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 Käyttövaiheen LEED-sertifiointi
 LEED O+M: Existing Buildings v4 ja v4.1

 Sertifioinnit Suomessa
 LEED EB ja EU-taksonomia
 LEED EB –kriteerit ja ajankohtaiset asiat
 Mitä ottaa huomioon ennen sertifiointia?



 LEED O+M: Existing Buildings, eli LEED-sertifiointi olemassa oleville 
rakennuksille
 3. osapuolen vahvistama sertifiointi rakennuksen ylläpidolle ja 

käytölle
 U.S. Green Building Councilin ylläpitämä
 Oman toiminnan ympäristöystävällisyyden todentaminen ja kehittäminen
 Vuokralaisten vaatimukset kiinteistön ylläpidolle ja ympäristötehokkuudelle 

 Kaksi versiota rinnakkain käytössä
 v4
 v4.1



 Otettu käyttöön 2014
 Tarkasti määritelty kokonaisuus

 Pakolliset minimivaatimukset ja 
vapaasti tavoiteltavat pistekriteerit

 Laaja kokonaisuus ja yksi luokitus: 
kiinteistö, ylläpito, käyttäjä

 3 kk seurantajakso
 Energiankulutuksen osalta 12 

kuukautta

 Voimassa 5v, jonka jälkeen 
uudelleensertifiointi

 v4.1 lanseerattu LEED EB -projekteille vuonna 2018
 Painotus rakennuksen suorituskykyyn (90 % pisteistä)

 Energian- ja vedenkulutukset 12 kk 
 Jätetiedot 12 kk
 Käyttäjäkysely
 Sisäolosuhdemittaukset (CO2 ja TVOC)
Merkittävin ero verrattuna v4

 Lisäksi myös pakollisia kriteerejä sekä pisteitä antavia 
kriteerejä 
 Vähemmän kuitenkin yksittäisiä pistekriteerejä 

kuin v4
 Hyöty aiemmista LEED-sertifioinneista
 Voimassa 3v, jonka jälkeen. uudelleensertifiointi



Kategoria v4 v4.1

Location and Transportation 15 14

Sustainable Sites 10 4

Water Efficiency 12 15

Energy and Atmosphere 38 35

Materials and Resources 8 9

Indoor Environmental Quality 17 22

Innovation 5 1

Regional Priority 5 -

Yhteensä 110 100



Vaihtelua vuosittain
 Sertifiointeja tehty myös 

ulkomaille  ei näy tilastoissa
 LEED EB v4.1 vaatii tiheämmin 

uudelleensertifioinnit, alkaa 
näkymään markkinassa.
2023 näkymät ovat lupaavia

Tilastot: www.usgbc.org/projects



 EU-taksonomian ympäristötavoitteet:
1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen:

 EU-taksonomiassa E-luku 
 LEED EB:ssä energiakatselmus ja toteutuneet energiankulutukset

2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 EU-taksonomiassa ilmastoriskien arviointi (lämpötilanmuutokset, kosteusrasitus, tulvat)
 LEED EB:ssä yksittäiset pistekriteerit (mm. lämpösaarekkeet, hulevesien hallinta, 

luonnonmukainen kasvillisuus tontilla, viihtyvyyskyselyt)
 EU-taksonomiassa uusille ja korjattaville rakennuksille vaatimukset 

vesikalusteiden virtaamiin matalista virtaamista hyötyä LEED:ssä
 Vaikka LEED EB:ssä on samoja teemoja kuin EU-taksonomiassa, ei täysin 

yhteneviä kriteerejä ole



Biodiversiteetti:

•Site development  Luonnonmukainen kasvillisuus tontilla
•Site management  Viheralueista max. 25 % nurmikkoa

Vähähiilisyys:

•LEED EB:ssä painotus rakennuksen suorituskyvyssä materiaalien tuotevaiheen päästöjä tarkastellaan enemmän 
rakennushankkeiden LEED-sertifioinneissa (LCA)

•Renewable energy and carbon offsets Vihreä sähkö ja päästökompensoinnit

Kiertotalous:

•Purchasing - Facility Maintenance and Renovation  tilamuutosten hankinnat (kierrätetyt rakennusmateriaalit ja huonekalut).
•Solid Waste Management – Ongoing  jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman suuri osa kierrätetään



• v4:n energiapisteiden kriteerit kiristyneet edellisten vuosien aikana, eikä minimivaatimukset 
välttämättä täyty automaattisesti

- Erityisesti kauppakeskukset ja hotellit haastavia
- Näissä tilanteissa v4.1 on parempi vaihtoehto

Version valinnalla merkitystä 
saavutettavaa sertifiointitasoon

• Energia-pisteet, työmatkustuskysely, viihtyvyyskysely
• USGBC:n mukaan käyttäjämäärät on määritettävä sertifiointihetken lukumäärän mukaan  ei voi 

käyttää koronaa edeltäviä käyttäjämääriä

COVID-19 jälkeen käyttäjämäärät 
ovat usein aikaisempaa matalammat 
 vaikutus useisiin LEED-kriteereihin

• Vuokralaisilla usein omat sähkösopimukset, kulutukset kuitenkin selvitettävä
Energiankulutukset tarvitaan myös 

vuokralaisilta



• Vastausprosentti vaikuttaa suoraa pisteisiin  käyttäjien 
tiedottaminen ja aktivointi tärkeää

Käyttäjäkyselyistä 
suuret määrät pisteitä 

jaossa

• Hyvä ottaa huomioon suunnittelussa/jatkuvassa kehitystoiminnassa
• Tehostaa muutenkin ylläpidon johtamista
• mm. energian ja veden alamittaukset, sisäilman kosteus, CO2-

pitoisuus ja TVOC-pitoisuus. 

Erilaista mittaroinneista
paljon hyötyä eri 
pistekriteereissä
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