


Työmatkoilla huomasin, kuinka
järjettömästi kiinteistöjä
käytetään. 

Aamuisin lähdin lähes tyhjäksi
jääneestä hotellista töihin.
Toimistolla taas olin alkuillasta
usein viimeinen koko
rakennuksessa."
– Tommi Saari

"



Milloin
kiinteistöjen
tyhjäkäynti
kielletään?

Autojen tyhjäkäynti kiellettiin jo 1991.



Etätyö on oikeus, josta halutaan pitää kiinni.

Työntekijät
eivät enää
palaa

työpaikoille.



Miksi monien kiinteistöjen käyttöaste on alle

tutkimus 3B



Majoittuminen

Asuminen Työskentely

Olemme syntyneet

intohimosta
parantaa
kiinteistöjen
käyttöastetta.



Monikäyttökiinteistöihin erikoistunut yritys,
joka saa rakennukset palvelemaan paremmin
niiden omistajia sekä ihmisiä ja yhteiskuntaa
Kehitämme, investoimme ja myymme
kiinteistöjä asumisen, majoittumisen ja liike-
elämän tarpeisiin  
Taustalla kiinteistöalan sijoitusyhtiö SSA Group

+20 10 Meur
vuoden kokemus

kiinteistöalalta
kaksoiskäyttökonseptin

kehittämiseen



Kirkkain näyttömme on
kumppanimme VALO Hotel&Work -
konseptin kehittäminen aidosti
toimivaksi kaksoiskäyttötilaksi. 

Helsingin Mannerheimintiellä
sijaitseva VALO Hotel&Work on
päivällä toimisto ja yöllä hotelli. 

Co-working, toimistotyö,
kokouspalvelut ja -tilat
Ravintolat aamusta iltaan
Wellness-osasto hotelli- ja
toimistoasiakkaita varten



Vastuullisuus
on jo nykyaikaa

Haluamme olla esimerkki
Meille vastuullisuus on tärkeä arvo. Teimme jo vuosia sitten päätöksen,
että teemme valinnat vastuullisuus huomioiden. Haluamme kantaa
omalta osaltamme yhteiskuntavastuun. Haluamme myös näyttää
esimerkkiä.

Taloudellinen merkitys
Sertifiointi todentaa vastuulliset valinnat. Sertifioinnin avulla ne on
mitattavissa. Sertifiointi on kannattava investointi. Hyöty
kiinteistömarkkinassa tulee erityisesti rahoitusehtojen kautta.

Merkitys sidosryhmille ja työntekijöille 
Yrityksen arvot ja työn merkitys on yhä tärkeämpää. Se on jopa
kilpailutekijä. Haluamme olla ylpeitä siitä, mitä teemme. Vastuullisilla
valinnoilla on aidosti merkitystä, sidosryhmät ja työntekijät haluavat
olla mukana merkitystä tuottavassa työssä.



BREEAM In-Use

Teetimme aluksi opinnäytetyön
Energia- ja ympäristöalan opiskelija tutki opinnäytetyössään meidän
kiinteistölle sopivia serfikaatteja ja suositteli tutkimuksen perusteella
sertifiointia.

Valitsimme ulkoisen kumppanin
Green Building Partners Oy valikoitui kumppaniksemme. Heillä oli
ammattitaito, resurssit ja kohtuullinen kustannus. Kumppani
osoittautui hyväksi.

Ripeä prosessi 
Riittävän hyvä ennakkoperehtyminen. Digitaalinen projektipankki.
Perehtymisen jälkeen ennakkoarvio ja riittävä varmuus sertifioinnista.
Tarkennettavat ja parannettavat seikat selkeästi esille. Niiden
varmistaminen. Lopullinen sertifiointi oli nopea.

Positiivinen kokemus
Valitse hyvä kumppani. Valmistaudu hoitamaan oma ruutusi hyvin.
Suosittelen.

EXCELLENT



Valo Hotel&Workin kiinteistölle on myönnetty Excellent-tason
BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatti.
Vain 7% sertifioiduista kiinteistöistä yltää tähän
luokitukseen. 



KIITOS!


