanteessa työvoimasta on usein pulaa 
ja palkat nousevat, ja vastaavasti laskusuhdanteessa raken-
nusalan työttömyyden kasvu kärjistää työllisyyshaasteita. 
Siksi kansantaloudellisesti on järkevää edistää ja huolehtia 
järkevien rakennusinvestointien toteutumisesta myös 
heikompina aikoina. 

Kiinteistöjen ylläpito ja johtaminen ovat rakentamista vakaam- 
pia ja vähemmän suhdanneherkkiä työllistäjiä. Kiinteistöjen 
vuotuisessa ylläpidossa – kiinteistöhuollossa, siivouksessa ja 
muissa käyttäjäpalveluissa – työskentelee Kiinteistöpalvelut 
ry:n arvion mukaan yli 100 000 työntekijää. Tämän lisäksi 
kiinteistöalan hallinto- ja muut palvelut, kuten kiinteistön- 
välitys, isännöinti ja kiinteistösijoitusten hallinnointi työllistää 
arviolta noin 15 000 henkeä.    

Kiinteistöala on myös merkittävä veronmaksaja. Rakennus- 
teollisuus RT:n mukaan erilaisten verojen ja veronluon-
teisten maksujen osuus rakentamisesta on yli 40 prosenttia. 
Tämä verokertymä vaihtelee vuosittain rakennusinvestoin-
tien määrän vaihtelun mukaan. Kiinteistöjen omistamisesta 
ja ylläpidosta kertyvät verot ovat sen sijaan huomattavasti 
tasaisempia. Kiinteistönomistajan vuotuisista ylläpitokustan-
nuksista keskimäärin noin 30 prosenttia on erilaisia veroja. 
Verojen osuus vaihtelee kiinteistön sijainnin ja kiinteistö-
tyypin mukaan. Kiinteistövero on omistajan vuotuisista 
veroeristä merkittävin. Vuonna 2019 kunnille kertyi kiinteistö- 
veroa yhteensä lähes 3,5 miljardia euroa. Tämän lisäksi kiin-
teistönomistaja maksaa esimerkiksi energia- ja vakuutus- 
veroja sekä erilaisiin palveluihin sisältyviä arvonlisäveroja. 

TOIMISTOJEN JA KERROSTALOJEN YLLÄPITOKUSTANNUKSET €/HTM2/KK

Lähde: KTI Yritysvastuuanalyysi 2020

  Verojen osuus ylläpitokustannuksista          Ylläpitokustannukset ilman veroja
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turvaavasti ja rajoittaa sijoittajien mahdollisuuksia liiketoiminta- 
riskeihin. Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskeva direktiivi 
ja lainsäädäntö edellyttävät rahastoilta läpinäkyvää rapor-
tointia ja sijoittajien tasapuolista kohtelua, ja lisäksi kiinteis-
töihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen tulee hajauttaa 
sijoitustoimintansa riskit säännöissään määritellyllä tavalla. 
Sääntelyn taustalla on ajatus siitä, että kiinteistösijoitusten 
on oltava taloudellisesti kannattavia ja riskien rajattuja, jotta 
vastuut edunsaajille ja muille sidosryhmille kyetään katta-
maan. Siksi jokaisen sijoituksen ja niitä koskevan päätöksen 
tulee pyrkiä edesauttamaan tätä taloudellisen kestävyyden 

tavoitetta, ja esimerkiksi vuokralaisen maksukykyä tukevien 
päätösten tulee pohjautua sijoituksen pitkän tähtäimen tuot-
tojen turvaamiseen.   

Sääntely ja viranomaisohjaus luovat viitekehyksen jokaisen 
yksittäisen kiinteistösijoituksen taloudelliselle kestävyydelle. 
Sääntely luo minimitason, jonka vastuullinen sijoittaja pyrkii 
toiminnassaan ylittämään. Monipuolinen sidosryhmävuoro- 
vaikutus ja -yhteistyö sekä rahavirtojen ja sijoitusten tuottojen 
ja riskien läpinäkyvyys ja ovat esimerkkejä taloudellisen avoi-
muuden edistämisen keinoista.  
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Vastuullisuus liittyy eläke- 
vakuuttajan kaikkeen toimintaan 
Lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanijana vas-
tuullisuus on luonnollisena osana sisäänkirjoitettu 
kaikkeen Veritaksen toimintaan. Huolehdimme 
asiakkaidemme eläketurvan riittävyydestä osana 
maailman luotettavinta eläkejärjestelmää. Edis- 
tämme työssä jaksamista ja pidempiä työuria tarjoa- 
malla työkyvyn ylläpitoon tähtääviä palveluita ja 
sijoitamme meille uskotut eläkevarat tuottavasti 
ja turvaavasti. Kattava, tasa-arvoinen ja kestävä eläke- 
järjestelmä on tärkeä osa suomalaisen yhteiskun-
nan vastuullista toimintaa. Kansainvälisessä Mercer 
Global Pension Index -vertailussa Suomen eläke- 
järjestelmä on saanut jo kuusi kertaa peräkkäin 
koko vertailun parhaimmat pisteet hallinnon luo-
tettavuudesta ja läpinäkyvyydestä.

Instituutiosijoittajana vastuullisuustekijöiden huo-
miointi on vakiintunut osaksi sijoituspäätöstemme 
tekoa. Sijoitustoimintamme tavoitteena on osal-
taan varmistaa eläkejärjestelmän rahoituksen kestä-
vyyttä, joten teemme sijoituspäätökset aina ensisijai-
sesti tuottavuuden ja turvaavuuden näkökulmasta. 
Lyhyellä aikavälillä tämä tarkoittaa sijoitussalkun 
tuotto- ja riskitason aktiivista hallintaa suhteessa 
käytettävissä olevaan vakavaraisuuspääomaan. Sen 
sijaan pidemmällä aikavälillä relevanttien vastuul-
lisuustekijöiden laaja huomioiminen voi alentaa 
riskejä ja nostaa tuottoja sijoitussalkussamme. Näke- 
myksemme mukaan vastuullisuustekijät aidosti ja 
hyvin toiminnassaan huomioivat organisaatiot tule-
vat menestymään paremmin taloudellisesti ja koh-
taavat vähemmän riskejä pidemmällä aikavälillä. 
 

Vastuullisuustekijät ja niihin liittyvät riskit voivat 
olla hyvin erilaisia eri omaisuusluokissa ja eri toimi- 
aloilla. Suorissa sijoituskohteissamme voimme 
vaikuttaa tarpeen vaatiessa vastuullisuustekijöiden 
huomiointiin joko suoraan tai yhteistyössä muiden 
sijoittajien kanssa. Välillisissä sijoituksissa kannus-
tamme varainhoitajiamme sijoituskohteidemme 
vastuullisuusraportoinnin ja läpinäkyvyyden lisää-
miseen. Luonnollisesti edellytämme lakien nou-
dattamista ja hyvää hallintotapaa kaikilta sijoitus-
kohteiltamme. Tavoitteenamme on sijoituskohtei-
demme valinnan ja hallinnoinnin kautta vahvistaa 
positiivista vaikutustamme ilmastonmuutoksen tor-
jumiseen ja muiden ekosysteemiä uhkaavien mah-
dollisten kriisien minimoimiseen. Jos vaikuttami-
nen ei ole mahdollista tai ei tuota tulosta, voimme 
viime kädessä irtautua sijoituksista.

Kiinteistösijoitustoiminnassa ympäristövastuu on 
pörssisijoituksiin verrattuna enemmän omissa 
näpeissämme. Suorien kiinteistöomistustemme 
energiatehokkuutta on seurattu säännöllisesti jo 
kahdenkymmenen vuoden ajan. Olemme panosta-
neet rakennusten energiatehokkuuden ja ympäristö- 
ystävällisyyden jatkuvaan parantamiseen. Tällä 
hetkellä aurinkoenergiaa tuotetaan neljässä kiinteis-
tössämme ja lisää on tulossa. Ympäristösertifioitujen 
kiinteistöjen osuus on noin 24 prosenttia suorasta 
kiinteistösalkustamme ja lisäämme kiinteistöjemme 
BREEAM-sertifiointeja vuosittain tavoitteidemme 
mukaisesti. Tavoitteenamme on saavuttaa kiinteis-
töjen hiilineutraalisuus vielä tämän vuosikymme-
nen puolella.

Koronavirusepidemia 
kasvatti vastuullisuuden 

merkitystä työeläke- 
vakuuttajille
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Vastuullisuuden merkitys korostuu 
koronavirusepidemian myötä
Yritysten ja kuluttajien kiinnostus ympäristövas-
tuuseen on pysynyt voimissaan kevättalvella alka-
neen koronavirusepidemian jälkeen. On jopa mah-
dollista, että käynnissä oleva kriisi on kasvattanut 
ympäristövastuun ja kestävän kehityksen mer-
kitystä ainakin Pohjoismaisissa yhteiskunnissa. 
Maailmanlaajuiseksi levinneen pandemian jälkeen 
on entistä ilmeisempää, että luonnonkatastrofit voi-
vat toteutuessaan vaikeuttaa yhteiskuntien toimin-
taa ja vahingoittaa merkittävästi talousjärjestelmiä. 

Koronavirusepidemian myötä yhteiskunnallisen 
vastuun merkitys on noussut esiin uudella tavalla, 
mikä näkyy myös työeläkevakuuttajien keskuu-
dessa. Monien yrittäjien liiketoiminta on kohdan-
nut merkittäviä taloudellisia haasteita epidemian 
vuoksi. Tästä syystä olemme tukeneet asiakas- 
yrityksiämme muiden työeläkeyhtiöiden tavoin 
myöntämällä ylimääräistä maksuaikaa lakisääteisiin 

eläkemaksuihin. Lisäksi olemme sitoutuneet myön-
tämään joustoja niille kiinteistöjemme vuokra- 
laisille, jotka ovat ajautuneet ongelmiin korona- 
viruspandemian vuoksi. Alkuvuoden aikana yhteis-
kunnallinen vastuullisuus on tarkoittanut meille 
asiakkaidemme tukemista selviämään koronavirus- 
epidemian pahimman vaiheen yli.

Käytännön tasolla koronavirusepidemia on kiih-
dyttänyt digiloikkaa useissa organisaatioissa. Sen 
ansiosta etätyö ja virtuaaliset palaverit ovat tul-
leet luonnolliseksi osaksi normaalia työskentelyä. 
Oletettavasti osittainen etätyö tulee jäämään pysy-
västi osaksi normaalia työviikkoa monissa organi-
saatiossa, mikä tulee vähentämään toimistoneliöi-
den tarvetta lähitulevaisuudessa. Tässä murrok-
sessa kiinteistöjen hyvästä muunneltavuudesta tulee 
entistäkin tärkeämpää. Sijainnin ja hyvien kulku- 
yhteyksien merkitys tulee oletettavasti myöskin 
kasvamaan olennaisena kilpailutekijänä toimisto-
kiinteistöjen markkinoilla. 

Veritaksen uudesta pääkonttorista Turun Kupittaalla tulee muuntojoustava ja energiatehokas kiinteistö- 
kohde hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Kiinteistölle tulee 18 maalämpökaivoa sekä aurinkopaneeleja 
katolle. Joka toisessa kerroksessa on oma iv-konehuone, jolloin saadaan kaikille käyttäjille yksilölliset 
olosuhteet ja hyvä muuntojoustavuus kiinteistölle. Pihalle tulee sähköautojen pikalatauspisteet ja auto- 
hallissa on varauduttu 64 latauspisteeseen. Kiinteistölle on haettu suunnittelu- ja rakennusaikaista 
BREEAM Excellent -ympäristösertifikaattia.

Kari Vatanen
Sijoitusjohtaja 
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
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AJANKOHTAISTA
SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖSSÄ?

Varmalle on tärkeää löytää hyvät,  
asiantuntevat yhteistyökumppanit  
avuksi kiinteistöjemme vastuullisuus- 
asioiden hoitamiseen. Olemmekin  
tehneet yhteistyötä vastuullisuus- 
alan osaajien kanssa mm.  
kiinteistöjen ympäristösertifioinneissa,  
energiaremonteissa ja kiertotalouden  
hyödyntämisessä.

–  KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ  
VARMA

Tällä hetkellä ajankohtaisena on kasvattaa vuoro- 
vaikutusta vuokralaisten ja palveluntuottajien kanssa.  
Olemme myös lisäämässä sähköautopaikkoja ja  
parantamassa jätteenkierrätystä. Tavoitteenamme on  
saada kaikille kiinteistöillemme BREEAM-sertifikaatit,  
lisätä aurinkoenergian käyttöä sekä muuttaa kiinteistöjen  
kaikki sähkö uusiutuvaksi ja kaukolämpö vihreäksi.

– ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS 

Sijoittaja-arvon ylläpitäminen sekä pitkä- 
aikaisen asiakasyhteistyön turvaaminen  
taloudellisesti haastavassa ympäristössä.  
Terveysturvallisuudesta huolehtiminen 
omistamissamme kiinteistöissä siten,  
että yhteistyökumppanit kokevat asioinnin 
turvalliseksi ja vuokralaisyritykset voivat  
hoitaa liiketoimintaansa mahdollisimman 
normaalisti, sekä rakennushankkeissa  
esimerkiksi niin että työmailla otetaan  
huomioon koronavirusepidemian vaatimat 
erityistoimenpiteet.

– EXILION MANAGEMENT OY

Kuluneen viiden vuoden aikana ammattimaiset  
kiinteistösijoittajat ovat omalla työllään, ja yhteis- 
työssä LeaseGreenin kaltaisten toimijoiden kanssa  
saaneet kiinteistöjen energiankulutuksen pääosin 
hyvin kuriin. Energiatehokkaatkin kiinteistöt ovat 
seuraavan askeleen edessä – miten kiinteistön  
tarvitsema energia kannattaa tuottaa tai ostaa?  
Tähän kysymykseen vastaamme laittamalla  
kokonaisten portfolioiden kohteet järjestykseen  
sen mukaan, kuinka kannattavia ovat kohdekohtaiset 
investoinnit energiantuotantoon, kuten maalämpöön 
tai aurinkosähköön. Näillä investoinneilla omistajat 
voivat ottaa omiin käsiinsä käyttämänsä energian 
päästöt ja kustannukset.

– LEASEGREEN GROUP OY

Vastuullisuusraportoinnin ja avoimuuden merkitys sidosryhmäyhteistyössä kasvaa koko ajan.  
Osallistumme kiinteistöalan kansainväliseen GRESB-vastuullisuusvertailuun ja kehitämme toimintaamme 
GRESB-viitekehyksen mukaisesti. Voimme hyödyntää GRESBiin osallistumista laajemmin sidosryhmä- 
yhteistyössä ja sijoittaja-asiakkaidemme vastuullisuustarkasteluissa.

– LÄHITAPIOLA KIINTEISTÖVARAINHOITO OY
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Senaatti edistää omalla toiminnallaan 
Suomen valtion hiilineutraalisuus- 
tavoitteen toteutumista. Tämä edellyttää 
tiivistä yhteistyötä kumppaneidemme 
kanssa, joilta odotamme muun muassa 
päästöttömiä tai vähäpäästöisiä tuotteita 
ja palveluita.

– SENAATTI-KIINTEISTÖT

Tavoitteenamme on lisätä ilmastoviisaita  
ratkaisuja ja etsiä yhteistyökumppaneita  
kestävien innovaatioiden löytämiseksi.  
Kasvatamme kolmannen osapuolen luokitte- 
lemien kohteiden määrää - LEED,  
BREEAM, CEEQUAL, Envision ja WELL  
varmistavat, että asiakkaillemme toteutta- 
mamme rakennukset ja infrastruktuuri 
saavuttavat korkean tason vastuullisuus- 
standardin. Skanska AB -konsernin tavoit- 
teeksi on asetettu hiilineutraalius vuoteen  
2045 mennessä koko arvoketjussamme.

– SKANSKA OY

Pyrimme vastaamaan sidosryhmiemme  
odotuksiin aktiivista vuoropuhelua käymällä 
sekä arvoja ja vastuullisuuteen perustuvia 
toimintatapojamme noudattamalla.  
Vuonna 2019 uudistimme vastuullisuus- 
ohjelmamme, jotta se vastaisi paremmin 
sidosryhmiemme tarpeisiin ja toiveisiin sekä 
tukisi Spondan liiketoimintaa parhaalla  
mahdollisella tavalla. Uusi vastuullisuus- 
ohjelmamme käsittää kahdeksan teemaa, 
ja kokonaisuuden ydin on kestävien ja 
elinvoimaisten kaupunkiympäristöjen 
kehittäminen. Sidosryhmillemme merki- 
tyksellisiä aihealueita ovat mm. ilmaston- 
muutokseen vastaaminen, henkilöstön 
hyvinvoinnin kehittäminen, hankintaketjun 
vastuullisuuden huomioiminen sekä asiakas- 
kokemuksen parantaminen.

– SPONDA OY

ESG-tietoisuuden ja vaatimustason kasvu jatkuu. 
Sijoittajat ovat erittäin kiinnostuneita kuulemaan 
käytännön toimenpiteistämme etenkin ympäristö- 
vastuullisuuden alueella, ja vastuullisuuskysymykset 
ovat nousemassa entistä tärkeämmiksi myös 
vuokralaisten keskuudessa. Määrätietoinen työmme 
kiinteistöjemme energiankulutuksen ja päästöjen 
pienentämiseksi on jatkunut.

– TREVIAN RAHASTOT AIFM OY

Keva tarjoaa jatkossakin asumiseen 
ja työskentelyyn tilat, jotka tukevat 
vuokralaisten omien ympäristö- 
tavoitteiden saavuttamista.  
Kiinteistöjen ylläpidossa viime vuosina 
lukuisina tehdyt energian- ja veden- 
säästötoimet tukevat taloudellisen  
vastuun tavoitteitamme. Käynnistämme 
lukuisissa vuokra-asunnoissamme  
lämmönkulutusta hillitsevän ja sisä- 
olosuhteita tasoittavan lämmitys- 
ohjauksen ja olosuhdeseurannan 
tulevan talven aikana.

– KEVA
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KIINTEISTÖALAN TOIMIJAT 
PANOSTAVAT KIINTEISTÖJEN 
PÄÄSTÖVÄHENNYKSIIN
Kiinteistöalan osuus Suomen energiankulutuksesta on yli 
30 prosenttia. Energiankulutuksesta aiheutuu merkittävä 
määrä päästöjä, ja ilmastovaikutusten lisäksi energia-asioilla 
on kiinteistönomistajalle myös suuri taloudellinen merkitys. 
KTI Ylläpitokustannusvertailun mukaan kiinteistönomista-
jalle kuuluvista vuotuisista ylläpitokuluista energiakustan-
nusten osuus on asuinkerrostaloissa noin 35 prosenttia ja 
toimistokiinteistöissä noin 32 prosenttia. Ilmastonmuu-

toksen hillintään tähtäävien tavoitteiden asettaminen ja 
toimenpiteiden määrittäminen edellyttävät energianku-
lutuksen ja olennaisten energia- ja päästötunnuslukujen 
seurantaa ja raportointia. KTI:n ja WWF Suomen yhdessä 
kehittämä ilmastotyökalu auttaa kiinteistönomistajaa omien 
päästövähennystavoitteiden asettamisessa ja toimenpi-
teiden vaikuttavuuden seuraamisessa.

KTI on kerännyt energiankulutustietoja ammattimaisilta 
kiinteistönomistajilta vuodesta 2000 alkaen. Kiinteistön-
omistajien energiatehokkuuspanostukset sekä rakennus-
kannan uusiutuminen näkyvät kokonaisenergiankulutus-
luvuissa: vuosien 2000 ja 2019 välillä energiankulutuksen 
mediaaniluku huoneistoneliötä kohden laski asuinkerros-
taloissa yli 13 prosenttia ja toimistokiinteistöissä noin 10 
prosenttia. Kokonaisenergiankulutus sisältää lämmitysener-

gian ja kiinteistösähkön vuotuisen toteutuneen kulutuksen. 
Kiinteistösähkön osuus kokonaisenergiankulutuksesta oli 
asuinkerrostaloissa noin 9 prosenttia ja toimistokiinteis-
töissä 39 prosenttia vuonna 2019. Asuin- ja toimistoraken-
nusten suuri ero selittyy toimistorakennusten tyypillisesti 
suuremmalla kiinteistötekniikan, sähkölaitteiden ja yleis-
tilojen määrällä.

Päästöjen laskentaperiaatteet 
KTI käyttää kiinteistöjen energiankulutuksesta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen laskentaan  
Tilastokeskuksen julkaisemia päästökertoimia. Päästöt lasketaan erikseen lämmitykselle ja sähkölle 
ilmoitettujen kulutusten perusteella. Vihreän sähkön ja kaukolämmön osalta päästöt ovat 0.
-  Sähkön CO2-päästökerroin on 158 kg CO2/MWh.
- Kaukolämmön CO2-päästökerroin on 164 kg CO2/MWh. 
-  Maalämmön hiilidioksidipäästöt syntyvät pääasiassa maalämpöpumpun käyttämästä sähköstä,  

joten päästöt lasketaan osana sähkön päästöjä. 

ASUINKERROSTALOJEN JA TOIMISTOKIINTEISTÖJEN KOKONAIS- 
ENERGIANKULUTUSTEN MEDIAANIEN KEHITYS 2000–2019
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UUSIUTUVA ENERGIA KIINNOSTAA
KTI:n tarkastelemissa 253 toimistokiinteistössä keskimää-
räiset ostoenergiasta aiheutuneet vuotuiset hiilidioksidi-
päästöt olivat vuonna 2019 noin 24 kiloa huoneistoneliötä 
kohden. Ostoenergian keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 
ovat laskeneet noin 37 prosenttia suhteessa vuoteen 
2018, jolloin toimistokiinteistöjen keskimääräiset hiili-
dioksidipäästöt per huoneistoneliö olivat noin 38 kiloa. 
Edellisvuoteen nähden sähkönkulutuksesta aiheutuneet 
hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 61 prosenttia ja 
lämmönkulutuksen osalta päästöjä syntyi 23 prosenttia 

vähemmän per huoneistoneliö. Matalimmat keskimää-
räiset hiilidioksidipäästöt olivat 2010-luvulla valmistuneissa 
toimistokiinteistöissä alle 19 kiloa huoneistoneliötä kohden 
ja korkeimmat puolestaan 1970-luvulla valmistuneissa noin 
36 kiloa huoneistoneliötä kohden.

KTI:n tarkastelemissa toimistokiinteistöistä hieman alle 
puolessa oli käytössä vuonna 2019 uusiutuvaa energiaa; 
vihreää sähköä käytettiin 45 prosentissa kohteita ja vihreää 
lämmitystä oli käytössä 11 prosentissa toimistokiinteistöjä. 

Lähde: KTI Yritysvastuuanalyysi 2020

TOIMISTOKIINTEISTÖJEN OSTOENERGIASTA SYNTYVÄT HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT 
2016–2019
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ASUINKIINTEISTÖISSÄ MERKITTÄVÄ OSA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖISTÄ SYNTYY 
LÄMMITYKSESTÄ

KTI:n keräämässä 1234 asuinkerrostalon aineistossa kohteiden 
vuoden 2019 ostoenergian keskimääräiset hiilidioksidi-
päästöt olivat noin 24,7 kiloa huoneistoneliötä kohden ja 
laskua vuoden takaiseen lukuun on noin 24 prosenttia. 
Edellisvuoteen nähden sähkönkulutuksesta aiheutuneet 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat kerrostaloissa 
laskeneet jopa 72 prosenttia ja lämmönkulutuksesta pääs-
töjä syntyi 20 prosenttia vähemmän per huoneistoneliö. 
Matalimmat keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat 

2010-luvulla valmistuneissa kerrostaloissa alle 19 kiloa 
huoneistoneliötä kohden ja korkeimmat puolestaan 1950-
luvulla valmistuneissa noin 34 kiloa huoneistoneliötä kohden.

KTI:n tarkastelemissa asuinkerrostaloissa kolmella neljästä oli 
käytössä vuonna 2019 uusiutuvaa energiaa; vihreää sähköä 
käytettiin noin 76 prosentissa kohteita ja vihreää lämmitystä 
oli 3 prosentissa asunkerrostaloista. 

KTI Eko- ja energiarating tarjoaa laajemman tarkastelun kiinteistön 
ympäristötehokkudesta

KTI Eko- ja energiarating arvioi kiinteistön 
neljää keskeistä ympäristötehokkuuden 
osa-aluetta: lämmön-, sähkön- ja veden- 
kulutusta sekä jätehuollon kustannuksia. 
Rating pisteyttää kunkin osa-alueen 
tunnusluvut ja muodostaa kokonais- 
arvosanat kiinteistön suoriutumisesta 
suhteessa kaikkiin muihin saman kiinteis-
tösektorin kiinteistöihin sekä vastaavan 
ikäluokan kohteisiin.

KTI Eko- ja energiarating tarjoaa yksittäisen 
ympäristötehokkuuden kulutusluvun ana- 
lysoinnin sijaan laajemman tarkastelun kiin-
teistön suoriutumisesta. Rating toimii työ- 
kaluna kiinteistösalkun ympäristötehokkuu- 
den analysointiin sekä omien kiinteistöjen 
keskinäiseen vertailuun, kehityksen seuran-
taan ja tavoitteiden asettamiseen.

ASUINKERROSTALOJEN OSTOENERGIASTA SYNTYVÄT HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT 
2016–2019
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RAKLI teki keväällä 2020 yhdessä Gaia Consultingin 
kanssa vähähiilisyyden tiekartan, jossa selvitettiin, 
mistä kokonaisuuksista rakennetun ympäristön 
omistajan ja käyttäjän hiilijalanjälki koostuu ja miten 
sitä voidaan vähentää eri kiinteistösegmenteissä. 
Tiekarttatyössä keskityttiin erityisesti tarkastelemaan 
kolmea eri esimerkkitapausta. 

Ensimmäisessä tarkasteltiin purkavaa lisäraken-
tamista sijainniltaan hyville alueille, toisessa tut-
kittiin tilankäytön tehostamista ja kolmannessa 
toimistotilan käyttötarkoituksen muutosta asun-
noiksi. Työn tavoitteena oli saada konkreettisia 
lukuja eri päästövähennyskeinoista. Näiden esi-

RAKLIn vähähiilisyyden tiekartta: 
Resurssi- ja tilatehokkuuden sekä kiertotalouden toimilla 
voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä 

merkkitapausten lisäksi työssä käytiin läpi, mitä 
päästövähennyskeinoja on käytettävissä olemassa 
olevaan rakennuskantaan.

Tiekartan tulokset osoittivat, että RAKLIn jäse-
nistön omilla resurssitehokkuuden, tilatehok- 
kuuden ja kiertotalouden toimilla voidaan saavut-
taa nopeita ja merkittäviä päästövähennyksiä jo 
vuoteen 2025 mennessä ilman merkittäviä lisä- 
investointeja. Toimien toteutus voidaan käynnis-
tää heti, eivätkä ne vaadi teknologian kehittymistä 
nykytasosta. Nämä keinot auttavat osaltaan Suomea 
pääsemään hiilineutraalisuustavoitteeseen 2035. 

RAKLIn jäsenistön nykyinen hiilijalanjälki  
ja sen osuus Suomen päästöistä
Suomen kokonaispäästöt vuonna 2017 olivat 55,4 Mt CO2-ekvivalenttia, josta 30 % on rakennetun  
ympäristön hiilijalanjälkeä. Yleisesti kiinteistöjen energiankäyttö dominoi päästöjä noin 70 % 
osuudella, rakentamisen päästöjen osuus oli puolestaan noin 27 % ja loput 3 % muodostui jätteistä. 

RAKLIn jäsenistön hiilijalanjälki oli yhteensä 1,592 megatonnia CO2e. Jäsenistön hiilijalanjälki  
Suomen kokonaispäästöistä on 2,9 % ja 9,3 % koko rakennetun ympäristön hiilijalanjäljestä. 

RAKLIn skenaariot vähähiilisyyteen (perusura ja innovatiiviset ratkaisut*)

* RAKLIn skenaariot perustuvat RT:n tiekartan skenaarioihin skaalattuna RAKLIn jäsenistön rakennuskannalla
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KTI VASTUULLISUUSBAROMETRI 2020: 

KIINTEISTÖJEN YMPÄRISTÖKUORMI-
TUKSEN VÄHENTÄMINEN JA 
ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ 
ON KIINTEISTÖALAN SUURIMPIEN 
TOIMIJOIDEN KÄRKITEEMOJA 
KTI Vastuullisuusbarometri kartoittaa vuosittain yritysvastuun merkitystä kiinteistöalan keskeisten 
yritysten strategiassa, tavoitteissa ja johtamisjärjestelmässä sekä yritysvastuun kehitystrendejä kiin-
teistöalalla. Tänä vuonna Vastuullisuusbarometriin lisättiin yhteistyössä WWF Suomen kanssa kiinteis-
töjen energiatehokkuuteen ja ilmastovaikutuksiin liittyviä kysymyksiä, joilla pyritään tuomaan esiin 
mitä ilmastotavoitteisiin sopeutuminen kiinteistöjen osalta tarkoittaa. Barometrin kohderyhmänä on 
suurimmat suomalaiset kiinteistösijoittajat ja -omistajat. Keväällä 2020 toteutettuun kyselyyn vastasi 
35 organisaatiota, joiden yhteenlasketun kiinteistövarallisuuden arvo nousee 46 miljardiin euroon. 
Barometrin suurin vastaajaryhmä oli kiinteistösijoitusyhtiöt (39 % vastaajista). Institutionaalisia sijoit-
tajia vastaajista oli 31 % ja kiinteistörahastomanagereita 28 %.

Vastuullisuus on kiinteistöalan organisaa-
tioille olennainen osa liiketoimintaa ja sen 
johtamista. Barometriin vastanneista organi-
saatioista yli 40 prosentilla on organisaation 
vastuullisuustavoitteiden implementoinnista 
päätoimisesti vastaava asiantuntija ja oman 
toimen ohella vastuullisasioista vastaava 
asiantuntija on 36 prosentilla, joista osalla on 
tukena myös ulkopuolinen konsultti.

TALOUDELLISEN VASTUULLISUUDEN AVAINTUNNUSLUKUJEN RAPORTOINTI LISÄÄNTYNYT

  Kyllä, päätoiminen

   Kyllä, päätoiminen, oman toimen  
ohella ja ulkopuolinen konsultti

   Kyllä, oman toimen ohella

    Kyllä, oman toimen ohella ja  
ulkopuolinen konsultti

   Kyllä, ulkopuolinen konsultti 

   Ei ole

Liiketoiminnan taloudellisen vastuullisuuden avaintun-
nusluvut on määritellyt yli 60 prosenttia organisaatioista. 
Valtaosa vastaajista raportoi liiketoiminnan rahavirrat ja 
yli puolet ilmoittaa raportoivansa liiketoiminnan suorat 

CO2-päästöt. Epäsuoria CO2-päästöjä laskee nykyisellään alle 
viidennes. Kiinteistöliiketoiminnan vero- ja työllistävyys- 
jalanjäljen raportoivien organisaatioiden määrä on kasvanut 
viime vuoden barometrituloksiin nähden. 

39 %

3 %
22 %

14 %

19 %

3 %

Raportoiko organisaationne kiinteistöliiketoiminnan...

  Kyllä, julkisesti saatavilla    Kyllä, vain organisaatiomme sisäiseen käyttöön
  Ei vielä, mutta lähitulevaisuudessa kyllä   Emme raportoi     En osaa sanoa 

rahavirrat?

verojalanjäljen?

työllistävyysjalanjäljen?

suorat CO2-päästöt?

epäsuorat CO2-päästöt?

44 % 36 % 6 %8 %6 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

33 % 19 % 8 %31 %8 %

22 % 11 % 42 %19 % 6 %

42 % 14 % 17 %25 % 3 %

14 % 33 %44 % 6 %3 %

Onko organisaatiollanne vastuullisuustavoitteiden 
implementoinnista vastaavia henkilöitä?



Onko organisaationne määritellyt tavoitetason ja 
aikataulun kiinteistöjen päästövähennyksille? 
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Sidosryhmien näkemysten, arvostusten ja odotusten tunte-
minen on tärkeää, kun organisaatio määrittelee vastuullisuus-
toimien painopisteitä ja tavoitteita. Eri sidosryhmien tarpeiden 
ja odotusten tunnistamisesta organisaatio saa arvokasta 
tietoa oman toiminnan kehittämiseen. Barometriin vastan-
neista organisaatioista valtaosa kartoittaa sidosryhmien näke-

myksiä ja odotuksia organisaation toiminnasta: sidosryhmistä 
kattavimmin näkemyksiä tiedustellaan omalta henkilökunnalta 
(88 %) sekä asiakkailta ja vuokralaisilta (83 %). Edellisvuoteen 
nähden yhä useampi kartoittaa myös palveluntuottajien näke-
myksiä ja odotuksia.

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖSTÄ SAADAAN PARHAIMMILLAAN TÄRKEÄÄ TIETOA  
VASTUULLISUUSOHJELMAN LAADINTAAN JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

Yli 70 prosenttia organisaatioista ilmoittaa asettavansa yhteis-
työkumppaneilleen toiminnan vastuullisuuteen liittyviä vaati-
muksia. Tyypillisesti vastuullisuusvaatimukset liittyvät Business 
Code of Condact -ohjeistuksen noudattamiseen, alihankki-

joiden käyttöön ja urakoiden ketjuttamiseen liittyviin ehtoihin 
tai edellyttävät yhteistyökumppanilta toiminnan ympäristö-
vaikutukset huomioivan ympäristöjärjestelmän/-ohjelman. 

Kiinteistöjen ympäristökuormituksen vähentäminen on alan 
toimijoiden keskeisiä vastuullisuustavoitteita. Kiinteistöjen 
CO2-päästöjä raportoi 71 prosenttia barometriin vastanneista 
organisaatioista ja viidennes ennakoi sen olevan ajankohtaista 
lähitulevaisuudessa. Uusiutuvan energian osuuden raportoi 
lähes 70 prosenttia vastanneista. 

Organisaatioista 60 prosenttia ilmoittaa asettaneensa kiinteis-
töjen päästövähennyksille tavoitetason ja aikataulun. Noin 36 
prosenttia vastaajista on sitoutunut kiinteistöjen päästövä-
hennyksiin tähtäävään aloitteeseen tai sitoumukseen ja 24 
prosenttia on itse määritellyt päästövähennyksille tavoite-
tason ja aikataulun.

REILU KOLMANNES ORGANISAATIOISTA ON SITOUTUNUT KIINTEISTÖJEN  
PÄÄSTÖVÄHENNYKSIIN TÄHTÄÄVÄÄN ALOITTEESEEN TAI SITOUMUKSEEN

Kartoittaako organisaationne sidosryhmien näkemyksiä, arvostuksia ja odotuksia organisaation toiminnasta?

  Kyllä, ulkopuolisen tahon toimesta   Kyllä, kartoitamme itse 
  Emme vielä, mutta lähitulevaisuudessa kyllä    Emme kartoita 

Asiakkaat / vuokralaiset

Omistajat / rahoittajat

Oma henkilökunta

Palveluntuottajat

46 % 37 % 11 %6 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

17 % 57 % 20 %

37 % 51 %

43 % 26 %14 %

6 %

11 %

17 %

   Kyllä, olemme sitoutuneet ilmastotieteen mukaiseen 
kiinteistöjen päästövähennyksiin tähtäävään 
aloitteeseen (esim. Science Based Target -aloite)

   Kyllä, olemme sitoutuneet muuhun aloitteeseen 
/ sitoumukseen, jonka tavoitteena on kiinteistöjen 
päästövähennykset

   Kyllä, olemme itse määritelleet tavoitetason ja aikataulun
  Ei vielä, mutta lähitulevaisuudessa kyllä 
  Ei ole

15 %18 %

24 %

24 %

21 %

Raportoiko organisaationne seuraavia kiinteistöjen 
ympäristötunnuslukuja?

   Kyllä, julkisesti saatavilla

   Kyllä, vain organisaation sisäiseen käyttöön

   Emme vielä, mutta lähitulevaisuudessa kyllä

  Emme raportoi

Kiinteistöjen 
sähkönkulutus

Kiinteistöjen 
lämmönkulutus

Uusiutuvan 
energian osuus

Kiinteistöjen 
CO2-päästöt

Kiinteistöjen 
veden kokonais- 

kulutus

Kiinteistöjen 
jätteiden 

kierrätysaste

37 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

37 %

29 %

34 %

38 %

29 %

51 % 6 6 

54 % 6 3 

40 % 17 % 14 %

37 % 20 % 9 %

56 % 3 3 

35 % 15 % 21 %



Kiinteistöjen ympäristösertifiointi kasvattaa suosiotaan, ja tämän vuoden barometrissa jopa 69 prosenttia vastaajista ilmoittaa 
sertifioivansa kiinteistöjään. Neljänneksellä organisaatioista tavoitteena on sertifioida kiinteistöistään kaikki tai lähes kaikki.
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Kiinteistöjen ilmastokuormituksen pienentämiseen tähdä-
tään ensisijaisesti energiatehokkuustoimenpiteillä ja lisää-
mällä uusiutuvan energian käyttöä. Barometrivastaajista 39 
prosenttia ilmoittaa hankkivansa koko tai lähes koko kiin-
teistökannan sähkönkulutukseen vain uusiutuvaa energiaa. 
Uusiutuvaa kaukolämpöä hankitaan vielä selvästi vähemmän: 
42 prosentilla vastaajista uusiutuva kaukolämpö kattaa alle 25 
prosenttia lämmönkulutuksesta ja 28 prosentilla ei yhtään. Yli 
puolella organisaatioista tavoitteena on lisätä ostetun uusiu-

tuvan sähkön käyttöä seuraavan kolmen vuoden aikana. 
Ostetun uusiutuvan kaukolämmön osuutta ilmoittaa kasvat-
tavansa 67 prosenttia vastaajista. Paikallista tontilla tuotettua 
uusiutuvaa sähköntuotantoa on vastaajista 69 prosentilla ja 
lämmöntuotantoa 50 prosentilla. Valtaosalla organisaatioista 
tontilla tuotetun uusiutuvan energiatuotannon osuus jää vielä 
alle neljännekseen koko kiinteistökannan energiankulutuksesta, 
mutta yli 60 prosentilla barometrivastaajista on tavoitteissa 
lisätä tontilla tuotettua uusiutuvaa energiantuotantoa.

ORGANISAATIOIDEN TAVOITTEISSA LISÄTÄ UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖÄ

Yritysvastuutoiminnan yhdeksi keskeisimmäksi ajuriksi nousi 
viime vuonna ympäristökuormituksen vähentäminen ja ilmas-
tonmuutoksen hillintä, ja se nähdään edelleen tärkeimpänä 
teemana tämänkin vuoden barometrivastauksissa, kun kysy-
tään organisaatioilta tärkeimpiä syitä panostaa yritysvas-
tuuasioihin. Yritysvastuutoiminnallaan organisaatiot pyrkivät 
vastaamaan myös omistajien ja sijoittajien vaatimuksiin, 
sekä 28 prosenttia vastaajista näkee yritysvastuutoiminnassa 
mahdollisuuden kustannussäästöihin. 

Yritysvastuutavoitteiden edistämisessä sidosryhmäyhteistyön 
haasteena kokevien organisaatioiden määrä on pienentynyt 
selvästi, vaikkakin nämä teemat nouseva edelleen kärkipaikalle, 
kun kartoitetaan haastavimpia kokonaisuuksia yritysvastuun 
edistämisessä. Noin neljäs organisaatioista kokee haasteena 
myös yritysvastuuasioiden edistämisen yhdistettynä tuottojen 
kasvattamiseen ja kustannussäästöihin.

Ostetun uusiutuvan energian osuus kiinteistökantanne sähkön- ja lämmönkulutuksesta?

  100 % tai lähes 100 %      Yli 75 %      75–50 %      50–25 %      Alle 25 %       Ei yhtään      En osaa sanoa

Millainen on organisaationne näkemys kiinteistöjen ympäristösertifioinneista?

39 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

ostettu uusiutuva sähkö

ostettu uusiutuva 
kaukolämpö

14 % 11 % 19 % 8 % 8 %

42 % 28 %14 % 11 %

Tulemme sertifioimaan lähes kaikki kiinteistömme

Sertifioimme tulevaisuudessa lähes kaikki uudet / peruskorjatut 
kohteet sekä harkitsemme muidenkin kohteiden sertifioimista

Sertifioimme tulevaisuudessa yksittäisiä kohteita

Saatamme harkita sertifiointeja,  
mutta päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty

Edellytämme kiinteistöiltämme korkeaa eko- ja 
energiatehokkuutta, jonka saavutamme ilman sertifiointeja

Emme tule sertifioimaan kiinteistöjä

En osaa sanoa

0 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %5 %

Mitkä ovat organisaatiollenne keskeiset syyt  
panostaa yritysvastuuseen?

Mitkä seuraavista teemoista ovat haastavimpia  
kokonaisuuksia yritysvastuun edistämisessä?

28 %

28 %

Ympäristökuormituksen 
vähentäminen ja ilmaston- 

muutoksen hillintä
Omistajien ja sijoittajien 

vaatimusten täyttäminen

Kustannussäästöt

Liiketoiminnan avoimuus  
ja yritysvastuuviestintä

Liiketoiminnan kestävän 
kasvun varmistaminen, 

esim. uusien vastuullisten 
sijoituskohteiden löytäminen

Yrityksen maineen turvaaminen 
ja rakentaminen

0 % 20 % 40 % 60 %

28 %

28 %

39 %

50 %
Tilan käyttäjien / vuokralaisten 

motivointi ympäristö- 
kuormituksen vähentämiseen

Palveluntuottajien ja 
muiden yhteistyökumppaneiden 

vastuullisen toiminnan 
varmistaminen ja edistäminen

Kustannussäästöt

Tuottojen kasvattaminen

Ympäristökuormituksen 
vähentäminen ja ilmaston- 

muutoksen hillintä

0 % 10 % 30 % 40 %

28 %

33 %

36 %

20 %

28 %

28 %

3 %

25 %

17 %

28 %

3 %

6 %

8 %

14 %

3 %
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KTI Vastuullisuusbarometriin tänä vuonna vastanneista 
kiinteistösijoittajista ja kiinteistönomistajista yli puolet 
kertoo sitoutuneensa vähentämään päästöjään. Suunta 
on oikea, sillä toistaiseksi noin 40 prosenttia kaikesta 
Suomessa kulutettavasta energiasta käytetään rakennuk-
sissa. Lisäksi suurin osa barometrivastaajista kertoo käyt-
tävänsä uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä vähin-
tään osassa kiinteistöjään, ja 39 prosenttia vastanneista 
ostaa uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä lähes koko 
kiinteistöportfoliossaan. Tämäkin on tarpeen, sillä valta-
osa rakennusten päästöistä syntyy fossiilisten energialäh-
teiden kulutuksesta.

Kuitenkin vain 15 prosenttia barometrivastaajista kertoo 
perustavansa päästövähennystensä määrän ja aikatau-
lun ilmastotieteen mukaisiin päästövähennystavoitteisiin. 
Nämä vastaajat ovat todellisia vastuullisen kiinteistö- 
liiketoiminnan edelläkävijöitä, ja heidän joukkoonsa kan-
nattaa muidenkin nyt liittyä.

Näin varmistat ilmastotieteen  
mukaisen päästövähennyspolun
Tieteeseen pohjaavan päästövähennysten tason arvioimi-
seen on olemassa todellinen ja virallinen mittari: Pariisin 
ilmastosopimus. Vuonna 2015 solmitun ilmastosopi-
muksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan 
nousu selvästi alle kahdessa asteessa ja pyrkiä toimiin, 
joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteeseen. 
Nämä lämpenemisrajat asettavat päästöille rajan eli hiili-
budjetin, jota ei tule ylittää, jotta sopimuksen tavoitteet 
voidaan saavuttaa.

On hyvin tärkeää, että myös kiinteistönomistajat 
asettavat päästövähennystavoitteensa tämän hiili-
budjetin mukaisesti ja toteuttavat päästövähennys-
tensä kokonaisuutta sen ohjaamana. Esimerkiksi 
EU:n tasolla päästöjä tulisi vähentää vähintään 65 % 
vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 1990, mikä 
tarkoittaa vastaavan mittaluokan päästövähennysten 
tarvetta myös kiinteistösektorilla.

Yksi oiva apuväline tähän on Science Based Targets 
-aloite (SBT). Se on WWF:n, YK:n Global Compactin, 
CDP:n ja World Resources Instituten yhteisaloite, jonka 
avulla yritys voi asettaa itselleen ilmastotieteeseen perus-
tuvat päästövähennystavoitteet.

Ilmastonmuutoksen riskit koskevat  
kaikkia kiinteistönomistajia
Ilmastonmuutoksen edetessä kiinteistöihin kohdistuu 
useita riskejä, kuten yhä vaativampia sääolosuhteita. 
KTI Vastuullisuusbarometrin tulosten perusteella näihin 
riskeihin varautuminen on monella vasta alkutekijöis-
sään. Sitä suuremmalla syyllä on kiinteistöjen päästöjen 
vähentäminen ilmastotieteen osoittaman hiilibudjetin ja 
aikataulun mukaisesti kaikkien kiinteistönomistajien etu. 
 
Elisabeth Anetjärvi
energiatehokkuusasiantuntija, 050 355 1957,  
elisabeth.anetjarvi@wwf.fi
Katja Lähdesmäki-Josefsson
projektipäällikkö, 050 520 8918,  
katja.lahdesmaki-josefsson@wwf.fi

Kiinteistöalalla tarvitaan 
ilmastotieteen mukaisia 
päästövähennyksiä

Moni kiinteistönomistaja kiinnittää jo huomiota päästöihinsä.  
Nyt tulisi vielä varmistaa, että päästövähennykset ja niiden aikataulu 
pohjaavat ilmastotieteeseen.

WWF ja KTI ovat lyöttäytyneet yhteen lisätäkseen tietoisuutta kiinteistöjen ilmastovaikutuksista. Tänä vuonna KTI:n Vastuullisuusbarometria 
täydennettiin kysymyksillä, joiden tavoitteena on kartoittaa millaisia toimia ja suunnitelmia kiinteistönomistajilla on rakennusten energia-
tehokkuuden ja ilmastokestävyyden parantamiseksi. WWF koordinoi EU:n LIFE-ohjelman rahoittamaa LIFE EconomisE -hanketta, jonka 
tavoitteena on vähentää päästöjä yhteistyössä rakennusten omistajien, institutionaalisten sijoittajien sekä kaupunkien ja kuntien kanssa.

Onko organisaationne varautunut kiinteistöihin kohdistuviin ilmastoriskeihin?

  Kyllä, koko tai lähes koko kiinteistökannan osalta   Kyllä, osassa kohteita

  Kyllä, uusien kohteiden hankinnan ja/tai peruskorjausten yhteydessä   Emme vielä, mutta lähitulevaisuudessa kyllä

  Emme ole varautuneet   En osaa sanoa

Tulvariskien kartoittaminen 
ja hallinta

Rakennusten kosteusrasitukseen 
varautuminen

Maan kantavuuden 
muutoksiin varautuminen

Lisääntyvään jäähdytys- 
tarpeeseen varautuminen

Tietoturvariski muuttuvien sääolo- 
suhteiden ja tulvien varalta

Kiinteistön arvonmenetys 
(stranded assets)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

15 % 15 % 18 % 12 % 33 % 6 %

25 % 13 % 28 % 13 % 9 % 13 %

12 % 6 % 30 % 9 % 24 % 18 %

9 % 9 % 47 % 13 % 13 % 9 %

9 %  15 % 24 % 30 % 18 %3 %

9 %  19 % 22 % 19 % 13 %19 %



20

Hiilineutraali energiankäyttö on jo täällä
Käytössä olevien kiinteistöjen energiankäyttö tuot-
taa noin 75 % rakennetun ympäristön vuotuisista 
kasvihuonepäästöistä1. Edelläkävijät ovatkin otta-
neet tavoitteekseen pudottaa nämä päästöt omien 
kiinteistöjensä osalta nollaan vuoteen 2030 men-
nessä. Tämän tavoitteen ja kansainvälisen Net Zero 
Carbon Buildings -sitoumuksen2 on allekirjoittanut 
kansainvälisesti jo yli 100 yritystä, joista suomalai-
sia on kolmanneksi eniten maailmassa. Sitoutuneet 
lupaavat kehittää kiinteistöjensä energiatehok-
kuutta, investoida uusiutuvaan energiaan, vaihtaa 
ostoenergiansa uusiutuvaan ja lopulta kompensoida 
jäljelle jäävät päästöt tarvittaessa.

Kiinteistöjen käytönaikaisten päästöjen vähentämi-
nen ei ole vain vastuullista toimintaa, vaan myös 
hyvää liiketoimintaa. Energiatehokkuuden paranta-
minen ja uusiutuvaan energiaan investoiminen on 
monessa yhteydessä todettu varsin tuottoisiksi sijoi-
tuskohteiksi. Kannattavien investointien löytämi-
seksi kannattaa rakennusta usein tarkastella yksit-
täisten osien parantamisen sijaan kokonaisuutena, 
jolloin löydetään parhaan tuoton ja energiansääs-
tön tuottavat yhdistelmät3.

Hiilineutraaliuus tulee, 
oletko valmis?

Johtavat kiinteistönomistajat ovat sitoutuneet hiilineutraaliin energian- 
käyttöön, hiilijalanjäljen laskenta ja raja-arvot tulevat osaksi rakennus- 
lupaa ja kunnianhimoisimmat rakennushankkeet tähtäävät myös 
rakennustuotteiden päästöjen nollaamiseen. Onko sinun organisaatiosi 
valmis vastaamaan uuden ajan haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita 
vähähiilisyys tuo mukanaan?

Rakentaminen ja tuleva säädösohjaus
Suomen rakennuskanta uusiutuu noin 1 % vuosi-
vauhtia. Kuitenkin neljännes vuotuisista rakenne-
tun ympäristön päästöistä syntyy juuri rakentami-
sesta ja siinä käytettävien tuotteiden valmistuksesta 
ja kuljetuksesta4. Panostaminen näiden yksittäis-
ten suurten hiilipiikkien pienentämiseen voi olla 
monelle kiinteistönomistajalle ja rakennuttajalle, 
rakennusliikkeistä puhumattakaan, tehokas tapa 
pienentää omaa hiilijalanjälkeä.

Samaan tavoitteeseen tähtää myös ympäristöminis-
teriön valmistelema Rakennuksen vähähiilisyyden 
arviointimenetelmä, jonka päivitetty versio julkais-
taan loppuvuodesta 2020. Samoihin aikoihin saa-
daan käyttöön myös kansallinen tietokanta raken-
nustuotteiden hiilipäästöistä, jonka tietojen pohjalta 
voidaan aiempaa luotettavammin arvioida ennen 
rakennuksen käyttöä syntyviä ilmastopäästöjä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen ja siihen 
liittyvien uusien säädösten myötä suomalaiseen 
rakentamiseen tulee uusi käsite, ilmastoselvitys. 
Tämä tarkoittaa rakennusluvan yhteydessä tehtä-
vää selvitystä rakennuksen koko elinkaaren ilmasto- 

1www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/ymparisto-ja-energia/vahahiilisyys_uudet/rt_4.-raportti_vahahiilisyyden-tiekartta_lopullinen-versio_clean.pdf 
2www.figbc.fi/net-zero-carbon-commitment/ 
3www.figbc.fi/kylla-60-luvun-kerrostalo-on-mahdollista-muuttaa-lahes-hiilineutraaliksi-ja-hyvin-kannattavasti/ 
4www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/ymparisto-ja-energia/vahahiilisyys_uudet/rt_4.-raportti_vahahiilisyyden-tiekartta_lopullinen-versio_clean.pdf 



sitoumus keskittyy erityisesti tuotteiden ja rakenta-
misen päästöjen vähentämiseen tulevan vuosikym-
menen aikana. Uusi Whole Life Carbon -sitoumus 
julkaistaan syksyllä 2020.

Nyt on aika tarttua töihin!
Elämme ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisun 
vuotta8. Nyt on aika laittaa hyvät suunnitelmat 
ja ideat toteutukseen ja kertoa parhaat opit myös 
muille. Ilmastopäästöjen vähentäminen vaatii alalta 
uudenlaista ajattelua niin tilaajan, toteuttajan kuin 
materiaalivalmistajankin puolelta. Alla muutama 
konkreettinen askel, joilla voit edistää muutosta 
KIRA-alalla:

 •  Jaa parhaat ratkaisusi somessa: 
#RatkaisunVuosi, #ActOnClimate ja 
#WGBW2020

 •  Kerro ratkaisuistasi Kestävän rakennetun  
ympäristön referenssipankissamme9 

 •  Allekirjoita Net Zero Carbon Buildings 
-sitoumus tai näytä muuten alalle suuntaa 
omalla esimerkilläsi10 

 •  Tee vähähiilisempi ratkaisu aina kun se on 
mahdollista ja etsi aktiivisesti uusia tapoja 
toimia!

Lauri Tähtinen
Kehityspäällikkö
Green Building Council Finland
040 486 5400, etunimi.sukunimi@figbc.fi
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vaikutuksista, eli hiilijalanjäljestä ja -kädenjäljestä. 
Rakennusluvan saaminen vuonna 2025 edellyttää 
ilmastoselvityksen laatimista ja riittävän alhaista hiili- 
jalanjälkeä.

Edelläkävijät tekevät koko  
rakennuksen hiilineutraalisti
Rakennuslupaan tuleva raja-arvo hiilijalanjäljelle 
voidaan rinnastaa nykyiseen E-luvun raja-arvoon. 
Se tulee olemaan vähimmäisvaatimus uusille raken-
nuksille, mutta kunnianhimoisen vastuullisuustyön 
ei pitäisi perustua pelkästään vähimmäisvaatimus-
ten täyttämiseen. Moni toimija onkin jo asettanut 
tavoitteekseen tehdä hiilineutraaleja rakennuksia5 

ja jopa alueita6. 

Toisin kuin hiilijalanjäljelle, hiilineutraaliudelle ei 
ole rakentamiseen yhteisesti hyväksyttyä standardia. 
Erityisesti erilaisten positiivisten vaikutusten, kuten 
hiilivarastojen ja kompensaatioiden, huomioimi-
seen liittyy paljon tulkinnanvaraa. Green Building 
Council Finlandin Vähähiilinen rakentaminen  
-toimikunta on laatimassa laajalla yhteistyöllä 
suomalaista hiilineutraalin rakennuksen määritel-
mää7. Määritelmästä julkaistaan avoin lausunto- 
versio syksyn aikana ja vuonna 2021 halukkaat 
yritykset voivat testata määritelmää ja näin osallis-
tua tärkeään jatkokehitykseen.

Myös Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen 
allekirjoittaneille on tulossa mahdollisuus laajen-
taa sitoumustaan kattamaan kiinteistöjen koko 
elinkaari. Nykyisen hiilineutraaliin energiankäyt-
töön tähtäävän sitoumuksen rinnalle tuleva uusi 

5www.rakennuslehti.fi/2018/11/lehto-kaynnisti-hiilineutraalin-asuntorakentamisen-kehityshankkeen/ 
6www.hirsikoti.fi/fi/media/suomeen-rakennetaan-maailman-ensimmainen-hiilineutraali-asuinalue 
7www.figbc.fi/tulossa-syksylla-2020-hiilineutraalin-rakennuksen-maaritelma/       8www.figbc.fi/gbc-finland/#ratkaisunvuosi 
9www.figbc.fi/referenssit/         10www.figbc.fi/net-zero-carbon-commitment/ 

Hiilineutraalin rakennuksen ilmastopäästöt ja ilmastohyödyt ovat koko elinkaaren ajalta laskettuna yhtä suuret.

Hiilineutraali rakennushanke -periaatekuva



KIITÄMME KATSAUKSEN
MAHDOLLISTAJIA

EXILION MANAGEMENT OY

Vuonna 2005 perustettu Exilion on kotimainen sijoitus-
yhtiö, jonka omistavat suomalaiset instituutiot Elo, Veritas, 
VER ja Stiftelsen för Åbo Akademi. Hallinnoimme noin 750 
miljoonan euron sijoitussalkkua, johon kuuluu kiinteistöjä 
sekä kolme tuulivoimapuistoa. Exilion on vastuussa omista-
jiensa varojen sijoittamisesta kannattavasti ja pitkäjänteisesti, 
sillä toimintamme tuotot ohjataan suomalaisten eläkkeisiin 
ja koulutukseen. Exilionin sijoituksissa korostetaan elinkaa-
riajattelua, joustavuutta ja energiatehokkuutta. Keskeistä 
toiminnassamme on vastuulliset toimintatavat asiakkaiden 
ja yhteistyökumppanien kanssa.

ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS 

Eläkeyhtiönä toteutamme osaltamme eläkejärjestelmän 
toimeenpanoa Suomessa. Tasa-arvoinen ja kestävä eläke-
järjestelmä on tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan vastuul-
lista toimintaa. Veritas Eläkevakuutus hallinnoi tällä hetkellä 
noin 3,5 miljardin euron arvoista sijoitussalkkua. Kiinteistö-
salkku koostuu pääosin toimisto-, asuin- ja liiketiloista, joista 
suurin osa sijaitsee pääkaupunkiseudulla sekä Turussa. Kehi-
tämme vanhoja kiinteistöjä ja olemme mukana rakenta-
massa uusia. Pyrimme jatkuvasti parantamaan kiinteistöjen 
energiatehokkuutta ja kehittämään älykkäitä ratkaisuja.

KEVA

Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja, joka huolehtii 
kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. 
Tuemme myös työuria monipuolisilla työelämäpalveluilla. 
Vastaamme kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoitta-
misesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Meille vastuullisuus 
tarkoittaakin pitkän aikavälin kärsivällistä vastuuta eläke-
turvan rahoittamisesta. Palvelemme yhteensä 1,3 miljoonaa 
julkisen sektorin työntekijää ja eläkkeensaajaa. Työnanta-
ja-asiakkaita – eli kuntaorganisaatioita, valtion työnantajia 
ja seurakuntayhtymiä – meillä on noin 2000. Henkilöstön 
määrä on noin 530.

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA

Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa 
yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketur-
vasta. Vuonna 2019 Varman maksutulo oli 5,3 miljardia euroa, 
ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,9 miljardia euroa. Varman sijoi-
tusten arvo oli maaliskuun 2020 lopussa 43,6 miljardia euroa. 
Vastuullisuus on osa Varman strategiaa ja kaikkea liiketoi-
mintaamme. Tavoitteenamme on olla työeläkealan vastuul-
lisin toimija.
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SKANSKA OY

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projek-
tikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Se toimii valituilla 
kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdys-
valloissa. Vahvaan arvopohjansa perustuen Skanska rakentaa 
parempaa yhteiskuntaa ja tarjoaa innovatiivisia kestävän 
kehityksen mukaisia ratkaisuja.

SENAATTI-KIINTEISTÖT

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristö-
kumppani ja toimitila-asiantuntija. Olemme uusien työn-
teon tapojen ja työympäristöjen suunnannäyttäjä. Huoleh-
dimme valtion kiinteistövarallisuudesta ja sen tehokkaasta 
käytöstä. Senaatin vastuulla on myös valtion käytöstä pois-
tuneiden kiinteistöjen myynti ja kehittäminen. Vastuullisuus-
näkökulmat ohjaavat Senaatin kaikkea toimintaa.  

LÄHITAPIOLA KIINTEISTÖVARAINHOITO OY

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on LähiTapiola-ryhmän 
omistama asiantuntijayritys. Hallinnoimme vastuullisesti 
sijoittaja-asiakkaidemme 2,4 miljardin kiinteistövarallisuutta 
ja tarjoamme laadukkaat ja toimivat toimitilat sekä asunnot 
vuokralaisasiakkaidemme tarpeita vastaavasti. Pitkäjänteisen 
työmme tuloksena vastuullisuus on meille arjen rutiineja ja 
käytännön tekoja. Vastuullisuus on mukana arvoketjumme 
jokaisessa vaiheessa niin sijoitusprosesseissamme kuin vuok-
ralaisasiakkaidemme huolenpitomalleissa.

LEASEGREEN GROUP OY

LeaseGreen on Suomen johtava suurten kiinteistöjen energian- 
käyttöön ja älykkäisiin ratkaisuihin erikoistunut cleantech- 
yritys. Toteutamme elinkaarikustannusten, päästöjen ja 
markkina-arvon kannalta optimaalisen kokonaisuuden 
asiakkaidemme kiinteistökantaan. Teemme kaikkemme 
kantaaksemme sen suuren vastuun, joka meille on annettu 
kiinteistöjen arvon kasvattamiseksi ja hiilijalanjäljen pienen-
tämiseksi.

TREVIAN RAHASTOT AIFM OY 

Trevian Rahastot AIFM keskittyy luomaan hyvää kassa-
virtaa ja kehityspotentiaalia tuottavia kiinteistörahastoja. 
Noudatamme sijoitustoiminnassamme vastuullisen sijoit-
tamisen periaatteita ja toimintatapoja, kiinnittäen erityistä 
huomiota sijoitustoimintamme ympäristövaikutuksiin ja 
hiilijalanjälkemme pienentämiseen. Toimintamme on Finans-
sivalvonnan myöntämän toimiluvan varaista ja korostunut 
huolellisuusvelvoite ohjaa kaikkea toimintaamme.

SPONDA

Sponda Oy on yksi Suomen johtavista kiinteistösijoitusyhti-
öistä. Olemme luotettava toimitilakumppani sekä vastuullinen 
kiinteistöjen ja kaupunkikeskustojen kehittäjä. Omistamme, 
vuokraamme ja kehitämme toimistotiloja, liiketiloja ja kaup-
pakeskuksia Suomen suurimmissa kaupungeissa. Vastuullisuus 
on olennainen ja erottamaton osa strategiaamme ja joka-
päiväistä työtämme. Sponda on valittu 2019 kansainvälisessä 
GRESB-tutkimuksessa omassa vertailuryhmässään Euroopan 
vastuullisimmaksi kiinteistöalan toimijaksi.
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KTI Kiinteistötieto Oy on suomalaista kiinteistöalaa palveleva asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa informaatio-, asiantuntija- ja 
tutkimuspalveluja kiinteistöliiketoiminnan johtamisen moninaisiin tarpeisiin. Perustehtävämme on tuottaa palveluja, jotka paran-
tavat asiakkaidemme kiinteistöliiketoiminnan tuottavuutta ja kilpailukykyä. www.kti.fi


