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Kiinteistösijoitusyhtiöiden suhtautuminen vastuullisuuteen on ollut kankeaa, ja selkeitä toimen-

piteitä vastuullisuuden integroimiseksi ydinliiketoimintaan ei juuri ole ollut. Vuoden 2015 Pariisin 

ilmastokokous ja voimistuva ilmastonmuutos kohdistavat kiinteistömarkkinoiden toimijoille suu-

ria paineita integroida vastuullisuus toimivaksi osaksi ydinliiketoimintaa. Näiden tekijöiden 

vuoksi kiinteistömarkkinat pyrkivät löytämään tapoja integroida vastuullisuus kiinteäksi ja hel-

posti omaksuttavaksi osaksi kiinteistösijoituksen elinkaarta. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimeksiantona vas-

tuullisuuden kokonaisuutta kiinteistösijoitusprosessissa: 

1. Mitä vastuullisuus tarkoittaa eläkevakuutusyhtiön kiinteistösijoitusprosessin eri vaiheissa? 

2. Mitä hyötyjä ja heijastevaikutuksia vastuullinen lähestymistapa tuo kiinteistösijoittamiseen? 

3. Miten sijoitusprosessin vastuullisuutta voidaan mitata, arvioida ja todentaa? 

 

Tutkimus koostuu kahdesta osasta: kirjallisuuskatsauksesta, jossa käytetään monipuolista, laa-

dukasta ja laajaa lähdeaineistoa, sekä empiirisestä tutkimusosasta, joka suoritetaan kvalitatiivi-

sena puolistrukturoituna kyselyhaastatteluna. Empiirisen tutkimuksen kohdeyrityksinä on suuria 

eurooppalaisia kiinteistösijoitusyhtiöitä.  

 

Kirjallisuusosiossa määritetään tarkasti, mitä vastuullisuus on investointipäätös-, rakennutta-

mis-, vuokraus- ja ylläpitoprosessissa. Kirjallisuusosion perusteella vastuullisuus muodostuu mo-

nesta yksittäisestä toimenpiteestä kiinteistösijoittamisen elinkaaren aikana, minkä vuoksi sidos-

ryhmäyhteistyö ja eri toimenpiteiden mittaaminen on tärkeää selkeän strategian muodosta-

miseksi. Lisäksi mahdollisimman suuren kokonaishyödyn saamiseksi vastuullisuus tulisi saada 

osaksi ydinprosesseja mahdollisimman aikaisin sijoituksen elinkaaren alkuvaiheessa.  

 

Kyselytutkimuksella saatiin määritettyä tärkeimmät vastuullisuuden mittaamisen ja raportoin-

nin työkalut. Mielenkiintoisena löytönä voidaan pitää vastuullisuuden viemistä urakka- ja vuokra-

sopimuksiin. Lisäksi empiirisessä tutkimusosiossa selvisi vastuullisuuden vahva merkitys markki-

noilla.  Vahva markkina-asema ei kuitenkaan ole täysin siirtynyt vahvoiksi ja laajasti käytettäviksi 

vastuullisuuden mittareiksi tai yhteneviksi raportointikäytänteiksi.  

 

Tämän työn ydintuloksia tukemaan voisi tehdä lisätutkimusta kohdentamalla tutkimusaluetta 

tiettyyn osaprosessiin, minkä avulla pystytään löytämään vielä tarkempia menetelmiä vastuulli-

suuden mittaamiseen ja integroimiseksi kiinteistösijoitusprosessiin.  
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OSA 1 Johdanto 

1 Johdanto 
Johdanto luvussa kerrotaan tutkimuksen taustasta, vastuullisuuden ajankohtaisuudesta kiin-

teistösektorilla ja siitä, miksi tutkimus toteutetaan. Näiden lisäksi luvussa esitellään tutki-

musongelma ja -kysymykset, määritetään ja esitellään tutkimuksen tavoitteet, laajuus, ra-

kenne ja tutkimusmenetelmät, sekä tarkastellaan tutkimuksen validiteettiin vaikuttavia teki-

jöitä ja rakentumista. 

1.1 Tausta 

Muun muassa Brown (1982) tunnisti vastuullisen ja kestävän yhteiskunnan rakentamisen 

tärkeyden jo 1980-luvulla, ja esitti tuolloin aurinkoenergian ja muun uusiutuvan energian 

käyttämistä kiinteistöjen energialähteenä, kattojen vapaan tilan hyödyntämistä ja painotti lii-

kenteen ja saavutettavuuden merkitystä. Vastuullinen kiinteistösijoittaminen on siis ollut jo 

pitkään asiana ja terminä olemassa, mutta vasta lähivuosien nopea ilmastonmuutoksen kiih-

tyminen ja vuoden 2015 Pariisin ilmastokokous ovat muodostaneet voimakkaan globaalin 

paineen vastuullisen toiminnan edistämiseksi kiinteistösektorilla. 

 

Tausta luvussa esitellään vastuullisen kiinteistösijoittamisen ilmiö, kerrotaan miksi kiinteis-

töt ovat tärkeässä osassa ilmastonmuutoksessa ja miksi vastuullinen sijoittaminen on ajan-

kohtaista juuri nyt.  

1.1.1 Kiinteistöjen merkitys ilmastonmuutoksessa 

Ilmaston kehitys ei ole viime vuosikymmeninä ollut normaalia, ja maailman tutkijat ovat 

lähes yksimielisiä siitä, että meneillään oleva ilmastonmuutostila on osittain ihmisen toimin-

nan aiheuttamaa. Sen yksi pääaiheuttajista ovat suuret globaalit hiilidioksidipäästöt, joiden 

määrä globaalisti kasvaa vuosittain noin kaksi prosenttia. Kiinteistöjen osuus näistä pääs-

töistä on todella merkittävä, noin kolmannes (mm. Kok et al. 2011, UNEP FI 2016). Päästö-

jen lisäksi rakennukset ja kiinteistöt kuluttavat 40 prosenttia maailman kokonaisenergianku-

lutuksesta ja noin 50 prosenttia maailman sähkönkulutuksesta. Näiden kulutustasot tulevat 

nousemaan entisestään globaalin väestönkasvun kiihtyessä. Moni eri taho painottaakin, että 

tulevaisuudessa ilman toimenpiteitä, muun muassa Kiinan ja Intian talouksien ja kulutuksen 

kasvun vuoksi, päästökuorma tulee kasvamaan liian suureksi (Ashuri & Pedini 2010). Kor-

kean ja kasvavan energiankulutuksen vuoksi kiinteistösektori on yksi markkinoista, jossa on 

huomattavan suuri energiansäästöpotentiaali globaalissa mittakaavassa, ja monet maat (yli 

100) ovat alkaneet toimiin ja yhteistyöhön hillitäkseen päästöjen suurta määrää ja kasvua 

kiinteistösektorilla (UNEP FI, 2016).  

 

Suuren energiankulutuksen ja päästökuorman lisäksi ilmaston lämpeneminen ja ilmaston-

muutos on tullut yhä enenevissä määrin ihmisten tietoisuuteen muun muassa kattavan uuti-

soinnin kautta, mikä on lisännyt kysyntää ja tietoisuutta vastuullisesta, ympäristön ja yhtei-

sön huomioivasta sijoittamisesta. Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutukset alkavat näkyä 

huomattavasti jo ihmisten arkipäiväisessä elämässä. Seurauksena tästä kiinteistöjen käyttäjät 

ja vuokralaiset alkavat vaatia yhä ympäristöystävällisempiä ja vastuullisempia tilojen ja ra-

kennusten kokonaisratkaisuja kiinteistöjen omistajilta ja sijoittajilta. Tämä on tuonut eri 

kiinteistösijoittaja- ja omistajatahoille paineita toimia, ja lisännyt halukkuutta investoida 

kiinteistöihin vastuullisesti ja rationaalisesti huomioiden ympäristölliset, sosiaaliset ja hal-

linnollistaloudelliset tekijät.  
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Koska kiinteistöalan pääomat ovat suuria, kiinteistöjen elinkaari pitkä ja energiankulutus on 

huomattavaa, on rakennus- ja kiinteistösektorilla paljon välillisiä ja välittömiä vaikutuksia 

yhteiskuntaan ja talouteen (KTI, 2013). Lisäksi rakennuksilla on huomattava vaikutus ih-

misten elämään sekä työympäristönä että kotina, jonka vuoksi kiinteistöalalla on mahdolli-

suus luoda rakennuskannan ympärille paikallisten ja globaalien toimintamallien avulla kes-

tävä ja uusiutuva systeemi, joka pohjautuu ja linkittyy vahvasti kestävään kehitykseen (Cam-

bell 1996, Rode et al. 2011). Näiden tekijöiden vuoksi kiinteistösektorin vastuullisuus on 

tärkeässä roolissa koko yhteiskunnan kontekstia ajatellessa. Koska kiinteistömarkkinat ovat 

paikkaan sidottuja ja heterogeenisiä, lähtee muutos yksittäisen kiinteistön tasolta ja etenee 

hitaasti kohti globaaleja kestäviä kiinteistömarkkinoita (Campbell 1996).  

 

Galley et al. (2009) alleviivaavat kiinteistöjen merkityksellistä roolia tulevaisuuden kan-

nalta: ”Kiinteistösijoittaminen on hyvin määräävässä asemassa siinä, miten yhteiskunnassa 

käytetään resursseja, miten rakennettu ympäristö muokkaa sosiaalista elämää, ja miten ta-

loudellinen toiminta on pitkällä aikavälillä kestävää” (huom. oma käännös).  

1.1.2 Miksi vastuullinen kiinteistösijoittaminen on ajankohtainen juuri 
nyt? 

Sijoitusympäristö ja kiinteistöala ovat muuttumassa ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen, 

väestönkasvun ja muiden megatrendien vaikutuksen vuoksi huomattavasti seuraavien vuo-

sien aikana. Asiantuntijayritys PWC:n (2015) tekemän selvityksen mukaan rakennusten tek-

nologia, joka pyrkii parantamaan energiatehokkuutta ja käytettävyyttä, sekä kestävä kehitys 

tulevat olemaan suuria arvonluojia lähitulevaisuuden kiinteistömarkkinoilla. Kiinteistöjen 

energialuokitukset tulevat olemaan arkipäivää, ja ihmisten viihtyminen ja sosiaalinen aspekti 

tulevat olemaan yhä tärkeämmässä osassa urbanisoituvassa maailmassa. Toimintaympäris-

tön muuttuessa myös kiinteistösijoittamisen riskiprofiili muuttuu ja alkaa muodostua uusia 

riskejä, joihin on löydettävä uusia innovatiivisia ratkaisuja ja toimintamalleja. (PWC, 2015).  

 

Edellä esitettyjen syiden vuoksi globaali paine vastuulliseen toimintaan on suuri, ja sen 

vuoksi vastuullisuus, kestävät toimintatavat ja kokonaisuudessaan kestävä kehitys tulevat 

olemaan lähitulevaisuudessa yhteiskunnan teollisen- ja taloudellisen muutoksen pääajureita. 

Tämän vuoksi yrityksillä on erittäin kova paine tuoda vastuulliset toimintatavat osaksi liike-

toimintastrategiaa ja vastuullisuuden osaksi raportointikäytänteitä. Monet yritykset näkevät 

jo vastuullisuuden tapana tehdä tuotedifferointia ja viestiä asiakkailleen yrityksen toiminta-

tavoista. Yhä kasvavassa kilpailussa vastuullisuusaspekti on tapa erottua kilpailijoista, ja va-

rautua muuttuvan maailman tuomiin uusiin riskitekijöihin. (Waddock et al. 2002). 

 

Paine vastuulliseen toimintaan tulee eri sidosryhmiltä kuten työntekijöiltä, aktivisteilta, hal-

linnollisilta tahoilta sekä yhteiskunnalliselta puolelta kuten erilaisista listauksista, globaa-

leista standardeista ja raportoinnista (Waddock et al. 2002). Eri lähteisiin jakautunut paineen 

määrä korreloi myös suoraan vastuullisen sijoittamisen markkinakehitykseen. Global Sus-

tainable Investment Alliance (GSIA) mukaan kestävän sijoittamisen globaalit kokonais-

markkinat ovat 21,4 biljoonaa dollaria vuonna 2015 ja markkinoiden koko tulee kasvamaan 

koko ajan.  Tämän vuoksi yritysten on sopeuduttava muuttuviin markkinoihin, ja haettava 

innovatiivisia ratkaisuja vastuullisuuden kysynnän lisääntyessä.  
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1.1.3 Miksi tutkimus tehdään? 

Vastuullinen kiinteistösijoittaminen on markkina-alueena suhteellisen uusi ja kasvava, ja sen 

ajankohtaisuus on viime aikoina lisääntynyt globaalin ilmastovuoropuhelun lisääntyessä il-

maston lämpenemisen kiihtyessä. Vastuullisuuden aikaisempi pieni painoarvo ja arvostus 

kiinteistösektorilla on vaikuttanut tutkimuksen määrään, ja siksi tehtyjen tutkimusten määrä 

on vielä hyvinkin rajallinen. Tämän lisäksi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden informaa-

tio kiinteistösektorilla on vielä myös hyvin puutteellista, vähäistä ja hajanaista, minkä vuoksi 

aihe vaatii vielä lisätutkimusta ja informaation laajennusta ja tarkennusta (Kok et al, 2011). 

Monesti vastuullisen kiinteistösijoittamisen tutkimus on rajautunut vahvasti rakennusten 

energiatehokkuuden kustannusten tutkimiseen ja rakennuksen sertifioinnin vaikutukseen 

kiinteistöjen arvon muodostumisessa. Kuitenkin muun muassa Gary Pivo (2008) on tehnyt 

uraauurtavaa tutkimusta kiinteistösektorin vastuullisuudesta muun muassa yritysjohtajata-

solla, ja selvittänyt millaisilla keinoilla suurten yritysten johtajat integroivat vastuullisuutta 

oman yrityksensä strategiaan ja ydinliiketoimintaan. Lisäksi monet (mm. Kats 2003, Eich-

holtz 2012, Fuerst 2015) ovat tutkineet millaisia sijoitetun pääoman tuottoja vastuullisista 

kiinteistösijoituskohteista on saatu verrattuna alan muuhun tuottokeskiarvoon kohteissa, 

joissa ei ole kestävyys- ja vastuullisuus fokusta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada 

lisätutkimusta jo olemassa olevan tutkimuksen rinnalle, ja tuottaa tutkimus, jossa vastuulli-

suutta tarkastellaan koko kiinteistösijoitusprosessin elinkaaren ajan.  

 

Vastuullisen kiinteistösijoittamisen haaste on löytää tehokkaat toimintatavat, jotka yhdistä-

vät taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen aspektin tuottoisaksi, kestäväksi ja pitkäai-

kaiseksi sijoitukseksi. Tällä hetkellä kiinteistösijoitusalalla ei ole riittävästi tietoa ja työka-

luja vastuullisen sijoittamisen tehokkaaseen ja aktiiviseen toteuttamiseen, ja helposti käytet-

tävät, mitattavat ja raportoitavat työkalut ja toimintatavat eivät ole vielä tarpeeksi standar-

doituneet alan sisällä. Tutkimuksen haaste on löytää työkaluja ja mittareita vastuullisuuden 

jalkauttamiseksi ja integroimiseksi kiinteistösijoitusprosessiin. (Nelson et al. 2010). 

 

Edellä esiteltyjen seikkojen vuoksi tämä diplomityö on ajankohtainen, ja tutkimus tehdään 

yhteistyössä keskinäisen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa. Ilmarinen on strategiassaan 

linjannut yhdeksi perusarvokseen vastuullisuuden sekä sijoitusstrategiassaan linjannut kiin-

teistöjen painoarvon kasvavan koko ajan portfoliossaan. Yhdessä Ilmarisen arvot ja strategia 

sekä nopeasti muuttuvat kiinteistömarkkinat loivat tarpeen tälle tutkimukselle. Tutkimuk-

sessa haetaan ratkaisua vastuullisen kiinteistösijoittamisen ydinkysymyksiin eläkevakuutus-

yhtiön kontekstissa: 

 

1. Miten, ja millä menetelmillä ottaa sosiaaliset, ympäristölliset ja hallinnolliset tekijät huo-

mioon kiinteistösijoitusprosessin koko elinkaaren ajan, jotta kiinteistöjen heijastevaiku-

tukset ovat mahdollisimman laajat ja taloudellinen suorituskyky mahdollisimman hyvä? 

2. Miten vastuullisuutta voidaan mitata ja raportoida? 

3. Miten luodaan sijoittamalla tuottoisa, terveellinen ja viihtyisä ympäristö ihmisille? 

4. Miten vähentää rakennusten ympäristökuormaa ja parantaa niiden energiatehokkuutta? 

1.2 Tutkimusongelma 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on yllä olevaan taustaan tukeutuen selvittää ja ratkaista: 

 

1. Mitä vastuullisuus tarkoittaa keskinäisen eläkevakuutusyhtiön kiinteistösijoi-

tusprosessin eri vaiheissa investointipäätöksessä, rakennuttamisessa, vuokraa-

misessa ja ylläpidossa? 
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2. Mitä hyötyjä ja heijastevaikutuksia vastuullinen lähestymistapa tuo kiinteistö-

sijoittamiseen? 

3. Miten sijoitusprosessin vastuullisuutta voidaan mitata, todentaa ja raportoida? 

 

Tutkimusongelma voidaan edelleen jakaa pienempiin osakokonaisuuksiin tutkimuskysy-

myksiksi. Tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin, jotka voi-

daan jakaa edelleen pienemmiksi alakysymyksiksi: 

 

1. Olemassa olevaan kirjallisuuteen pohjautuen, miten vastuullisuus näkyy kiinteistösi-

joitusprosessin eri vaiheissa: 

a) Mitä vastuullinen kiinteistösijoittaminen on? 

b) Miten vastuullisuus ilmenee suoran kiinteistösijoitusprosessin eri osissa? 

c) Mitä hyötyjä on vastuullisuuden integroinnista kiinteistösijoitusprosessiin?  

 

2. Empiiriseen tutkimukseen pohjautuen, miten vastuullista kiinteistösijoitustoimintaa 

voidaan mitata, todentaa ja raportoida? 

a) Mitä eri työkaluja ja toimintatapoja on olemassa vastuullisen kiinteistösijoit-

tamisen mittaamiseen, todentamiseen ja raportointiin? 

b) Miten vastuullista kiinteistösijoittamista voidaan raportoida kiinteistöjen ar-

voketjun eri osapuolille ja sidosryhmille? 

1.3 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoite on kerätä ja tiivistää yhteen tutkimusaineistoon vastuullisen suoran 

kiinteistösijoittamisen koko elinkaari ja sen osaprosessit, ja tämän aineiston avulla antaa 

laaja ja tarkka kuva siitä, miten vastuullisuus ilmenee eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kiinteis-

tösijoitusprosessin eri vaiheissa. Tiedollisena tavoitteena on muodostaa laaja ymmärrys ja 

käsitys siitä, miten vastuullisuus näkyy investointiprosessin elinkaaren neljässä eri vaiheessa 

investointipäätöksessä, rakennuttamisessa, vuokrauksessa ja ylläpidossa. Jokainen prosessin 

osa käydään läpi yksityiskohtaisesti, jolloin saadaan luotua kiinteistösijoituksen koko arvo-

ketjun kattava kuvaus vastuullisuudesta. 

 

Lisäksi tutkimuksen tarkoitus on antaa vastaus siihen, miten vastuullisuus ja vastuullinen 

kiinteistösijoitustoiminta ovat mitattavissa ja raportoitavissa. Tavoitteena on saada konkreet-

tinen vastaus siihen, miten vastuullinen kiinteistösijoittaminen voidaan viestiä ja raportoida 

kiinteistösektorin muille sidosryhmille ja toimijoille, ja minkälaisilla työkaluilla se voidaan 

toteuttaa.  

 

Tavoitteena on tarkastella suoran kiinteistösijoittamisen prosessia koko sijoituksen elin-

kaarta hallitsevan institutionaalisen sijoittajan näkökulmasta.  

 

Lyhyesti tutkimustavoite voidaan tiivistää seuraavasti: 

 

1. Selvittää ja selventää, mitä vastuullisuus on keskinäisen eläkevakuutusyhtiön kiinteistö-

sijoitusprosessin eri vaiheissa, ja miten vastuullisuuden hyödyt ilmenevät konkreettisesti. 

2. Tutkia ja määrittää, miten vastuullisuus on mitattavissa, todennettavissa ja raportoitavissa 

eläkevakuutusyhtiössä markkinoille ja eri sidosryhmille.  
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1.4 Tutkimuksen laajuus ja rakenne 

Tämä tutkimus keskittyy vastuulliseen kiinteistösijoitusprosessiin (RPI) suomalaisessa elä-

kevakuutusyhtiössä. Kiinteistösijoitusprosessi on jaettu neljään pienempään osaan Ilmarisen 

kiinteistösijoitusorganisaation mukaisesti, joita tarkastellaan tutkimuksessa lähemmin: in-

vestointipäätös, rakennuttaminen, vuokraus ja ylläpito. Hallinto on integroitu osaksi muita 

pääprosesseja, eikä sitä tarkastella omana kokonaisuutenaan. Lisäksi kohteen myyntiproses-

sia ei tarkastella omana kokonaisuutenaan, sillä se voidaan rinnastaa investointipäätöspro-

sessiksi. Tutkimuksessa tarkastellaan suoria kiinteistösijoituksia. 

 

Vastuullisuutta tarkastellaan laajassa kontekstissa suoran kiinteistösijoitusprosessin koko-

naisuuden kannalta järkevällä tavalla, ja siksi eri prosessien vastuulliseen toimintaan liittyviä 

toimenpiteitä ei tarkastella yksityiskohtaisella tasolla. Tutkimus ei ota esimerkiksi kantaa 

vastuullisiin rakentamismenetelmiin detaljitasolla tai ylläpidon teknisiin yksityiskohtiin, 

vaan pyrkii esittelemään vastuullisen kiinteistösijoittamisen kannalta tärkeimmät päätekijät 

ja suuntaviivat.  

 

Tutkimus koostuu neljästä pääosasta, ja neljä pääosaa pienemmistä lukukokonaisuuksista. 

Ensimmäisessä osassa tarkastellaan aiheen taustaa ja ajankohtaisuutta, sekä pohjustetaan 

kiinteistöalan muutosajureita kohti vastuullisempaa toimialaa. Lisäksi ensimmäinen osa sel-

vittää tarkemmin tutkimuksen rajausta, laajuutta, tavoitetta ja tutkimusongelmaa, -menetel-

miä ja -kysymyksiä.  

 

Toinen osa on kirjallisuustutkimus, jossa olemassa olevaa kirjallisuutta hyödyntäen selvite-

tään ja tutkitaan, miten vastuullisuus näkyy kiinteistösijoitusprosessin eri vaiheissa ja miten 

sitä toteutetaan. Toinen osa on jaettu lukuihin, jotka ovat edelleen jaettu pienempiin alalu-

kukokonaisuuksiin:  

 

2 Vastuullinen kiinteistösijoittaminen  

3 Vastuullisuus kiinteistösijoittamisen eri prosesseissa 

4  Vastuullisen kiinteistösijoittamisen hyödyt ja taloudellinen evidenssi 

 

Toisessa luvussa tarkastellaan, miten vastuullinen kiinteistösijoittaminen määritellään, ja 

mitä eri elementtejä vastuullisuuteen kuuluu. Kolmas luku tarkastelee, miten vastuullisuus 

otetaan huomioon kiinteistösijoitusprosessin eri vaiheissa eli investointipäätöksessä, raken-

nuttamisessa, vuokrauksessa ja ylläpidossa.  

 

Tutkimuksen kolmannessa osassa esitellään ja toteutetaan laadullinen tutkimus kyselyhaas-

tatteluna. Tässä osassa tutkimuksesta saatu data ja tulokset käsitellään ja analysoidaan, ja 

tutkitaan tarkemmin, miten vastuullinen kiinteistösijoittaminen on mitattavissa, todennetta-

vissa ja raportoitavissa. Tämä osa on jaettu pienempiin lukukokonaisuuksiin seuraavasti: 

 

5 Tutkimuksen toteuttaminen 

6 Tutkimuksen tulosten analysointi 

 

Tutkimuksen neljännessä osassa esitellään tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja tehdään 

johtopäätökset ja pohdinnat tutkimuksesta. Lisäksi pohditaan tarvittavaa mahdollista jatko-

tutkimusta ja sen eri mahdollisuuksia. Tämän lisäksi tarkastellaan tutkimuksen validiteettia 

ja reliabiliteettia. Neljäs osa muodostuu luvusta:  
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7 Johtopäätökset ja yhteenveto 

1.5 Tutkimusmenetelmät ja tutkimusprosessi 

Tutkimusprosessi koostuu kolmesta päätekijästä (Kuva 1):  

 

1. kirjallisuuskatsauksesta 

2. empiirisestä tutkimusosasta 

3. sekä johtopäätöksistä.  

 

Kirjallisuusosiossa tarkastellaan muun muassa alan kirjojen, korkealaatuisten tieteellisten 

artikkelien ja konferenssijulkaisujen avulla, mitä vastuullisuus on kiinteistösijoitusproses-

sissa edellisten tutkimusten valossa, ja luodaan laaja pohja empiirisen osan kyselytutkimusta 

varten. Empiirinen tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena puolistrukturoituna teemahaastatte-

lukyselytutkimuksena eurooppalaisille kiinteistösijoitusyhtiöille (Hirsjärvi & Hurme 1988). 

Otoksena on pörssilistattuja kiinteistösijoittajia ja eläkevakuutusyhtiöitä.   

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä syvemmin ja saa-

maan kokonaisvaltainen kuva siitä. Monesti johtopäätökset tehdään ilman tilastollisia toi-

menpiteitä tai kvantifiointia. Osaa datasta voidaan kuitenkin kvantifioida, mutta suurin osa 

tutkimuksesta on tulkinnallista. (Strauss & Corbin 1990). 

 

Puolistrukturoidussa haastattelussa suuri osa kysymyksistä on strukturoituja, eli ennalta jä-

senneltyjä ja rakennettuja. Kysymykset ja vastausvaihtoehdot ovat tällöin valmiiksi annet-

tuja.  Kuitenkin siinä on myös kokonaan avoimia kysymyksiä, joihin vastaajalla on täysi 

vapaus valita oma vastauksensa. (DiCicco-Bloom & Crabtree 2006).  

 

Haastattelututkimukseen luodaan relevantit ja tarkat kysymykset kirjallisuusosiota ja sen an-

tamaa informaatiota apuna käyttäen, joiden avualla selvitetään vastuullisen sijoittamisen 

mittaamista, 

 
 

Kuva 1 Tutkimusprosessin rakenne ja viitekehys 

 

• Kirjallisuusosio:

• Vastuullisuus 
kiinteistösijoitus-
prosessissa

Tutkimus

• Empiirinen 
utkimusosio:

• Vastuullisuuden 
mittaaminen, 
todentamiinen ja 
raportointi

• Empiirinen 
utkimusosio:

• Vastuullisuuden 
mittaaminen, 
todentamiinen ja 
raportointi

Analysointi

• Tutkimuksen 
tulokset:

• Johtopäätökset

Jatkotutkimukset
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todentamista ja raportointia myöhemmin esitellyssä yritysjoukossa. Tämän jälkeen kahden 

osan perusteella jäsennellään ja muodostetaan johtopäätökset ja pohdinta, sekä esitetään 

mahdolliset jatkotutkimusmahdollisuudet.  

 

Empiirisen osuuden tarkempi toteuttaminen ja rakenne esitellään viidennessä luvussa.  

1.6 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen luotettavuus muodostuu sen reliabiliteetin ja validiteetin kautta. Reliabilitee-

tilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta ja kykyä antaa tietoa, joka ei ole sattumanva-

raista. Validiteetti taas kuvastaa tutkimuksen pätevyyttä eli mittaako tutkimusmenetelmä 

juuri sitä, mitä on tarkoitus tutkia. (Johnson 1997, Hirsjärvi et al. 1997, Morse et al. 2002).  

 

Validiteetti muodostuu laadullisessa tutkimuksessa kuvauksen, päätelmän, selityksen tai 

tulkinnan oikeellisuudesta ja  luotettavuudesta. Kuvauksen validiteetti koostuu aineiston 

tarkkuudesta ja kattavuudesta, tulkinnan validiteetti tutkittavien näkökulmien ja merkitysten 

ymmärtämisestä. Laadullisessa tutkimuksessa pitää ymmärtää, miten tutkijan näkemykset 

vaikuttavat tutkimuksen lopputulokseen. Validi tutkimus on eheä kokonaisuus.  

Reliabiliteetin rooli laadullisessa tutkimuksessa on pieni.  (Johnson 1997, Maxwell 2008) 

 

Laadullisen tutkimuksen validiteettia voidaan arvioida ja tarkastella muun muassa seuraa-

villa metodeilla (Maxwell 2008, Johnson 1997, Morse et al. 2002):  

 

1. tutkimuksen lähteiden laatu ja haastateltavien validointi 

2. tutkija etsivänä: perusteellinen harkinta ja väärien tulkintojen välttäminen 

3. otoksen kattavuus ja datan kattavuus 

4. refleksiivisyys: tietoisuus omien tulkintojen vaikutuksesta tutkimuksen tuloksiin 

5. negatiivinen otosten seulonta: poikkeavien otosten tunnistaminen 

6. triangulaatio:  

 a. useiden datalähteiden käyttö 

 b. useiden menetelmien käyttö 

 c. useiden teorioiden hyödyntäminen 

 

Tutkimuksen validiteettia tarkastellaan yllä olevan informaation valossa tutkimuksen lo-

puksi luvussa 7.4. 
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OSA 2 Kirjallisuuskatsaus 

2 Vastuullinen kiinteistösijoittaminen  
Luvussa kaksi käsitellään ja avataan vastuullisen kiinteistösijoittamisen määritelmää ja ter-

miä, jonka muodostaa kolme osatekijää: ympäristöllinen, sosiaalinen ja hallinnollinen / ta-

loudellinen elementti. Lisäksi luvussa tarkastellaan vastuullisen kiinteistösijoittamisen ta-

voitteita ja menetelmiä tavoitteisiin pääsemiseksi, sekä lyhyesti miten vastuullista toimintaa 

voidaan mitata, arvioida, todentaa ja raportoida. Luku esittelee vastuullisen kiinteistösijoit-

tamisen koko elinkaaren laajan kokonaisuuden (Kuva 2) pureutumatta kuitenkaan liiaksi de-

taljitasolla eri menetelmiin kiinteistösijoitusprosessin eri osissa, mitkä esitellään myöhem-

min. 

Kuva 2 Vastuullisen kiinteistösijoittamisen kokonaisuuden viitekehys 

 

Käytännössä luvussa siis käsitellään mitä vastuullisuus on ja mistä tekijöistä se koostuu, 

millä toimenpiteillä sitä tehdään, sekä minkä takia vastuullisuus halutaan integroida kiinteis-

tösijoitusprosessiin. Kokonaisuus tähtää markkinahyväksyntään ja kestävämmän elinympä-

ristön luomiseen. 
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2.1 Määritelmä 

Vastuullisuuden trendi ja tietoisuus siitä kiinteistösijoittamisessa nousi vuonna 2006, kun 

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) vastuullisen sijoittamisen perusteet (Principles for Res-

ponsible Investment) julkaistiin, jolloin vastuullisen sijoittamisen ympäristö yhtenäistyi 

huomattavasti. Tämän lisäksi kiinteistöjen sitoma suuri energiansäästöpotentiaali, sekä suuri 

kasvihuonepäästöjen määrä on nopeuttanut vastuullisen kiinteistösijoittamisen termin va-

kiintumista alan käytänteisiin ja termistöön.  Vastuullinen kiinteistösijoittaminen (RPI, Res-

ponsible Property Investing) termi on alkanut muotoutua viime aikoina pidempään yritys-

maailmassa käytössä olleiden termien sosiaalisesti vastuullinen sijoittaminen (SRI, Socially 

Responsible Investing) ja yritysvastuu (Corporate Social Responsibility, CSR) pohjalta. Ter-

min vakiintumisen taustalla ovat monet tutkimukset, jotka ovat osoittaneet, että sekä sosiaa-

lisesti vastuullisen sijoittamisen (mm. Kempf & Osthoff 2007) että yritysvastuun sisällyttä-

minen (McWilliams & Siegel 2000) yrityksen liiketoimintaan on taloudellisesti kannattavaa. 

Korrelaation löytyminen vastuullisuuden ja taloudellisen suorituskyvyn välille on nostanut 

vastuullisuuden roolia yrityksen kiinteistösijoitusstrategiassa, mikä osaltaan näkyy määritel-

män vakiintumisena ja tarkentumisena (Kats 2003). 

 

Schueth (2006) määrittelee ytimekkäästi sosiaalisesti vastuullisen sijoittamisen (SRI) pro-

sessiksi, missä ihmisten persoonalliset arvot integroidaan yhteiskunnalliseen kontekstiin in-

vestointipäätöksiä tehdessä. Hänen mukaansa prosessissa otetaan huomioon sijoituksen ym-

päristölliset ja sosiaaliset seuraukset, jotka voivat olla niin negatiivisia kuin positiivisia ta-

loudellisen analyysin kontekstissa.  

 

Vastuullinen kiinteistösijoittaminen (RPI) pohjautuu pääosin aikaisemmin omaksuttuun, ja 

yllä määriteltyyn sosiaalisesti vastuulliseen sijoittamiseen, ja RPI:tä voidaan pitää sen sovel-

lutuksena kiinteistösektorille (Mansley 2000, McNamara 2000, Newell ja Acheampong 

2002, Boyd 2005, Lutzkendorf ja Lorenz 2005, Pivo 2005, Pivo ja McNamara 2005, Pivo 

2007, Rapson, Shiers ja Keeping 2007, UNEP FI 2007). UNEP FI, joka on YK:n ympäris-

töohjelman ja globaalin rahoitussektorin kumppanuus rahoitussektorin ympäristöllisten ja 

sosiaalisten vaikutuksien ymmärtämiseksi, on luonut globaalin määritelmän vastuulliselle 

kiinteistösijoittamiselle, RPI (Responsible Property Investing). Sen on tarkoitus luoda glo-

baali ja pysyvä vaikutus kiinteistö- ja rahoitusalan vastuullisiin toimintatapoihin, ja antaa 

suuntaviivoja, miten kiinteistösijoitustoimijat ja – markkinat pystyisivät siirtymään yhä hel-

pommin ja tehokkaammin kohti vastuullista kiinteistösijoitustoimintaa (UNEP FI 2016). 

 

UNEP FI määrittelee vastuullisen kiinteistösijoittamisen seuraavasti: “Vastuullinen sijoitta-

minen on kiinteistösijoittamisen lähestymistapa, missä nimenomaisesti painotetaan ympä-

ristöllisten, sosiaalisten ja hallinnollisten tekijöiden merkitystä sijoittajille, sekä markkinoi-

den pitkäikäisyyttä ja terveyttä kokonaisuudessaan. Se tunnistaa, että pitkäaikainen kestävä 

tuotto on riippuvainen vakaista, hyvin toimivista ja hyvin säännellyistä sosiaalisista -, ym-

päristöllisistä -, ja taloudellisista järjestelmistä.” (huom. oma käännös) (UNEP FI 2016).  

 

Vastuullinen sijoittaminen eroaa normaalista sijoitustoiminnasta kahdella eri tavalla: siinä 

sijoituksen aikajänne on tärkeä, sillä vastuullisesti toimiva sijoittajataho pyrkii kestävään 

pitkäaikaiseen tuottoon. Toinen tärkeä vaatimus on huomion kiinnittäminen laajemmin si-

joituskentän eri tekijöihin ja ulkoisiin sidosryhmiin. Sijoittajan tavoitteena on täyttää yhteis-

kunnan asettamat odotukset ympäristövastuiden, sekä muiden vastuiden osalta, ja joissain 

tapauksissa ylittää ne. (UNEP FI 2016). 
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Näiden seikkojen lisäksi vastuullinen sijoittaminen pureutuu kiinteistöjen sosiaaliseen ja 

ympäristölliseen suorituskykyyn syvemmin, mitä minimilainsäädäntö ja määräykset vaati-

vat. Tarkoitus on parantaa olemassa olevien kiinteistöjen suorituskykyä koko kiinteistöjen 

elinkaaren ajan käyttäen hyväksi eri strategioita, kuten kaupunkirakenteen elvyttämistä ja 

parantamista, sekä ympäristönsuojelun ja – säilyttämisen eri muotoja. Onnistunut vastuulli-

sen kiinteistösijoitustoiminnan edistymisen hallinta ja johtaminen vaativat erilaisten toimi-

vien systeemien ja menetelmien implementointia prosesseihin, joiden avulla pystytään jat-

kuvasti mittaamaan ja tarkastelemaan rakennusten ja portfolioiden suorituskykyä. Proses-

sien implementointi helpottaa vastuullisen toiminnan todennettavuutta ja tarvittavan datan 

keräämistä, joka on koko prosessin kannalta hyvinkin tärkeässä osassa. (UNEP FI 2016). 

 

Toimiva vastuullinen kiinteistösijoitusprosessi maksimoi positiiviset ja minimoi negatiiviset 

vaikutukset, joita ympäristöllisillä ja sosiaalisilla tekijöillä on kiinteistösektorille. Onnistu-

nut vastuullinen sijoitusprosessi vaatii laajaa ymmärrystä, miten rakennuskanta ja niiden 

käyttäjät linkittyvät suuriin yhteiskunnallisiin kokonaisuuksiin, ja miten taloudellinen lähtö-

kohta saadaan yhdistettyä tehokkaaksi prosessiksi vastuullisuuden ympärille. (Pivo & 

McNamara 2005). 

 

Elinkaaren lisäksi vastuullinen kiinteistösijoitustoiminta ottaa huomioon laaja-alaisesti koko 

kiinteistöihin liittyvän sidosryhmäverkoston. Erilaisilla toimenpiteillä ja strategioilla tulisi 

kehittää ja etsiä ratkaisuja, joilla pyritään parantamaan muun muassa ammatillisten asiak-

kaiden, sekä muiden sidosryhmien hyvinvointia (ylläpito, rakentaminen, rakennusten käyt-

täjät ja tulevaisuuden sidosryhmät). (Pivo & Fischer 2010). 

 

Vaikka vastuullinen kiinteistösijoittaminen ottaa huomioon sekä ympäristöllisiä että sosiaa-

lisia elementtejä sijoitusprosessissa, on silti sijoituksen tuotettava hyväksyttävällä tasolla 

myös taloudellista hyötyä. Näin ollen myös taloudellinen elementti on merkittävässä osassa 

vastuullisen kiinteistösijoittamisen terminologiassa. (Pivo 2010). 

2.2 Vastuullisuuden elementit 

2.2.1 Osaelementtien kokonaisuus (ESG) 

Vastuullinen kiinteistösijoittaminen tähtää tasapainoon, missä huomioon otetaan taloudel-

listen tuottojen lisäksi myös ympäristöllinen ja sosiaalinen suorituskyky (Norman & Mac-

Donald 2004). Tämä niin kutsuttu kolmoishyötyperiaate (triple bottom line) yhdistää talou-

dellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen elementin yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka ytimen 

muodostaa kestävä kehitys. Kolmoishyödyssä pyritään tarkastelemaan sijoituksen toimintaa 

kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kestävään kehitykseen linkitettävissä olevat asiat. Tä-

män kokonaisuuden muodostavat ihmiset, ympäristö ja taloudellinen tuotto. Kolmois-

hyötyyn perustuva arvonluontimenetelmä ei ole vielä saanut kiinteistösektorilla suurta jalan-

sijaa, sillä nykyinen lainsäädäntö ei rohkaise muutoksiin ja kokonaisvaltaiseen arvonluon-

tiin. Lisäksi tietynlainen muutosvoima on puuttunut. (Boyd & Kimmet 2005).  

 

Vastuullisen sijoitustoiminnan kokonaisuus jaetaan käsitetasolla kolmeen osaelementtiin, 

joita ovat ympäristöllinen elementti, sosiaalinen elementti sekä hallinnollinen elementti 

(Schueth 2003). Suomalainen kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio KTI kiinteistötieto Oy 

(2013) tuo omassa katsauksessaan kolmanneksi elementiksi hallinnollisen elementin tilalle 

taloudellisen elementin, joten kokonaisuuden määrittämisessä on pientä joustovaraa. Lisäksi 

ISO 21929 standardi (2011) määrittelee rakennus- ja kiinteistöalan vastuullisuuden samoin 

kuin KTI kolmeen pääelementtiin: ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen.  
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Yleisesti globaalisti hyväksytty ja tunnustettu määritelmä vastuullisen sijoittamisen elemen-

teille voidaan kiteyttää kolmeen pääkohtaan seuraavasti käyttäen yhden suuren sijoitusorga-

nisaation (Thomson Reuters) määritelmää suuntaviivana: 

 

1. Ympäristöllinen vastuullisuus keskittyy resurssien käyttöön ja niiden vähentämiseen liit-

tyvään problematiikkaan. Lisäksi ympäristöllinen elementti alleviivaa voimakkaasti resurs-

sien käytön aiheuttamaa vaikutusta ympäristölle.  Ympäristöllinen elementti pyrkii ratkaise-

maan ja optimoimaan päästöihin liittyviä kysymyksiä, sekä luomaan energiankulutuksen op-

timointiin uusia tuotteita ja innovaatioita. 

  

2. Sosiaalinen vastuullisuus sisältää muun muassa seuraavat osaelementit: työntekijöiden 

terveys, turvallisuus, kouluttaminen, ihmisoikeudet, yhteisön osallistuminen ja kehittäminen 

sekä tuotevastuullisuus. Elementin tarkoitus on löytää ratkaisuja, uusia menetelmiä ja inno-

vaatioita edellä mainittuihin ongelmiin. 

 

3. Hallinnollinen vastuullisuus tarkastelee taloudellista ja operatiivista läpinäkyvyyttä, hal-

lituksen toimintaa, taloudellista kestävyyttä ja muun muassa yritysten kompensaatiopolitiik-

kaa.  

 

Vastuullisuuden elementtien määrittäminen ei ole täysin yksiselitteistä, ja esimerkiksi kol-

mannen pääryhmän määrittelemiseen käytetään sekä hallinnollista että taloudellista termiä. 

Esimerkiksi KTI (2013) tuo vastuullisuuden kokonaisuuteen hallinnollisen vastuullisuuden 

tilalle taloudellisen vastuullisuuden (Kuva 3), joka alleviivaa esimerkiksi tilankäytön kus-

tannusten roolia kiinteistöliiketoiminnassa, sekä sijoitetun pääoman tuottoa. Muuten vas-

tuullisuuden määritelmää voidaan pitää samanlaisena kuin Thomson Reutersin, sekä muiden 

vastaavanlaisten toimijoiden määritelmät.  

Kuva 3 Vastuullisuuden kokonaisuus kiinteistöliiketoiminnassa (KTI 2013) 

 

Sijoittajaorganisaatio CFA (2015) määrittelee vastuullisuuden myös käyttäen ympäristöl-

listä, sosiaalista ja hallinnollista elementtiä hyväkseen. CFA:n vastuullisuuden määritel-

mässä ympäristöllisten tekijöiden ytimessä on ympäristön pilaantuminen, missä korostuvat 
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muun muassa erityyppisten päästöjen rooli ja energiatehokkuuden parantaminen ja -opti-

mointi. Sosiaaliset tekijät käsittelevät sosiaalista pääomaa ja siihen linkitettävissä olevia te-

kijöitä, joita ovat esimerkiksi työntekijöiden sitoutuminen ja ihmisoikeudet. Hallinto ele-

mentti taas kiinnittää huomiota hyvän hallintotavan eri elementteihin, ja pienempiin koko-

naisuuksiin sen sisällä. Tällaisia ovat muun muassa hallitusrakenne ja korruption sekä lah-

jonnan kitkeminen. (CFA 2015). 

 

CFA:n ja Thomson Reutersin määritelmät ovat sijoitusmaailmaan yleisesti sovellettavissa 

olevia, kun taas KTI huomioi määritelmässään kiinteistöjen erityispiirteet varallisuusluok-

kana. Tämän vuoksi kattavan määritelmän muodostamiseksi hallinnollisesta tekijästä on 

muodostettava kokonaisuus, jossa tarkastellaan sekä hallinnollista että taloudellista element-

tiä yhtenä kokonaisuutena. Näin menettelemällä saadaan kokonaisuus, joka kattaa tarkem-

min kiinteistöjen erityispiirteet. Monet osatekijät saattavat myös sopia moneen eri osaele-

menttiin, mikä saattaa aiheuttaa hankaluutta luokitella eri tekijöitä ainoastaan yhteen kol-

mesta pääryhmästä (CFA 2015).  

 

Ilmarisen tehtävä on sijoittaa eläkevaroja tuottavasti ja turvaavasti, minkä vuoksi taloudelli-

nen vastuullisuus on luonnostaan hyvin merkittävässä roolissa. Tämän vuoksi on perusteltua 

sisällyttää taloudellinen elementti vastuullisuuden yhdeksi osakokonaisuudeksi.  

2.2.2 Ympäristöllinen elementti 

Ympäristöllinen elementti on vastuullisuuden osaelementeistä kiinteistösijoitussektorille 

keskeisin, sillä rakennus- ja kiinteistösektori tuottaa vuosittain 30 prosenttia globaaleista 

kasvihuonepäästöistä, ja on yksi suurimmista globaaleista energiankuluttajista 40 prosentin 

osuudella (UNEP FI 2015). Tämän takia myös energia, päästöt ja niiden määrän vähentämi-

nen ja optimointi muodostavat keskeisimmän osan kiinteistösijoitussektorin ympäristövas-

tuullisuuden kokonaisuudesta (KTI 2013).  

 

Ympäristöllisesti vastuullinen kiinteistösijoitustoiminta voidaan jakaa seitsemään pääteki-

jään (Taulukko 1), jotka muodostavat rungon vastuulliselle kiinteistösijoitustoiminnalle ja 

viitekehyksen ympäristöllisten tekijöiden vaikutusympäristölle. Ympäristöllinen elementti 

on vahvasti muodostunut rakennuksen energiatehokkuuden ympärille, joka muodostaa poh-

jan muille pääkokonaisuuksille, joita ovat päästöt; rakennus ja rakennusmateriaalit; ilman- 

ja vedenlaatu sekä veden niukkuus; jätteenhallinta ja ongelmajäte; logistiikka sekä johtami-

nen. Nämä seitsemän päätekijää jakaantuvat pienempiin kokonaisuuksiin erilaisiksi toimen-

piteiksi, joilla pystytään edistämään vastuullisuuden integroimista ydinliiketoimintaan. (Or-

sagh 2008, KTI 2013, Boyd 2006). 

 

Taulukko 1 Ympäristöllinen elementti vastuullisessa kiinteistösijoittamisessa (Soveltaen Or-

sagh 2008, KTI 2013 sekä Boyd 2006) 

 

ympäristöllinen vastuullisuus  

tekijä toimenpide 

energiatehokkuus  

 

 

 

 

 energiamuodon valinta, fossiilisten poltto-

aineiden korvaaminen uusiutuvalla energi-

alla 

 uusiutuvaan energiaan liittyvien ratkaisujen 

priorisointi ja tutkiminen 
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 tilankäytön tehokkuuden maksimointi: tila-

tehokkuus ja käyttöikä 

 käyttäjien kouluttaminen 

 sähkönkäytön optimointi ja seuranta 

 vaihtoehtoiset energialähteet 

 energiankulutuksen pienentäminen  

 energiatehokkuuden parantaminen 

 energiadatan hyödyntäminen 

päästöt 

 

 

 maankäytön optimointi ja maksimointi 

 sijoittumispäätökset   

 pilaantuneet maa-alueet ja niiden hoito 

 päästöjen mittaaminen, vähentäminen ja ra-

portointi 

rakennus ja rakennusmateriaalit 

 

 

 

 paikallisuus ja uusiutuvat materiaalivalin-

nat 

 materiaalien uusiokäyttömahdollisuus 

 materiaalitehokkuus 

 materiaalien ikä 

 kehittämispotentiaalin tutkiminen 

 materiaalien hiilijalanjäljen selvittäminen 

 rakennuksen sopiminen ympäristöön (es-

tetiikka, käyttötarkoitus yms.) 

ilman ja veden laatu, 

veden niukkuus 

 

 

 vedenkulutuksen mittaaminen ja jäteveden 

vähentäminen 

 jätevesien hallinta ja asianmukainen käsit-

tely ja uusiokäyttö 

 sisäilman ja lämmön laadun tarkkailu ja 

ilmanvaihdon optimointi 

 luonnonvalon määrän optimointi 

jätteenhallinta ja ongelmajäte  jätemäärän vähentäminen, kierrätys ja 

hyötykäyttö 

 ongelmajätteen käsittelystrategia 

logistiikka 

 

 

 sijainti 

 saavutettavuuden parantaminen 

 liikenne ja kulkuvälineet (julkinen lii-

kenne / kevyt liikenne) 

 joukkoliikenteen ja työpaikka- / työmatka-

liikunnan mahdollistaminen ja priorisointi 

johtaminen 

(ilmastonmuutos ja biodiversiteetti) 
 kokonaisriskin hallinta   

 mahdollisuuksien tunnistaminen 

 vaikuttava johtaminen ja tietoisuuden li-

sääminen 

 ympäristötoiminnan läpinäkyvyys 

 maineen ylläpito 

 luonnonvaraviestiminen 
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Energiatehokkuuden rooli on huomattava, sillä globaalisti suuren energiankulutuksen vuoksi 

rakennuskannan mahdollisuudet tuottaa energiasäästöä ovat huomattavia. Energian osuus 

kiinteistöjen ylläpitokustannuksista on 30 prosenttia, minkä vuoksi energiatehokkuuden pa-

rantaminen ja pienempään energiankulutukseen pääsy on tavoiteltavaa sekä kiinteistöjen 

omistajille että käyttäjille. (Eichholtz et al. 2009). 

 

Ympäristövastuullisuuden taustalla on tarkoitus ja pyrkimys karsia fossiiliset polttoaineet 

kiinteistön energiantuotannosta mahdollisimman tehokkaasti, ja valita energiamuodoksi 

mahdollisimman tuottoisa ja kestävä vaihtoehto. Kiinteistöjen energiamuotoa haarukoidessa 

priorisoidaan uusiutuvaan energiaan liittyviä ratkaisuja, ja tutkitaan edelleen innovatiivisem-

pia ja tuottoisampia, sekä puhtaampia energiaratkaisuja. (Orsagh 2008, KTI 2013, Boyd 

2006). 

 

Energiamuodon valinnan lisäksi sähkönkulutuksen, vedenkulutuksen ja jätemäärän vähen-

täminen on huomattavan keskeisessä roolissa vastuullisessa kiinteistösijoitusprosessissa, 

sillä näillä on suora vaikutus kiinteistökohteiden kulurakenteen kautta kassavirtaan, sekä 

päästötasoihin. Kulutustasojen optimointiin ja vähentämiseen pyritään veden ja jätteen 

osalta mahdollisimman korkealla uusiokäyttö- ja kierrätysasteella, sekä mittaamalla sähkön 

ja veden kulutustasoja. (Orsagh 2008, KTI 2013, Boyd 2006). 

 

Itse rakennuksessa vastuullisuus näkyy paikallisuutena työssä ja rakennusmateriaaleissa, 

sekä materiaalivalintojen ominaisuuksien tarkemmalla arvioinnilla (mm. elinkaari, ikä, pai-

kallisuus, tehokkuus, uusiokäyttö). Tämän lisäksi rakennuksen fyysinen sijainti pyritään op-

timoimaan mahdollisimman tehokkaasti, jolloin sen käyttötarkoitus sopii ympäristöönsä, 

saavutettavuus on hyvä eri kulkuvälineillä ja sijainti mahdollistaa ennen kaikkea tehokkaan 

työmatkaliikunnan. Sijainnilla on myös selvä korrelaatio päästömääriin, joita tulee esimer-

kiksi pitkistä autoilla kuljettavista työmatkoista ja parkkihallien rakentamisesta. Näiden te-

kijöiden vuoksi sijoittumispäätös ja maankäytön optimointi on otettava huomioon jo proses-

sien alkuvaiheessa, jolloin muun muassa maksimoidaan rakennustehokkuus ja rakennusten 

muunneltavuus. (Orsagh 2008, KTI 2013, Boyd 2006). 

 

Kokonaisuutta ajatellessa ympäristöllisessä vastuullisuudessa korostuu energiatehokkuuden 

parantaminen, päästöjen vähentäminen ja rakennuksen käytettävyyden parantaminen. Li-

säksi eri toimintojen paikallisuus ja kierrätys- ja kehittämispotentiaalin löytäminen ovat tällä 

hetkellä vastuullisen toiminnan ytimessä. Vaikka vastuullisuuden ympäristöllinen elementti 

korostaa juuri ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja ja päätöksiä, on huomioitava, että vas-

tuullisesti ympäristön huomioon ottava sijoittaja vaatii myös sijoitukselleen tuottoa. Tällöin 

mm. energiamuotojen valinnassa on tehtävä kompromisseja, ja usein lyhyellä tähtäimellä 

erittäin kannattavan sijoituksen, ja vastuullisen energiaratkaisun löytäminen, on haastavaa. 

Ympäristöllisten tekijöiden kohdalla elinkaariajattelu ja pitkän tähtäimen suunnitelmat ovat 

priorisoituja lähestymistapoja, kuitenkin taloudellisen hyödyn toimiessa pääajurina. (Pivo et 

al. 2008). 

2.2.3 Sosiaalinen elementti  

Investopedian (2016) mukaan vastuullisuuden sosiaalinen elementti tutkii, miten yritys hal-

linnoi suhteitaan työntekijöihin, eri palveluntarjoajiin ja -toimittajiin, asiakkaisiin, sekä yh-

teisöihin ja verkostoihin, joissa se operoi. Kuitenkin Investopedian määritelmä on hyvin pit-

kälti keskittynyt yritysvastuullisuuden ja vastuullisen sijoittamisen käsitteeseen yleisellä ta-

solla. Jos sosiaalista vastuullisuutta katsotaan kuitenkin kiinteistösijoittamisen kontekstissa, 

niin esimerkiksi Boyd & Kimmet (2005) toteavat, että sosiaaliset aspektit liittyvät monesti 
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rakennusten suunnitteluun ja hallintaan tavoilla, jotka vaikuttavat muun muassa tuottavuu-

teen ja rakennuksessa viihtyvyyteen, ja harvemmin teknologiaorientoituneeseen energian-

säästön optimointiin.  

 

Taulukko 2 Sosiaalinen elementti vastuullisessa kiinteistösijoittamisessa (Soveltaen Orsagh 

2008, KTI 2013, Boyd 2006 ja CFA 2008) 

 

sosiaalinen vastuullisuus  

tekijä toimenpide 

lainsäädäntö ja määräykset  säädösten noudattaminen ja minimitason ylittä-

minen   

 vähimmäisvaatimukset ylittävä vastuu ympäris-

töstä ja sidosryhmistä myös pitkällä tähtäimellä  

 omistajaohjaus näkökulma 

työnteko-olosuhteet  

 

 

 

 

 

 

 tilojen turvallisuuden, terveellisyyden ja esteet-

tömyyden mittaaminen ja jatkuva kehittäminen 

 työntekijöiden sitoutumisen parantaminen 

 tilatehokkuuden ja viihtyvyyden suhteen opti-

mointi 

 yksityisyyden turvaaminen 

 työntekijöiden ja käyttäjien tuottavuuden mit-

taaminen ja parantaminen 

 rakennuksen maksimaalinen käyttö 

 pääsy ja näkymä viheralueille 

 julkisen liikenteen saatavuus 

 palveluiden läheisyys ja saatavuus 

 esteetön liikkuminen 

toimintatavat 

 

 

 

 talousrikollisuuden torjunta eri prosesseissa 

 poliittisen lahjonnan kitkeminen eri prosesseissa 

 korruptionvastainen toiminta 

 toiminnan eettisyys, moraali ja oikeudenmukai-

suus 

 ongelmamarkkinoiden välttäminen 

 ryöstövuokrauksen kitkeminen 

 toiminnan läpinäkyvyys 

 toimintatapojen kehittäminen 

ihmisoikeudet 

 
 ihmisoikeusasioiden, vähemmistöjen ja tasa-ar-

von huomioon ottaminen eri prosesseissa 

 syrjinnän kitkeminen 

yhteisöön sitoutuminen 

(yhteiskunta ja yhteiskuntasuh-

teet, sekä paikallinen yhteisö) 

 

 yhteisösuhteiden kehittäminen ja osallistuminen 

 paikallisten toimijoiden, palveluiden ja työnte-

kijöiden käyttö mahdollisuuksien mukaan 

 rakennus- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säi-

lyttäminen 

 rakennusten estetiikan huomioiminen 
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yhteistyö ja innovaatiot 

 

 

 

 

 

 

 toimintaympäristöön vaikuttaminen: tiedon jaka-

minen, arvovaikuttaminen ja aktiivinen vuoropu-

helu eri toimijoiden kanssa 

 asiakas- ja vuokralaisyhteistyö 

 kehityshankkeet, innovointi ja uusien käytäntö-

jen testaaminen 

 lainsäädännön kehittäminen 

arvot ja monimuotoisuus 

 
 hallituksen kokoonpanon tarkastelu 

 työntekijöiden ja vuokralaisten monimuotoisuus 

 arvojen säilyttäminen  

 hyvä yritys- ja toimitilakulttuuri 

 vastuullinen työnantaja ja vuokraaja 

 palkitseminen ja palkkauksen oikea taso 

 osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen 

 maineen ylläpito 

 

Sosiaalista vastuullisuutta tarkasteltaessa keskiöön nousee eri sidosryhmien näkökulma ja 

olosuhteet. Käytännössä tämä käsittää asiakkaat, kiinteistöjen käyttäjät ja vuokralaiset, pal-

veluntarjoajat, ja kaikki muut mahdolliset sidosryhmät kiinteistön elinkaaren aikana. Eri si-

dosryhmien verkoston kattavuuden vuoksi kiinteistöjen vaikutus yhteiskuntarakenteeseen 

on merkittävä, sillä rakennettu varallisuus on kaikkien kansalaisten asuin-, elin-, ja työsken-

tely-ympäristönä. Kiinteistöjen laajan yhteiskunnallisen roolin vuoksi työympäristön turval-

lisuus, tuottoisuus ja viihtyvyys on huomattava osa sosiaalisen vastuullisuuden kokonai-

suutta. (Takagi & Shimizu 2010, KTI 2013). 

 

Sosiaalisen vastuullisuuden ominaisuudet ovat monesti hankala jakaa helposti hahmotetta-

viksi ryhmiksi ja osatekijöiksi. Lisäksi ne ovat hankala rajata vain kiinteistösijoittamista kos-

keviksi kokonaisuuksiksi, sillä usein sosiaalisilla tekijöillä on vahva linkki tai kytkös yritys-

vastuun käsitteeseen yleisellä tasolla. Boydin (2006), CFA:n (2008) ja KTI:n (2013) jaotte-

lun pohjalta sosiaalinen vastuullisuus voidaan jakaa soveltaen pienempiin osakokonaisuuk-

siin seuraavasti (Taulukko 2): lainsäädäntö ja määräykset; työnteko-olosuhteet; toimintata-

vat; ihmisoikeudet; yhteisöön sitoutuminen; yhteistyö ja innovaatiot sekä arvot ja monimuo-

toisuus.  

 

Työnteko-olosuhteilla on suurin vaikutus sosiaalisen vastuullisuuden muotoutumisessa, jos 

tarkastellaan vastuullisuutta pelkästään yksittäisten kiinteistöjen tasolla. Työtilojen terveel-

lisyys, viihtyvyys, käytettävyys ja tuottavuus vaikuttavat suoraan käyttäjien sitoutumiseen 

ja tyytyväisyyteen, millä on laajempaa korrelaatiota muihin sosiaalisiin kokonaisuuksiin, ja 

edelleen kiinteistöistä muodostuvaan kassavirtaan. 

 

Yhteistyö eri tahojen kanssa, vaikuttaminen aktiivisesti eri toimintaympäristöihin, tiedon ja-

kaminen eri osapuolille ja aktiivinen vuoropuhelu eri toimijoiden kanssa on myös tärkeää, 

jos ajatellaan kiinteistösijoittamisen laajoja synergiahyötyjä. Nämä synergiahyödyt vaikut-

tavat viiveellä myös yksittäisen kiinteistön taloudelliseen suorituskykyyn. Lisäksi avoin ja 

hedelmällinen asiakas- ja vuokralaisyhteistyö, sekä erilaisten kehityshankkeiden ja uusien 

käytäntöjen mukaan ottaminen, parantaa huomattavasti toimintaympäristöä kauttaaltaan 

suuremmassa kontekstissa.  Yhteistyön ja innovaatioprosessien mukana tulee myös linkitty-

minen eri yhteisöihin. Yksittäisten kiinteistöjen ympärillä olevien palveluiden ja toimijoiden 

käyttäminen mahdollisuuksien mukaan heijastuu positiivisesti ympäristöön näkyen alueen 
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vetovoiman kehittymisenä ja viihtyvyyden lisääntymisenä. Näiden seikkojen vuoksi vas-

tuullisuuden sosiaalinen elementti olisi hyvä saada sisällytettyä kiinteistösijoittamisproses-

siin, vaikka sosiaalisten hyötyjen ja tekijöiden taloudellisen hyödyn toteen näyttäminen on 

vaikeaa niiden laajalle leviävän vaikutuksen takia. Laajalle leviävät ja vaikeasti kohdennet-

tavat hyödyt juuri kiinteistön omistajalle osaltaan laimentavat innokkuutta integroida sosi-

aalinen tekijä kiinteäksi osaksi kiinteistösijoitusprosessiin. (Takagi & Shimizu 2010, KTI 

2013, Boyd 2006). 

 

Koska sosiaalinen vastuullisuus on monesti luokiteltavissa pehmeäksi arvoksi, on sen mit-

taaminen monesti vaikeampaa kuin esimerkiksi ympäristöllisen vastuullisuuden, jonka mit-

taamiseen on käytettävissä muun muassa monenlaista rakennusten käyttö- ja kulutusdataa. 

Koska sosiaalisen elementin datan kerääminen on monesti työlästä, benchmarkien puute on 

ilmeinen ja raportointi hankalaa. Kuitenkin sosiaalista kestävyyttä ja vastuullisuutta voidaan 

mitata muun muassa käyttäjäystävällisyydellä, yhteensopivuudella, informaation liikkumi-

sella ja rakennusten laajemmilla heijastevaikutuksilla sosiaaliseen ympäristöön. (Boyd & 

Kimmet 2005). 

2.2.4 Hallinnollinen ja taloudellinen elementti 

Sijoittamisen hallinnollinen elementti käsittelee yrityksen johtajuutta, johtajien palkitse-

mista, auditointeja ja sisäisiä kontrolleja, sekä osakkeenomistajien oikeuksia (Investopedia 

2016). Kiinteistösijoitusprosessissa painottuvat samat asiat, mutta kiinteistöinvestointien 

suuret pääomamäärät, sekä investointien pitkä aikajänne, tuovat hallinnolliseen elementtiin 

taloudellisen lisäelementin, ja sitä kautta muita lisäulottuvuuksia. Aikajänne ja pääoman 

määrä toimivat keskeisinä ajureina vastuullisessa toiminnassa, jossa tavoitteena on koko-

naisvaltainen elinkaarivastuullisuus ja pitkäntähtäimen kannattavuus (KTI 2013).  

 

Taulukko 3 Hallinnollinen ja taloudellinen elementti vastuullisessa kiinteistösijoittamisessa 

(Soveltaen Orsagh 2008 ja KTI 2013) 

 

hallinnollinen ja taloudellinen 

vastuullisuus 

 

 

tekijä toimenpide 

hallinto ja omistajuus  hyvä hallintotapa  

 hallituskoostumus ja monimuotoisuus  

 osakkeenomistajien oikeudet ja edunvalvonta, 

sekä riittävä tiedottaminen 

 johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmä  

 enemmistöäänestys 

 vuokrasopimusten läpinäkyvyys 

yhteiskunta  epäsuora ja suora työllistäminen: positiivinen 

vaikutus työllisyyteen 

 verojen vastuullinen maksaminen, sekä muut 

verokysymykset 

 toiminta erilaisissa suhdannetilanteissa 

 kokonaisvaltaisesti eettinen toimintamalli 

lainsäädäntö ja eettisyys  lahjonnan ja korruption kitkeminen eri proses-

seissa  

 ohjesääntöjen ja määräysten noudattaminen eri 

prosesseissa 
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 toiminta lakien asettamissa raameissa 

 eettinen toimintamalli 

 toiminnan läpinäkyvyys 

taloudellinen vastuullisuus  toimitusketjun hallinta kestävästi 

 riski- ja kriisinhallinta 

 riittävä tulovirta, joka turvaa taloudellisen kes-

tävyyden 

 kustannusten kohtuullisuus suhteessa lisäar-

voon 

 käyttäjien ja omistajien intressien kohtaaminen  

 varallisuuden arvon säilyttäminen: vaadittavat 

perusparannukset, jotka tukevat arvon kehi-

tystä 

 

Hallinnollisen ja taloudellisen vastuullisuuden kokonaisuus pystytään jakamaan neljään suu-

rempaan kokonaisuuteen, jotka on esitetty Taulukossa 3. Hallinto ja omistajuus; yhteiskunta 

sekä lainsäädäntö ja eettisyys lähestyvät vastuullisuutta hallinnollisella kulmalla, kun taas 

taloudellisen vastuullisuuden kokonaisuus voidaan rajata omaksi kokonaisuudekseen. Hal-

linto ja omistajuus painottavat hyvää hallintotapaa, osakkeenomistajien oikeuksia esimer-

kiksi kiinteistösijoitusyhtiöissä, sekä kannustinjärjestelmien vastuullista rakentamista. Hal-

linnollinen näkökulma näkyy yhteiskuntatasolla muun muassa verojen vastuullisella maksa-

misella ja verokysymysten vastuullisena ratkaisemisena. Tämän lisäksi toiminta erilaisissa 

suhdannetilanteissa korostaa hallinnollisen ja taloudellisen vastuullisuuden roolia vastuulli-

suuden ajurina. Tällöin johtamisella on vahva rooli, ja yrityskuvan viestiminen hallinnolli-

silla toimenpiteillä on ratkaisevassa osassa. (Orsagh 2008, KTI 2013). 

 

Lainsäädäntö antaa erittäin tarkat toimintaraamit keskinäisen eläkevakuutusyhtiön toimin-

taan, jolloin toiminta lakien ja ohjesääntöjen mukaan on suurennuslasin alla. Tämän lisäksi 

hallinnollinen vastuullisuus voidaan ottaa huomioon kiinteistösijoituksen eri prosesseissa 

kitkemällä lahjonta ja korruptio, ja muodostamalla kokonaisvaltaisesti eettisiä toimintamal-

leja. Lisäksi eri ohjesääntöjen noudattaminen ja seuraaminen ovat hallinnollisen vastuulli-

suuden perusedellytyksiä. (Orsagh 2008, KTI 2013). 

 

Eläkevarojen sijoittajan kannalta huomattavaa painoa on laitettava myös taloudelliseen vas-

tuullisuuteen. Taloudellinen vastuullisuus voidaan luoda onnistuneella ja hallitulla kriisin- 

ja riskinhallintaprosesseilla, eri toimitusketjujen kestävällä hallinnalla, riittävän tulovirran 

takaamisella ja taloudellisen kestävyyden maksimoinnilla eri toimenpiteiden avulla. Tämän 

lisäksi varallisuuden arvon säilyttämiseksi on tehtävä vaadittavia perusparannuksia, jotka 

tukevat arvokehitystä. Tällöin vastuullisesti toimittaessa on huomioitava kustannusten koh-

tuullisuus suhteessa saavutettavaan lisäarvoon. Eri toimijoiden ja omistajien intressien on 

kohdattava, jotta pystytään rakentamaan taloudellisestikin kestävällä pohjalla oleva koko-

naisuus. Eläkevakuutusyrityksen on lisäksi huomioitava ja tunnistettava oman liiketoimin-

tansa vaikutus yhteiskunnan taloudelliseen hyvinvointiin ja vakauteen. (Orsagh 2008, KTI 

2013). 

2.3 Tavoite vastuullisessa kiinteistösijoittamisessa 

Vastuullisuuden vaikutus kiinteistöalalla on ollut jokseenkin vähäinen, ja sosiaalisen ja ym-

päristöllisen vastuullisuuden ajurit ovat puuttuneet lähes kokonaan kiinteistömarkkinoilta. 
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Kuitenkin säännöstelyyn on tullut muutoksia, mikä on myös korostanut ja parantanut vas-

tuullisuuden ja kolmoishyödyn merkitystä kiinteistöalalla. Tämä on johtanut siihen, että vas-

tuullisuuteen tähtäävät toimenpiteet ovat lisääntyneet, mikä taas on tarkentanut vastuullisen 

sijoittamisen tavoitteita ja tavoitetiloja. (Boyd 2005). 

 

Vastuullinen kiinteistösijoittaminen lähestyy sijoitusprosessia tavoitteena ylittää lain mää-

räämä kiinteistöjen hallinnoinnin ja operoinnin taso, ja ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon 

vastuullisuuden kaikki eri osatekijät. Lain määräämän tason ylittämisellä pyritään hallitse-

maan riskejä helpommin, ja tunnistamaan mahdollisuuksia uudistuvilla markkinoilla. Ta-

voitteena vastuullisesti toimivalla sijoittajataholla on ekologisen eheyden, yhteisöjen kehit-

tymisen ja inhimillisyyden täyttyminen osana tuottoisaa kiinteistösijoitusprosessia. Lisäksi 

tavoite on vähentää riskiä, ja tavoitella uusia taloudellisia mahdollisuuksia ottaen samalla 

huomioon julkisesti esillä olevia asioita, joilla on vaikutusta sekä nyt että tuleville sukupol-

ville. (Pivo & Fischer 2008). 

 

Waddock et al. (2002) tiivistävät hyvin vastuullisen sijoittamisen ytimen: ymmärtää eri si-

dosryhmien tarpeet, intressit ja asiat ja ottaa ne huomioon laaja-alaisesti koko sijoituspro-

sessin elinkaaren ajan. Pivon (2008) mielestä vastuullisen kiinteistösijoittamisen perusidea 

perustuu vahvasti “kaupunkeihin, joissa on yhä vähemmän autoja, sekä rakennusten ja kau-

punkien energiatehokkuuteen, joissa työntekijöiden hyvinvointi ja kaupungin elvyttäminen 

ja kehittäminen ovat etusijalla” (huom. oma käännös). Edelleen Pivo & McNamara (2005) 

määrittelevät vastuullisen kiinteistösijoittamisen tavoitteen ”positiivisten efektien maksi-

mointina ja negatiivisten efektien minimointina kiinteistöjen omistamisessa, hallinnassa ja 

kehityksessä yhteiskunnassa ja ympäristössä tavoin, jotka ovat yhteneväisiä sijoitustavoit-

teiden ja luottamukseen perustuvan vastuullisuuden kanssa” (huom. oma käännös).  

 

YK.n tavoite (UNEP FI 2016) on saada vastuullinen kiinteistösijoittaminen (RPI) neljän 

kohdan avulla implementoitua kiinteistösektorille sekä pysyvästi että kestävästi: 

 

1. RPI:n toimintaan saattaminen 

2. RPI toiminnan ja suorituksen mittaaminen 

3. RPI strategioiden luonti 

4. RPI implementointi organisaatioon  

 

Ympäristö, yhteiskunta, henkilöstö, asiakkaat, sijoittajat, omistajat, kumppanit ja palvelun-

tuottajat muodostavat vastuullisuuden kokonaisverkoston kiinteistöalalla. Jokaisella kiin-

teistösektorin toimijalla on omat vastuullisuustavoitteensa, joilla pyritään luomaan läpinäky-

vää kiinteistöliiketoimintaa ja kehittämään kiinteistöalan yhteisiä toimintatapoja (Kuva 4). 

Kuitenkin vastuullisuuden kokonaisuuden haasteena ovat eri sidosryhmien erilaiset intressit 

vastuullisuuden eri elementtien kohdalla. Sijoittaja- ja omistajatahoille tärkeitä prioriteetteja 

ovat pitkän tähtäimen kannattavuus ja kilpailukyky, sekä sijoitusten arvon säilyminen. Li-

säksi tavoitteena ovat kestävät vuokratuotot, korkea kiinteistöjen käyttöaste, optimoidut ja 

matalat ylläpitokustannukset, kannattavat peruskorjaus- ja perusparannusinvestoinnit, posi-

tiivinen arvonkehitys sekä onnistunut riskinhallinta. Suurien kiinteistösijoittajien, kuten Il-

marinen, tavoitteena vastuullisessa toiminnassa on myös ottaa yhteiskunnallinen ja ympäris-

töllinen konteksti huomioon, jolloin rakentamisen ja kiinteistöjen käytön ympäristökulutus 

minimoidaan, ja pyritään maksimoimaan rakennusten positiiviset heijastevaikutukset yhteis-

kunnan ja yhteisöjen hyvinvointiin ja vakauteen. Kuitenkin yhteiskunnan ja ympäristön in-

tressien huomioonottaminen ei ole omistajatahon suurin intressi, jolloin suuri painoarvo on 
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sijoituksen pitkän tähtäimen kannattavuudessa ja riskienhallinnassa. Ilmarisen kohdalla teh-

tävä on lakisääteinen, joten se asettaa tiukat toimintalinjat ja -raamit sijoittamisen tavoit-

teille. Kuitenkin ympäristön huomioon ottaminen ja kiinteistöjen energiatehokkuus ovat hel-

posti yhdistettävissä kannattavuuteen ja riskien hallintaan, sillä taloudellinen suorituskyky 

ja energiatehokkuus korreloivat vahvasti keskenään, mitä käsitellään tarkemmin myöhem-

min tässä tutkimuksessa. (KTI 2015). 

 

 

Kuva 4 Kiinteistösektorin eri sidosryhmien tavoite vastuullisessa kiinteistösijoittamisessa  

(KT1 2015) 

 

Muiden kiinteistöalan sidosryhmien tavoitteet eivät ole vastuullisen kiinteistösijoittamisen 

kontekstissa yhtä merkityksellisiä suurten globaalien tavoitteiden saavuttamiseksi (ilmaston 
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muutoksen hidastaminen ja päästötasojen laskeminen). Tästä huolimatta kokonaisvaltainen 

vastuullisuus kiinteistösijoituksen koko elinkaaren aikana pyrkii ottamaan huomioon henki-

löstön, kumppanien ja asiakkaiden vastuullisuustavoitteet, ja luomaan toimintamallit ja toi-

menpiteet niiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi palveluntuottajien ja henkilöstön toimet vai-

kuttavat huomattavasti kiinteistöjen kokonaisenergiakulutukseen, jolloin kiinteistöjen ja 

muiden sidosryhmien yhteistyö ja kommunikointi ovat ensiarvoisen tärkeää vastuullisuusta-

voitteisiin pääsemiseksi.  

 

Käytännössä tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa esitellyt vastuullisen sijoittamisen tuo-

mat hyödyt kiinteistösijoitusprosessiin voidaan kääntää vastuullisen kiinteistösijoittamisen 

tavoitteiksi. Tärkeitä hyötyjä ovat muun muassa riskin pieneneminen, tuottojen parantumi-

nen, sekä muun muassa ylläpitokustannusten lasku. Vastuullisen kiinteistösijoittamisen op-

timaalinen tavoitetila muodostuu näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta, missä sijoituksen 

kokonaisriski pienenee, tuotto kasvaa ja kustannustaso pysyy maltillisena. (CFA 2015). 

 

Vastuullisen kiinteistösijoittamisen pitkän tähtäimen tavoitetila on saada kestävät ja vastuul-

lisesti hallinnoidut kiinteistöt standardisoitua globaalissa mittakaavassa, minkä seurauksena 

energiankulutus ja päästötasot pienenevät huomattavasti (Nelson et al. 2010). Jotta vastuul-

linen toimintatapa olisi standardisoitu tapa toimia, on kestävä ja vastuullinen sijoittaminen 

pystyttävä rationaalisesti perustelemaan. Kramer (2011) esittää tähän ratkaisuksi arvon kä-

sitteen laajentamista jaettuun arvoon (shared value) ja yhteisarvoon, missä arvonluonti muo-

dostaa laajan kokonaisuuden hyötyjen näkyessä myös yhteiskunnassa monilla eri tavoilla. 

Kiinteistöalalla Kramerin ajatus jaetusta arvosta toisi uudenlaisen lähestymistavan kiinteis-

töjen hallintaan, kehittämiseen ja sijoittamiseen, kun fokus siirtyisi yksittäisen kiinteistön 

toiminnan ja suorituskyvyn maksimoinnista laajempaan ja moninaisempaan katsantomalliin, 

missä fokus on muodostaa kiinteistöille lisäarvoa, mikä samalla käsittelee ja ratkaisee yh-

teiskunnan tarpeita ja haasteita. Kramer ennakoi jaetun arvon nousevan tulevaisuudessa kes-

keiseksi tavaksi luoda liiketoiminnassa arvoa, mikä indikoi myös samansuuntaista kehitystä 

kiinteistösektorille.  

2.4 Menetelmät vastuullisuuden implementoinniksi kiinteistösijoi-
tusprosessiin 

Onnistunut vastuullinen kiinteistösijoittaminen vaatii toimivan systeemin implementointia 

koko kiinteistön elinkaaren ajaksi. Vastuullisuus aspekti tulisi olla mukana kiinteistön suun-

nittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta aina purkuun asti. Fokuksen pitäisi olla vahvasti kes-

kittynyt elinkaariajatteluun, joka on pitkäaikaisen arvon varmistavaa sijoittamista. Tämä täh-

tää pitkällä tähtäimellä rakennuksen tuottopotentiaalin maksimoimiseen. Tämän vuoksi te-

hokas johtaminen ja kiinteistöjen hallinta on onnistuneen ESG suorituskyvyn ja implemen-

toinnin perusta. Menestyneet organisaatiot asettavat selkeät tavoitteet vastuullisuudelle, ovat 

aktiivisia eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa ja asettavat ehtoja kestävälle suoritusky-

vylle. (GRESB 2015, UNEP FI 2016).  
 

Vaikka energiatehokkuus ja ympäristölliset näkökohdat ovat olleet kiinteistöalan proses-

seissa mukana jollain tasolla tuoden vastuullisuutta eri toimintoihin, silti ympäristöllisen, 

sosiaalisen ja hallinnollisen elementin integrointi toimivaksi, helppokäyttöiseksi ja laajasti 

hyväksytyksi sijoitustyökaluksi on ollut jo pitkään kiinteistösektorilla vaikeaa ja hidasta. 

Kiinteistömarkkinoiden ja yksittäisten kiinteistöjen heterogeeninen luonne, verrattuna mui-

hin sijoitusmarkkinoihin, luo esteitä vastuullisuusagendan täysimääräiseen siirtämiseen sa-

manlaisena kokonaisuutena kuin muilla sijoitusmarkkinoilla. Tiukka sääntely, kiinteistöjen 
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pitkä elinkaari, eri sidosryhmien suuri määrä, sijoituskohteen aktiivinen huolto ja kiinteistön 

aktiivinen hoito (mm. ylläpito, vuorausprosessi) tuovat sijoitusprosessiin lisää monimutkai-

suutta, mikä korreloi investointiprosessin monimuotoisuuteen. (UNEP FI 2011).  
 

Burrows (2011) kiteyttää neljään pääkohtaan tekijät, jotka hidastavat ja estävät vastuullisuu-

den implementointia ja hyödyntämistä investointiprosessissa yhtä tehokkaasti kuin osake-

markkinoilla: 

 

1. kiinteistöjen uniikki sijainti ja heterogeenisyys 

2. kaavoituksen asettamat paikalliset rajoitukset 

3. rakennusmääräykset ja -koodit 

4. tuoton jaksottaisuus ja vuokrien uudelleenneuvottelun tarve 

 

Osittain edellä mainituista kiinteistömarkkinoiden erityispiirteistä johtuen vastuullisuuden 

sisällyttäminen kiinteistösijoitusprosessiin vaatii erittäin hyvin perustellun ja laajan lähesty-

mistavan analyysiprosessiin. Onnistunut vastuullisuuden integrointi lähtee liiketoiminta-

mahdollisuuksien tunnistamisesta ja sen tietoisuuden levittämisestä, sekä taloudellisen hyö-

dyn spesifioinnista. Tämän lisäksi vastuullisuutta tulisi katsoa koko portfolion kattavana ko-

konaisuutena. (UNEP FI 2014 & 2016). 
 

Vaikka vastuullisuuden implementointi ei ole suoraviivaista ja yksinkertaista, on vastuulli-

seen kiinteistösijoittamiseen muotoutunut monia erilaisia menetelmiä ja sovellutuksia. Tällä 

hetkellä vastuullisuuden elementit otetaan huomioon kiinteistösijoitusprosessissa YK:n 

(UNEP FI 2011, UNEP FI 2016) antamien perusperiaatteiden mukaan pääpiirteissään kol-

mella eri menetelmällä: 

 

1. kiinteistöjen vastuullinen valinta 

2. kiinteistöjen hallinta ja ylläpito ympäristöystävällisesti ja sosiaalisesti vastuullisella 

tavalla 

3. sijoitusvarallisuuden vastuullinen allokointi 

 

Kyseiset YK:n vastuullisen sijoittamisen perusteet ovat yrityksille vapaaehtoisia ja suuntaa-

antavia toimintatapoja, joilla jalkauttaa vastuullisuuden eri osatekijät laajasti koko kiinteis-

tösijoitussijoitusprosessiin. Näillä pyritään kattamaan koko kiinteistöjen elinkaaren aikainen 

toiminta ja eri sidosryhmät. Nämä YK:n ympäristöohjelman antamat päälinjat muodostavat 

rungon ja pohjan muille vastuullisen kiinteistösijoittamisen sovellutuksille. (UNEP FI 

2016).  

 

Vastuulliseen kiinteistösijoittamiseen voi soveltaa tietyin reunaehdoin saman tyyppisiä si-

joitusmenetelmiä kuin suoriin osakesijoituksiin. Urwin (2010) määrittelee kaksi vaihtoeh-

toista tapaa kestävän sijoitusstrategian toteuttamiseen: sisällyttää vastuullinen lähestymis-

tapa yleiseen sijoitustoimintaan ja toimintatapoihin sekä käyttäytymiseen. Vastaavasti on 

mahdollista fokusoida sijoittamista vastuullisuuden teemalla, missä otetaan laaja-alaisesti 

huomioon kaikki kolme vastuullisuuden osatekijää tai vaihtoehtoisesti teemallisesti vain jo-

kin niistä. Kiinteistömarkkinoilla vastuullisuuteen pohjautuvia sijoitusinstrumentteja on 

vielä rajoitettu määrä, mutta esimerkiksi sosiaalinen elementti edellä sijoittavia yhtiöitä ja 

rahastoja on muun muassa Yhdysvalloissa. Tämän lisäksi mm. puhtaaseen teknologiaan ja 

energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimintamalleja on jo yleisesti käytössä laajasti 

kiinteistösektorilla. (Urwin 2010).  
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Global Sustainable Initiative Alliancen (GSIA 2012) määritelmä kestävästä ja vastuullisesta 

sijoittamisesta ja sijoitusmenetelmistä sisältää seitsemän kohtaa, jotka pätevät yleisesti sijoi-

tusmaailmaan. Samaa määritelmää voidaan käyttää pohjana, kun lähdetään määrittämään 

juuri kiinteistömarkkinoille spesifioituja vastuullisia sijoitusmenetelmiä. GSIA:n määritel-

mään kuuluvat menetelmät ovat: 

 

1. negatiivinen seulonta, jossa poistetaan huonot kohteet investointiprosessin aikana 

käyttämällä apuna ESG- analyysiä 

2. luokkansa parhaat kohteet (best-in-class), eli sijoittaminen kohteisiin, jotka pääsevät 

vertailuarvioinnissa vastuullisuudessa ja energiatehokkuudessa parhaimpiin tulok-

siin 

3. sääntöpohjainen seulonta, jossa minimitason ylittävät kohteet hyväksytään sijoitus-

kohteiksi 

4. vastuullisuuselementtien sisällyttäminen analyysiprosessiin 

5. teemasijoitukset kestävään kehitykseen 

6. vaikutus- ja yhteisösijoittaminen, jossa on selkeä sosiaalinen tai ympäristöllinen tar-

koitus 

7. sitoutuminen sijoituskohteisiin, ja toiminta, jolla pyritään vaikuttamaan yritysten toi-

mintatapoihin.  

 

GSIA:n menetelmät ovat käytettävissä lähes suoraan kiinteistösijoittamisessa, mutta hetero-

geeninen luonne ja monimutkainen investointiprosessi asettavat tietyt reunaehdot standar-

dien soveltamiselle. Osittain GSIA:n ja muiden vastaavien määritelmien pohjalta kiinteistö-

markkinoille on muotoutunut neljä vastuullisen kiinteistösijoittamisen menetelmää, jotka 

ovat markkinoilla laajasti käytössä: 

 

1. Kohteiden tarkastus transaktiovaiheessa  

Kiinteistön transaktiovaiheeseen liittyy vastuullisuuden osatekijöiden lähempi tarkastelu ja 

arviointi, joilla pyritään minimoimaan sijoitukseen kohdistuvia riskejä, ja turvaamaan 

taloudellinen suorituskyky (Burrows 2011). Vastuullisuuden osatekijöiden analysoinnilla 

voidaan täydentää normaalia analyysiprosessia (CFA 2015). Tärkeimmät asiat, jotka 

tarkistetaan ja tutkitaan, ovat mm. kiinteistön sijainti, fyysinen kunto, vaadittavat 

kunnossapitotoimenpiteet, rakennusvuosi, rakennusmääräysten noudattaminen, 

lainsäädännön noudattaminen, energialuokitukset, käyttäjien laatu, sosiaaliset ja  

ympäristölliset riskit (UNEP FI 2009). Kohteiden tarkastusvaiheessa vastuullisuuden teema 

voidaan integroida vahvasti mukaan eri tekijöiden arviointiin, jolloin esimerkiksi voidaan 

painottaa sijaintia joukkoliikenteen lähellä, energialuokitusta tai muita vahvasti 

vastuulliseen kiinteistösijoittamiseen linkitettävissä olevia tekijöitä.  

 

2. Omistajan sitoutuminen rakennukseen 

Rakennuksen tarvittava ja tarkoituksenmukainen korjaaminen, ja tilanteeseen nähden paras 

mahdollinen uudistaminen ja kehittäminen on omistajan sitoutumisen ydin. Pitkäaikaisella 

ja järkevällä panostamisella rakennuksen koko elinkaareen saadaan kestävää ja vakaata 

tuottoa, ja parannetaan kohteen toimintakykyä. (Burrows 2011, UNEP FI 2016). 

 

3. Käyttäjien sitouttaminen rakennukseen 

Vaikuttamalla kiinteistön energiankulutukseen ja palvelutarjontaan pystytään lisäämään 

kiinteistön käyttäjäystävällisyyttä ja parantamaan kustannusrakennetta, mikä näkyy 

positiivisesti käyttäjien kasvaneena sitoutumisena rakennukseen, ja joka nostaa rakennusten 

käyttöastetta. (UNEP FI 2016, Urwin 2010). 
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4. Best in class 

Erilaisten sertifikaattien käyttö sijoituspäätöksen tukemiseen (BREEAM, LEED, Energy 

Star ym.) ja sijoittaminen vertailujen parhaisiin kohteisiin, mikä takaa osaltaan matalat 

energiakustannukset ja matalamman riskitason. (Burrows 2011, Takagi & Shimizu 2010). 

 

Edellä mainitut menetelmät ovat kiinteistösektorilla eniten käytössä olevia, joiden lisäksi 

löytyy myös muita tietylle sijoitusprosessin osalle tunnusomaisia sovellutuksia, jotka 

esitellään myöhemmin luvussa kolme. Koko sijoitusportfolion laajuudessa yrityksissä (mm. 

Deutsche Bank, Aberdeen, M&G) käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi: 

 

1. portfolion jouston ja sietokyvyn tutkiminen: erityyppisten riskien arviointi, riskien-

hallinta ja resurssien johtaminen 

2. aktiivinen suhdetoiminta eri tahoihin ja sidosryhmiin sekä toimiva yhteistyö 

3. asiakkaiden ja muiden tahojen ymmärtäminen 

4. omien liiketoimintaoperaatioiden vihreyden tason mittaaminen ja seuraaminen 

5. vaikuttaminen ja yhteistyö kiinteistöalalla: paikallinen ja julkinen hallinto 

6. tehokas hallinto ja toimiminen määräysten mukaan 

 

Erilaisten menetelmien lisäksi vastuullisuutta voi lähestyä myös strategisesti eri tavoin 

sijoitusprosessissa. De Graaf ja Slager (2009) muun muassa määrittelevät vastuulliseen si-

joittamiseen kolme erilaista lähestymistapaa, jotka ovat sovellettavissa myös kiinteistösijoi-

tuksiin:  

 

1. Eettisyyteen pohjautuva sijoittaminen, jossa vastuullisuustekijät ohjaavat sijoitta-

mista, ja taloudellinen suorituskyky antaa suuntaviivoja sijoitukselle.  

 

2. Talousvetoinen sijoittaminen, jossa taloudellinen suoristuskyky on sijoitusproses-

sin ytimessä, ja vastuullisuustekijät antavat suuntaviivoja.  

 

3. Arvon varmistava sijoittaminen, jossa pitkällä tähtäimellä taloudellinen suoritus-

kyky on pääajuri sijoitukselle, ja vastuullisuusnäkökulmat ohjaavat sijoitusta.  

 

Pivo (2008) taas kategorisoi vastuullisen kiinteistösijoittamisen strategiat kahteen 

pääryhmään toimenpiteiden sitoman pääoman mukaan: 

 

1. maksuttomat (no cost) toimenpiteet 

2. arvoa lisäävät (value added) toimenpiteet.  

 

Maksuttomat toimenpiteet ovat pääomaa sitomattomia toimintatapoja, joilla pyritään 

parantamaan kiinteistöjen sosiaalista ja ympäristöllistä suorituskykyä. Esimerkki 

maksuttomasta toimenpiteestä on ohjelma, jolla pyritään kouluttamaan käyttäjiä 

rakennuksen optimaaliseen energiankulutukseen, ja vähentämään näin rakennuksen 

kokonaisenergiankulutusta. Arvoa lisäävissä toimenpiteissä on tehtävä eri suuruisia 

investointeja, joilla luodaan uutta arvoa kiinteistöihin ja kiinteistöjen ympäristöön. 

Investointi voi olla esimerkiksi suora investointi kiinteistöjen palvelutarjontaan käyttäjien 

viihtyvyyden parantamiseksi. Kyseisenlaisilla investoinneilla on positiivinen vaikutus muun 

muassa vajaakäyttöasteisiin ja vuokratasoihin. (Pivo 2008).  

 

Edellä esiteltyjen toimenpiteiden tuominen kiinteistösijoitusprosessiin tulee osittain 

luonnostaan, ja suoranaista fokusta näihin ei tarvita. Kuitenkin monen taustalla vaikuttaa 
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johdonmukainen ja selkeä johtamisstrategia, jossa pyritään ohjamaan sijoittamista tietyillä 

menetelmillä haluttuun suuntaan. Näiden menetelmien lisäksi Kramerin (2011) määrittele-

män jaetun arvon (shared value) tuominen kiinteistösektorille tuo uusia sovellutuksia ja mah-

dollisuuksia luoda kestävää lisäarvoa kiinteistön arvoketjuun, mikä puolestaan heijastuu 

laaja-alaisesti kiinteistöjen ulkopuolelle. Tämä vaatii kuitenkin kiinteistöjen miettimistä laa-

jana kokonaisuutena, eikä ainoastaan yksittäisinä yksikköinä.  

2.5 Vastuullisen toiminnan mittaaminen, todentaminen ja 
raportointi 

Jotta vastuullinen kiinteistösijoittaminen saataisiin implementoitua ja standardoitua kiinte-

äksi osaksi kiinteistösijoitusmarkkinoita, on vastuullisen kiinteistösijoitustoiminnan ympä-

rille muodostunut useita globaalisti toimivia tahoja ja organisaatioita. Näitä ovat esimerkiksi 

Global Sustainable Investment Alliance, Global Reporting Initiative, Sustainability Accoun-

ting Standards Board, World Resources Institute, International Integrated Reporting Coun-

cil, Carbon Disclosure Project, Accounting for Sustainability, Global Impact Investing Net-

work (GIIN) ja International Corporate Governance Network. Näiden tahojen yhteistyönä 

on kiinteistösektorille luotu erilaisia raportointiperiaatteita, jotka pyrkivät tuomaan vastuul-

lista toimintaa markkinoiden tietoisuuteen. Lisäksi on muodostunut erilaisia aloitteita, mit-

taamisen työkaluja, toimenpideohjelmia ja sertifikaatteja, joilla pyritään edistämään kiinteis-

tösektorin vastuullisuutta. (CFA 2015).  

 

Aloitteet ja periaatteet, muun muassa YK:n Global Compactin kymmenen perusperiaatetta 

sekä YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet, antavat viitekehyksen vastuulliselle 

kiinteistösijoittamiselle. Näiden pohjalta itse vastuullisen kiinteistösijoitusprosessin rinnalle 

on muodostunut viime aikoina monia menetelmiä, joilla pystytään mittaamaan, todentamaan 

ja raportoimaan vastuullista toimintaa kiinteistösijoitusprosessin elinkaaren aikana. (Pivo et 

al. 2008, KTI 2013).  

 

Aloitteiden ja periaatteiden käyttämisellä ja tukemisella voidaan edistää markkinoiden 

hyväksyntää vastuulliselle kiinteistösijoittamiselle, ja siksi muun muassa YK:n Global 

Compactin ja vastuullisen sijoittamisen periaatteiden sisällyttäminen toimintaan on 

perusteltua. Lisäksi muun muassa tukemalla ESG tutkimusta kiinteistösektorilla voidaan 

entisestään edistää vastuullisuuden integroitumista pysyväksi osaksi 

kiinteistösijoitusprosessia. (UNEP FI 2016). 

 

Raportointi ja arviointimenetelmien (Taulukko 4) hyödyntäminen tähtää oman vastuullisen 

kiinteistösijoitustoiminnan kehittämiseen (arviointi, benchmark), sekä oman toiminnan 

raportointiin ulkopuolisille tahoille ja sidosryhmille (raportointiohjelmistot). Raportoinnin 

lähtökohtana on määrittää tarvittavan raportoinnin laajuus, sekä löytää soveltuvat 

raportointimenetelmät.  Lähes poikkeuksetta vaatimukset raportointiin tulee paikallisesta 

laista sekä erilaisista normeista ja säädöksistä. Raportointi tehdään säännöllisesti ja 

systemaattisesti käyttäen alan standardeja ja raportointikäytänteitä (PRI, GRI, EPRA, 

INREV), sekä käyttäen selkeää, relevanttia ja käyttökelpoista informaatiota. Esimerkiksi 

yleisesti käytössä olevassa GRI:n (Global Reporting Initiative) G4 raportoinnissa huomioi-

daan energia- ja vesi-intensiteetti, kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetti käytössä olevissa 

rakennuksissa, uudistuotannossa ja korjausrakentamisessa. Lisäksi huomioidaan korjattu ja 

puhdistettu maaperä sekä vielä puhdistuksen tarpeessa oleva maaperä. GRI raportointiin on 

myös saatavilla CRESS lisäosa, joka on kiinteistö- ja rakennussektorin toimialaliite. Siinä 
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raportoidaan muun muassa energia- ja vesi-intensiteettiä, tuotteen vastuullisuutta ja kasvi-

huonepäästöjä. GRI raportointityökalujen lisäksi EPRA on listattujen kiinteistösijoitusyhti-

öiden ja INREV listaamattomien yhtiöiden yhteenliittymä, joilla molemmilla on omat rapor-

tointiohjeistuksensa. Lisäksi UNEP FI:llä on oma laajasti käytössä oleva PRI raportointijär-

jestelmänsä (UNEP FI 2016, GRI 2016). 

 

Taulukko 4 Vastuullisen kiinteistösijoittamisen todentamis- ja raportointityökalut (KTI 

2013) 

 

Vastuullisen kiinteistösijoittamisen käytössä olevat todentamistyökalut Suomessa 

(KTI, 2013) 

 

1. raportointiohjelmistot 

GRI G4  

GRI CRESS toimialaliite 

EPRA  

INREV  

 

2. mittaamisen ja arvioinnin työkalut 

GRESB 

rakennusten energiatodistus 

WWF Green Office 

CDP – Carbon Disclosure Project 

paikalliset työkalut (mm. PROMISE) 

3. toimenpideohjelmat 

energiatehokkuussopimukset 

mm. TETS / VAETS 

tilaajavastuu.fi 

4. sertifikaatit 

BREEAM 

LEED 

5. aloitteet ja periaatteet:  

UN Global Compact 

UN PRI – vastuullisen sijoittamisen  

periaatteet 

 

 

 

 

 

Raportoinnin taustalla on aina kohteiden mittaaminen ja benchmark, jotta saadaan vertailu-

pohjaa ja tietoa vastuullisuuden tilanteesta, ja miten vastuullisuuden eri tekijät ovat integ-

roitu eri prosesseihin (UNEP FI 2016). Benchmarkia tehdessä on tehtävä määritys, mitkä 

benchmarkit ovat organisaatiolle hyödyllisiä, mitä dataa kiinteistöistä on saatavilla, sekä mi-

ten ja kuinka paljon tehdyt benchmarkit vaikuttavat esimerkiksi kiinteistöjen markkinahin-

toihin (Rissik & Smith 2015). Laajimmin käytössä oleva menetelmä kiinteistösektorilla on 

todentaa vastuullinen toimintatapa vuosittain GRESB auditoinnilla / tarkastuksella, joka on 

työkalu vastuullisuuden mittaamiseen ja vertaamiseen. Näiden lisäksi markkinoilla on useita 

paikallisia mittaus- ja arviointimenetelmiä, kuten Motivan elinkaariarvioinnin PROMISE. 

(UNEP FI 2012, Muldavin 2010, Motiva 2016).  

  

GRESB arvioi seuraavia tekijöitä kiinteistöissä ja kiinteistösijoitusorganisaatiossa: riskien 

ja mahdollisuuksien tunnistaminen, sidosryhmäyhteistyö, toiminnan seuranta ja ympäristö-

johtamisjärjestelmät, toiminnan vastuullisuusindikaattorit, vastuullisuuspolitiikka, vastuul-

lisuuden johtaminen, ympäristöluokitukset sekä uudisrakennushankkeet ja merkittävät sa-

neeraukset (GRESB, 2016). Ympäristötekijöiden benchmark on ollut pitkään vakiintunut, 

mutta sosiaalisten tekijöiden rooli erilaisissa arvioinneissa ja mittauksissa on ollut pitkään 

puutteellinen (Boyd & Kimmet 2005). Kuitenkin GRESB on tuonut myös sosiaalisen aspek-

tin mukaan mittausprosessiin, mutta edelleen fokus on vahvasti ympäristöasioiden johtami-

sessa ja energiankulutuksessa.  
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Tällä hetkellä erilaiset rakennusten sertifioinnit, kuten LEED ja BREEAM alkavat olla hyvin 

yleisiä ja laajasti käytettyjä, mikä helpottaa huomattavasti kiinteistöjen energiakulutustason 

ja vastuullisuuden arviointia ja mittaamista. Sertifikaatti itsessään kuvaa ja todentaa vastuul-

lista sijoittamista. Muun muassa BREEAM:n yhdeksässä eri pääkategoriassa mitataan seu-

raavia asioita: projektinjohto, terveys ja hyvinvointi, energia, liikenne, vesi, materiaalit, jä-

tehuolto, maankäyttö ja ekologia sekä saasteet (BREEAM 2016). Lisäksi erilaisilla toimen-

pideohjelmilla ja niiden edistymisellä (VAETS, TETS) voidaan asettaa konkreettisia tavoit-

teita ja toimenpiteitä vastuullisuuden jalkauttamiseksi käytännöntason kiinteistöjenhallin-

taan. (KTI 2013).  

 

Eri osaelementit ovat mitattavissa ja todennettavissa, mutta monesti muun muassa sosiaali-

selle aspektille on hankala saada suora kytkös rahalliseen arvoon (CFA 2015). Mittaamisella 

ja vertaamisella halutaan parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä eri sidosryhmille, ja tutkia 

omien kiinteistöjen suorituskykyä, jota voidaan verrata asetettuihin tavoitteisiin. Suoritus-

kykydataa ja muita tunnuslukuja voidaan käyttää tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan, 

millä pyritään jatkuvaan rakennusten ja toiminnan kehittämiseen (Kuva 5). Mittarit tarjoavat 

pohjan myös operatiiviselle ja strategiselle johtamiselle, sillä ne tarjoavat laajan läpileik-

kauksen missä vastuullinen toiminta on kullakin hetkellä. Lisäksi mittaamisella voidaan 

luoda työkaluja riskinhallintaan, tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja identifioida toi-

mintamalleja muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin. (CDP 2016).  

 

Kuva 5 Vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan tunnuslukujen hyödyntäminen (KTI 2013) 

 

Mittaamista tulisi tehdä laaja-alaisesti, ja vastuu sen toteuttamisesta pitäisi olla laajasti ja-

kautunut rakennuksen kaikille sidosryhmille, jolloin dataa saadaan kokonaisvaltaisesti ja 

kattavasti eri toimijoilta. Tämä helpottaa eri sidosryhmien yhteistyötä, parantaa viestintää ja 

antaa tietyt pelisäännöt toiminnan ohjaamiselle ja seurannalle (UNEP FI 2016, CDP 2016).  
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3 Vastuullisuus kiinteistösijoittamisen eri prosesseissa  
Vastuullisuuden eri osaelementit ovat relevantteja koko kiinteistösijoituksen investointipro-

sessin ajan – investointipäätöstä tukevasta analyysistä aina omistajuuteen liittyviin toimin-

toihin, kiinteistön ylläpitoon ja purkamiseen asti (CFA 2015). Luvussa käsitellään, miten 

vastuullisuus näkyy kiinteistösijoitusprosessin neljässä eri päävaiheessa, joita ovat inves-

tointipäätös, rakennuttaminen, vuokraus ja ylläpito (Kuva 6).  

3.1 Yleistä 

Kiinteistövarallisuuden vastuullisen suorituskyvyn parantamisessa lähtökohta on ymmärtää 

kiinteistöjen tämänhetkinen kokonaistilanne, sekä arvioida mitä riskejä ja mahdollisuuksia 

vastuulliseen kiinteistösijoittamiseen sisältyy. Jos vastuullisuuden lisääminen kiinteistössä 

tai portfoliossa on tarpeellista, tarvittavien muutosten kohdistamisessa tulee ottaa huomioon 

koko vastuullisen sijoituksen elinkaari ja investointiprosessi (Kuva 6). (UNEP FI, 2012). 

Kuva 6 Kiinteistösijoitusprosessin kokonaisuus 

 

Nykyisten megatrendien, kuten kaupungistumisen, ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen ra-

jallisuuden, digitalisaation, IoT:n (Internet of Things) ja muuttuvien yhteiskunnallisten tar-

peiden ymmärtäminen on tärkeä lähtökohta vastuulliseen investointiprosessiin ja päätöksen-

tekoon, sillä megatrendeillä on huomattava vaikutus kiinteistösijoittamisen makrotrendei-

hin. Näillä trendeillä on pitkällä aikavälillä huomattava vaikutus kiinteistösektorin toimin-

taan, sekä heijastevaikutuksia myös yksittäisten kiinteistöjen ympäristölliseen, sosiaaliseen 

ja taloudelliseen suorituskykyyn. Megatrendien ymmärtäminen investointiprosessin eri vai-

heessa (osto, hallinta, myynti) parantaa pitkän aikavälin taloudellista suorituskykyä ja tar-

joaa merkittävän kilpailuedun samalla suojaten muun muassa nousevilta energia- ja liiken-

nekustannuksilta. Edellytyksenä kilpailuedun ja riksipuskurin muodostumiselle on kuitenkin 

ennakoiva sijoitusprosessi, johon vastuullisuus on onnistuneesti integroitu mukaan. (UNEP 

FI 2012).  

3.2 Investointipäätösprosessi 

Kiinteistösijoitusprosessin investointipäätösvaihe jaetaan luvussa kahteen osaan, strategiaan 

ja analyysiprosessiin. Nämä muodostavat investointipäätöksen ytimen. Tässä luvussa tarkas-

tellaan näitä osia omina kokonaisuuksinaan. 

3.2.1 Strategia investointipäätöksen lähtötasona 

Vastuullisuuden mittaaminen kiinteistösijoitusprosessin eri vaiheissa on hankalaa, ja tämän 

vuoksi sen allokointi oikeamääräisenä strategiaan on haastavaa. Kuitenkin vasta vastuulli-

suuden vieminen strategiatasolle mahdollistaa sen implementoinnin onnistuneesti osaksi eri 

prosesseja. (Muldavin 2010). 
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Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi vastuullisuus on otettava huomioon ja tuotava esiin 

jo strategian tasolla, jolloin vastuullisen kiinteistösijoittamisen toimintatavat tulevat osaksi 

koko investointiprosessia, ja vaikutus on saatavissa koko prosessin elinkaaren ajan (Kuva 

7). Strategisilla tavoitteilla luodaan pohja ja tarvittava viitekehys taktisen tason päätöksen-

teolle, jossa yksittäisten kiinteistöjen investointipäätökset tapahtuvat. (Hargitay & Yu 2003).  

 

Vastuullisuutta on tarkasteltava strategisesti monella eri tasolla optimaalisen lopputuloksen 

saavuttamiseksi. Kolmevaiheinen vastuullisen kiinteistösijoittamisen strategiaprosessi 

(Muldavin 2010, UNEP FI 2106) koostuu seuraavista osista:   

Kuva 7 Investointiprosessi vastuullisesta näkökulmasta (Soveltaen UN Global Compact 

2016) 

 

1. Päätös mihin investoidaan sekä kohteiden arviointi riittävän taloudellisen hyödyn selvit-

tämiseksi. Arvioidaan laajasti riskit ja mahdollisuudet, jotka lisäävät arvoa.  

 

2. Arviointi, millä aikavälillä investointi tuottaa, ja mitä muita heijastevaikutuksia on saavu-

tettavissa. Lisäksi on tutkittava ja selvitettävä, onko vastuullisella toiminnalla epäsuoria vai-

kutuksia kassavirran kehittymiseen.  

 

3. Tutkitaan minkä tyyppinen kiinteistö on kyseessä, ja mitä tekijöitä on otettava huomioon 

puhuttaessa vastuullisesta kiinteistösijoittamisesta. Lisäksi tutkitaan, mikä on vastuullisuu-

den tarjoama piilotettu arvopotentiaali, sekä millainen on riskikokonaisuus ja tuottoriski-

suhde?  

Sitoudu

- vastuullisuuden 
vieminen strategiaan ja 

prosesseihin

Sitoudu

- vastuullisuuden 
vieminen strategiaan ja 

prosesseihin

Arvioi

- arvioi riskit, 
mahdollisuudet ja 

vaikutukset

Arvioi

- arvioi riskit, 
mahdollisuudet ja 

vaikutukset

Määritä 

- tavoitteet ja strategiat

Määritä 

- tavoitteet ja strategiat

Toteuta

- koko yrityksen 
arvoketjussa ja kaikissa 

prosesseissa

Toteuta

- koko yrityksen 
arvoketjussa ja kaikissa 

prosesseissa

Mittaa

- mittaa ja määritä 
vaikutukset ja 
suoriutuminen

Mittaa

- mittaa ja määritä 
vaikutukset ja 
suoriutuminen

Kommunikoi

- edistyminen laaja-
alaisesti kaikille 

sidosryhmille

Kommunikoi

- edistyminen laaja-
alaisesti kaikille 

sidosryhmille

Vastuullisuus 
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Kiinteistösijoitusten strateginen linjaus vaikuttaa investointipäätösten tekemiseen, kiinteis-

tökehittämiseen sekä investoinnin poistamiseen portfoliosta. Tämän vuoksi on tehtävä stra-

teginen päätös millä tasolla vastuullisuus otetaan huomioon, sekä mitkä osatekijät (sosiaali-

nen, ympäristöllinen ja hallinnollinen / taloudellinen) otetaan osaksi strategiaa. Lisäksi on 

mietittävä, mikä on puhtaan hinnan ja taloudellisen suorituskyvyn rooli transaktioproses-

sissa, sekä millainen painoarvo on muilla tekijöillä, joiden teho ja vaikutus ovat vaikeammin 

todennettavissa. Tämän vuoksi on tärkeää sisäistää kolme pääkohtaa, jotka tulisi huomioida 

strategiatasolla:  

 

1. taloudellisten reunaehtojen merkitys suhteessa vastuullisuusnäkökulmiin 

2. toiminnan aikajänteen vaikutus sijoituspäätökseen 

3. investointien suhteuttaminen elinkaariajatteluun (UNEP FI 2012, KTI 2013). 

 

Näiden reunaehtojen ja pääkohtien avulla muodostetaan strategia, jossa arvioidaan riskit ja 

mahdollisuudet, jotka lisäävät arvoa kiinteistöportfoliossa. Strategiassa myös määritetään 

tavoitteet jokaiselle kiinteistösijoituksen tasolle, mitkä helpottavat investoinnin seuraamista 

ja toteuttamista, sekä luodaan integroitu päätöksentekoprosessi. (UNEP FI 2016).  
 

Vastuullisuustekijät tulisi ottaa huomioon omien sijoitustavoitteiden ja strategian mukaan 

investointipäätöstä tehtäessä ja kohteita valittaessa. Aikajänne, riskin määrä, likviditeetin 

merkitys, tulevaisuuden vastattavat sekä varallisuuden suorituskyky on otettava huomioon 

vastuullisuusstrategiaa jalkauttaessa organisaatioon. Myöhemmin esitettävän taloudellisen 

evidenssin mukaan kestävät ja vastuulliset kohteet tarjoavat lähes poikkeuksetta positiivisen 

vaikutuksen kassavirtaan ja kohteen arvoon, mikä pienentää vastuullisuuden eri osaelement-

tien investointiprosessiin integroimisen kynnystä. Investointipäätöksiä tehdessä olisi oltava 

koko yrityksen laajuinen konsensus siitä, mitä hyötyjä vastuullinen toimintatapa tuo, ja mi-

ten se vaikuttaa eri toimintoihin ja prosesseihin. Ennen kaikkea olisi tärkeä tunnistaa tär-

keimmät hyödyt niin sosiaalisesta, ympäristöllisestä kuin taloudellisestakin näkökulmasta ja 

tehdä kokonaisanalyysi hyötyjen summasta. Vasta vastuullisuuden merkityksen ja hyödyn 

todentamisen jälkeen voidaan selkeästi argumentoituna jalkauttaa vastuullisuus osaksi kiin-

teistösijoitusprosessia. (UNEP FI 2012, Larsen 2010). 

3.2.2 Analyysiprosessi vastuullisuuden integroimisen työkaluna 

Vastuullinen sijoittaminen pyrkii pitkäaikaiseen kestävyyteen, ja tämän vuoksi elinkaarilas-

kelmilla tutkitaan kohteen potentiaali lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, ja muodostetaan riski-

kokonaisuudesta selkeä kuva (muun muassa investoinnin määrä, vuokrataso, kustannukset, 

käyttöikä, riskit) (KTI 2013).  Tämän lisäksi vastuullinen sijoittaminen pyrkii ottamaan ris-

kin, tuoton, likviditeetin ja arvokehityksen huomioon normaalia tarkemmin (Hargitai & Yu 

2003). Lisäksi integroidulla vastuullisuudella identifioidaan ympäristölliset mahdollisuudet, 

ja pyritään näin tarttumaan niihin, sekä pystytään laskemaan pitkäaikaista riskiä erilaisilla 

toimenpiteillä (Lapinski 2006). Näin ollen vastuullinen lähestymistapa tarjoaa tehokkaan 

työkalun riskikokonaisuuden hallintaan (UNEP FI 2012).  

 

Kiinteistöjen toiminnan, prosessien sekä menetelmien ymmärtäminen on avainasemassa 

vastuullisuuden integroimisessa analyysiprosessiin. Muldavin (2010) tiivistää kiinteistösi-

joituksen analyysiprosessissa hallittavan kokonaisuuden viiteen pääkohtaan (Taulukko 5): 

 

1. Prosessien suorituskyky 

2. Ominaisuuksien suorituskyky 
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3. Rakennuksen suorituskyky 

4. Markkinoiden suorituskyky 

5. Taloudellinen suorituskyky  

 

Uuden kiinteistösijoituskohteen investointipäätösvaiheessa kiinteistöjen toimintaa ja käyttöä 

on tutkittava ja analysoitava lyhyellä aikavälillä, jonka perusteella pystytään arvioimaan, 

miten vastuullisuustekijät vaikuttavat kiinteistöjen suorituskykyyn ja kustannusrakentee-

seen. Yhdessä kustannusten yksityiskohtaisen tutkimisen ja eri toimintojen arvioinnin 

kautta, pystytään selvittämään ja tunnistamaan mahdollinen arvonluontipotentiaali, mikä 

pystytään mahdollisesti realisoimaan ja hyödyntämään vastuullisessa sijoitusprosessissa. Li-

säksi kohteen purku- ja myyntivaiheessa on arvioitava samoja tekijöitä kuin ostovaiheessa. 

Tällöin on tarkasti mietittävä, onko kohteen purku kannattavaa ja vastuullista, ja miten koh-

teen poisto portfoliosta kannattaa tehdä. (Larsen 2010).  

 

Taulukko 5 Vastuullisen kiinteistösijoituksen analyysiprosessin kokonaisuus (Muldavin 

2010) 

 
Prosessin suori-

tuskyky 

Ominaisuuksien 

suorituskyky 

Rakennuksen 

suorituskyky 

Markkinoiden 

suorituskyky 

Taloudellinen 

suorituskyky 

integroitu suunnit-

telu 

energia ja vesi kehityskustannuk-

set 

ylläpitokustan-

nukset 

markkinakysyn-

nän tunnistaminen 

sopimukset ja laki sisäilmaston laatu resurssien käyttö sääntelyn asetta-

mat vaatimukset 

tärkeiden panos-

tusten päättämi-

nen 

palvelulaatu ja 

- kapasiteetti 

materiaalit ja re-

surssit 

sijainti ja saavu-

tettavuus 

tilojen käyttäjän 

vaatimukset 

tulosten laskemi-

nen 

energiankäytön 

ennustaminen 

tontti käyttäjien suori-

tuskyky 

sijoittajavaati-

mukset 

riskin arviointi 

säännöstely ja 

koodit 

 kestävän kehityk-

sen määräysten 

mukaisuus 

välittäjien hyväk-

syntä 

 

käyttöönotto  julkiset / yhteisöl-

liset hyödyt 

arvioijien hyväk-

syntä 

 

sertifikaatit  muunneltavuus ja 

joustavuus 

vuokraajien hy-

väksyntä 

 

mittaaminen ja 

verifiointi 

    

käyttäjien ohjaus 

ja kouluttaminen 

    

 

Vastuullisuuden tuominen investointiprosessiin seuraa Hargitain ja Yun (2003) investointi-

prosessin määritelmää, jossa strategia antaa viitekehykset investointiprosessin etenemiselle. 

Haettaessa potentiaalisia investointikohteita arvioidaan, vertaillaan ja luokitellaan kohteita 

riskituottosuhteen mukaan ja valitaan paras vaihtoehto. Vastuullinen ESG- analyysi tuo yh-

den ulottuvuuden lisää analyysiprosessiin, tai vastaavasti se voidaan integroida osaksi nor-

maalia analyysiprosessia tavoitteena parantaa sijoituksen lähtökohtia. Investointiprosessissa 

on oltava selkeä näkemys, mikä on vastuullinen ja kestävän kehityksen mukainen vihreä 

rakennus, sekä tunnistettava kestävien ja vastuullisten kiinteistösijoituskohteiden hyötypo-

tentiaali.  (Nelson et al. 2010, Hargitai & Yu 2003). 
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Analyysiprosessissa suuresta datamäärästä muodostetaan eri arviointitekniikoilla objektiivi-

nen ja ymmärrettävä analyysi, josta haetaan jokaiseen tilanteeseen paras mahdollinen rat-

kaisu (Ding 2007). Tavoitteena on toistettava ja luotettava analyysiprosessi vastuullisuusatt-

ribuuttien ympärille (UNEP FI 2016). Kuitenkin kiinteistösektorilla vastuullisuusdatan rooli 

on vielä pieni esimerkiksi suhteessa osakemarkkinoihin, sillä heterogeeniset markkinat vai-

keuttavat kiinteistöistä saatavan vertailukelpoisen datan hankkimista ja mittaamista, mitä 

voisi edelleen käyttää apuna investointiprosessissa. Tämä hankaloittaa huomattavasti sään-

nöllisesti laadukkaan vastuullisuusanalyysin tekoa. (Nelson et al. 2010). 

 

Analyysiprosessissa arvioitavia, vertailtavia ja luokiteltavia vastuullisuuden osatekijöitä, 

jotka vaikuttavat kohdekiinteistöön (Taulukko 6) on monia, ja monesti yhden kohteen ana-

lyysiprosessissa niiden kaikkien huomioiminen ei ole tarkoituksenmukaista.  

 

Taulukko 6 Vastuullisessa kohdeanalyysissä huomioonotettavat tekijät (Soveltaen UNEP FI 

2012, Pivo & Fischer 2009, Pivo 2010, KTI 2013, Muldavin 2010, Nelson et al. 2010, Fuerst 

2011, RICS 2015) 

 

Ympäristöllinen vastuullisuus 

 

tekijä 

 

huomioitavia asioita 

Sertifikaatit 

 

 

 

 esim. BREEAM, LEED ja näiden vaikutus 

kohteen kassavirtaan ja arvonnousuun 

 sertifioitujen ja sertifioimattomien raken-

nusten vertailumahdollisuudet rajalliset 

Kansainväliset standardit  universaalien standardien puute hidastaa in-

vestointiprosessia ja vaikeuttaa kohteiden 

vertailua 

Energiankulutus 

 
 kehityspotentiaali 

 vaadittavat laite- ja järjestelmäinvestoinnit 

 energiaratkaisut ja uusiutuvan energian 

mahdollisuudet  

Vedenkäyttö ja -ohjaus  vedenkulutus lähteittäin 

Jätteiden määrä ja -hallinta  jätevirta 

Päästömäärä  CO2 sensorien tarjoama data 

Sijainti 

 
 liikenneyhteydet: julkinen liikenne sekä työ-

matkaliikunnan mahdollisuudet 

 yleinen saavutettavuus 

Tontti ja sijoittelu 

 

 

 sijoittelu tontille ja luonnonvalon saatavuus  

 uusiutuvan energian saatavuus ja tontilta 

saatava energia  

 viheralueet ja luonnon uhat  

Kiinteistötyyppi ja käyttöikä 

 
 muunneltavuus, monikäyttöisyys ja tilate-

hokkuus 

 peruskorjaustarve ja elinkaaren vaihe 

Maankäyttö 

 
 täydennysrakentaminen ja sen mahdollisuus 

 uudiskäyttö ja pilaantuneet maa-alueet 
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Rakennustason tekniset ratkaisut 

 
 esimerkiksi valaistus, LVIS, luonnonvalo, 

ikkunat, IV-ratkaisut, sensorit, lämmöneris-

tys ja energiaratkaisut 

Materiaalivalinnat 

 
 tuote- ja materiaalisertifiointi ja arviointi, 

ympäristöystävällisyys, kierrätystaso ja ma-

teriaalien elinkaari 

Sosiaalinen vastuullisuus  

Terveys ja turvallisuus  sisäilma sekä muut turvallisuus ja terveys te-

kijät 

Työntekijöiden tuottavuus  pohjaratkaisu ja tilojen käyttömukavuus 

Vuokralaisten sitoutuminen  palvelutarjonta 

Talousrikollisuuden torjunta 

 
 ohjeistukset ja toimintatavat kumppaneiden 

valinnassa 

Alueiden ja kohteiden erityisarvojen  

arviointi ja huomiointi 
 kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti 

tärkeät kohteet 

Palveluntarjoajien arviointi ja  

sertifiointi 
 kiinteistön eri palveluntarjoajien arviointi ja 

kontrollointi 

Taloudellinen / hallinnollinen vastuullisuus 

Taloudellinen suorituskyky  tuotto ja mahdollinen arvonnousu 

Vuokrasopimukset / vuokrattavuus  green lease- mahdollisuudet 

Investointien kannattavuus  laskelmat investointien vaikutuksista vuokra-

tasoon, vuokrattavuuteen, kohteen riskeihin, 

ylläpitokustannuksiin sekä käyttöikään 

Kohteen tulevaisuuden markkinointi  elinkaarikustannusten oikean tason määrittä-

minen 

 tietolähteen tarkistaminen 

Kaupan osapuolet ja kumppanit  taustojen tarkistus 

Transaktioprosessin läpivienti ja 

toimintatavat 
 annettu informaatio, due dilligence, konsult-

tien valinta ja käyttö sekä transaktiokumppa-

neiden seulominen 

Valtiolliset säädökset ja sääntely  eri lakipykälät, koodit ja toimintatavat 

Säännöstely ja poliittinen ympäristö 

 
 rakennusmääräykset, kaavat ja kehittämis-

paineet  

Verotustekniset asiat  huomioidaan tarvittaessa 

 

Analyysikokonaisuudessa on lähtökohtana tunnistaa keskeisimmät vastuullisuuden ominai-

suudet ja piirteet, mitkä antavat pohjan tarkemmalle kohdetason analyysille. Investointipää-

töksen analyysiprosessin rungon muodostavat rakennuksen laatu, sijainti, kuluttajakysyntä 

sekä säännöstely ja poliittinen ympäristö, joka vaikuttaa kohdekiinteistöön. Lisäksi sosiaa-

lisista tekijöistä kiinteistön käyttäjien tuottavuuteen ja terveyteen vaikuttavat asiat tulisi olla 

analyysiprosessissa hyvin tärkeässä roolissa, koska tekijöillä on suora korrelaatio vajaakäyt-

töasteeseen ja liiketoiminnan kannattavuuden muodossa vuokrausliiketoiminnan ytimeen. 

Jotta vastuullisuuden osatekijöitä pystytään huomioimaan analyysiprosessissa, tukena tulisi 

olla kattava ja tarvittava informaatio ESG tekijöistä, joita on mainittu laajasti taulukossa 6. 
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Taulukossa esitettyjen tekijöiden avulla pystytään asettamaan tavoitteet ja minimivaatimuk-

set vastuullisille sijoituskohteille, ja mittaamaan portfolion kokonaisvastuullisuutta. (UNEP 

FI 2016).  

 

Vastuullisen toiminnan kestävyyden ja tehokkuuden kannalta kohteen hinta suhteessa pitkä-

aikaiseen arvoon on myös otettava tarkasti huomioon. Lisäksi jokaisen kiinteistön hetero-

geeninen luonne ja yksilölliset ominaisuudet vaikeuttavat analyysiprosessia huomattavasti. 

Osittain tämän vuoksi investointipäätösprosessin analyysi tulisi keskittää tiettyyn osajoukkoon 

kerrallaan ja osajoukkojen summakokonaisuuden mukaan tehdään päätös investoinnista.  (Mul-

davin 2010, UNEP FI 2012).  

 

Analyysiprosessivaiheessa myös erilaisten benchmarkien (GRESB) informaatiot pyritään 

ottamaan huomioon, jotta pystytään tunnistamaan keskeisimmät vastuullisuuden ominaisuu-

det ja piirteet kiinteistövarallisuudessa sekä niiden suorituskyky, joita voidaan hyödyntää 

investointipäätöksiä tehdessä. Näiden avulla on myös helpompi tutkia vastuullisuuden roolia 

ja painotusta sijoituksen kokonaisuuden kannalta. (UNEP FI 2012, Muldavin 2010). 

 

Minimistandardien ja vähimmäisvaatimusten asettaminen esimerkiksi LEED ja BREEAM 

luokitukselle sekä vastuullisuuden eri osatekijöille, helpottaa kohteiden ja salkkujen vertai-

lua ja sijoituskohteen valintaa. Vähimmäissuorituskykyyn perustuvat standardit voidaan 

määrittää joko yhdelle kiinteistötyypille (asunnot, ostoskeskukset) tai koko salkulle koko-

naisuudessaan, jolloin tutkitaan salkun suorituskykyä suhteessa asetettuun standardiin. Toi-

mivien standardien ja vaatimusten kehittämisen perustana käyttökelpoisia ovat alan 

benchmarkit, erilaiset sertifikaatit (mm. LEED, BREEAM) sekä paikalliset ja kansainväliset 

listaukset ja luokittelut.  Standarditasojen määrittäminen parantaa operationaalista tehok-

kuutta, ja helpottaa vastuullisuuden tuomista portfolion hallintaan ja analyysiprosessiin. 

(UNEP FI 2012 & 2016). 
 

Vastuullisuusdatan hyödyntäminen mahdollistaa onnistuessaan kattavan analyysin normaa-

lin analyysin pohjalle. Prosessin tuloksena syntyvän analyysin tulisi olla kattava, joustava ja 

sen implementointi reaalimaailmaan tulisi olla helppoa, jonka perusteella pystyttäisiin teke-

mään tarvittavia toimenpiteitä vastuullisen toiminnan edistämiseksi ja vastuullisuuden pa-

rantamiseksi. Analyysiprosessissa vaadittavan datan saatavuus on vielä joidenkin tekijöiden 

osalta hankalaa, ja yksi suurimmista ongelmista onkin vastuullisuuden eri elementteihin liit-

tyvä datan jakautuminen eri lähteisiin, mikä hidastaa ja monimutkaistaa analyysiprosessia. 

Lisäksi kiinteistöjen vertailu kokonaisvaltaisesti koko elinkaaren huomioonottavalla tavalla 

on todella haastavaa, ja suuri hidaste investointipäätöksiä tehdessä. Kuitenkin tulevaisuu-

dessa teknologian kehittyessä kiinteistöistä saatavan datan määrä tulee kasvamaan, mikä tu-

lee indikoimaan suurta kasvua kiinteistöalan ja esineiden internetin rajapinnassa, mikä tulee 

myös helpottamaan kattavien vastuullisuusanalyysien tekemisessä. (Muldavin 2010). 

 

Vastuullisuustekijöiden systemaattinen huomioonottaminen parantaa analyysien kattavuutta 

ja mahdollistaa investointiprosessin laajemman rationalisoinnin pitkäaikaisissa sijoituksissa 

(CFA 2015). Lisäksi ESG tekijöiden implementointi tuo lisäulottuvuuden nykyiseen kassa-

virtavetoiseen analyysiprosessiin. Investointiprosessin rationalisointiin vastuullinen näkö-

kulma tuo paljon lisää työkaluja, joilla voidaan määrittää ja tutkia rakennuksen arvonmuo-

dostumista. ESG:n implementoinnilla analyysiprosessiin voidaan tunnistaa muutoksia ope-

rationaalisissa järjestelmissä, energiatehokkuudessa ja käyttäjien sitoutumisessa.  Tunnista-

malla muutokset mahdollistetaan rakennuksen suorituskyvyn parantaminen, mikä korreloi 

rakennuksista ulos saatuun tulovirtaan positiivisesti. 
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Vastuullisuuden integroiminen totuttuun analyysiprosessiin aiheuttaa jonkin verran ristirii-

tatilanteita, joihin on pyrittävä hakemaan ratkaisuja strategiatasolta. Vaikeassa markkinati-

lanteessa muun muassa uusien ympäristöllistä ja sosiaalista vastuullisuutta parantavien in-

vestointien rationalisointi voi olla haastavaa, ja peruskorjausinvestointien tekeminen lyhyen 

aikajänteen sijoituksissa ei ole taloudellisesti paras vaihtoehto. Tällaisissa tilanteissa on mie-

tittävä strategiaa kokonaisuudessaan ja tutkittava saavutettavissa olevia heijastevaikutuksia, 

tai onko vastuullinen toiminta nähtävissä kohteen kohonneena arvona tulevaisuudessa. Li-

säksi kiinteistöjen pitkä elinkaari ja tulevaisuuden ennustamisen hankaluus asettavat tiettyjä 

rajoitteita ja hankaluuksia vastuullisuuden täysimääräiselle implementoinnille. On oltava 

selkeä strateginen linja kohteille, joiden taloudelliseen suorituskykyyn liittyy riskejä, ja joi-

den korjaamiseen ja ylläpitoon saattaa liittyä vahvasti yhteiskuntavastuullisuuden elementti. 

Esimerkkejä tällaisista kohteista ja tilanteista ovat energiatehokkuusinvestointien toteutta-

minen, vanhojen rakennusten korjaaminen ja erilaiset erikoiskohteet (suojelukohteet, histo-

rialliset kohteet ja vanhat restaurointikohteet). (KTI 2013). 

 

Vastuullisuusanalyysi tuo mahdollisuuden tunnistaa trendejä ja mahdollisuuksia (esimer-

kiksi ilmastonmuutos, resurssien niukkuus, nopea kaupungistuminen), jotka ovat muodostu-

massa tai jo muotoutuneet markkinoille, ja reagoida niihin riittävän nopeasti ja oikeilla me-

netelmillä. Erilaisten trendien tunnistaminen antaa mahdollisuuden tehdä tarvittavia toimen-

piteitä, jos tunnistetuilla tekijöillä on vaikutusta riskitason muotoutumiseen, tai vastaavasti 

avautuu uusia mahdollisuuksia, jotka vaativat toimenpiteitä. Vastuullisuusanalyysi antaa 

myös uusia menetelmiä rakennusten nykytilan määrittämiseen (sosiaalinen ja ympäristölli-

nen toimintakyky), ja miten niihin voidaan löytää oikeita ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. 

(UNEP FI 2011). 

 

Vastuullisuuden eri osatekijöiden rooli on koko ajan kasvamassa, ja erilaisten analyysien ja 

menetelmien käyttö lisääntyy. Näillä pystytään yhä paremmin tunnistamaan sijoituksen kan-

nalta tärkeät elementit sekä erilaiset riskitekijät. Tämän vuoksi on tärkeää saada kestävä ja 

toistettava malli, joka on koko ajan integroituneempi sijoitusprosessin jo olemassa olevaan 

kokonaisuuteen. Vastuullisuuden integroinnissa on tärkeää lisäksi numeroiden laaja-alainen 

tarkastelu ja holistinen näkökanta. Näin ollen prosessia tulisi tutkia yksityiskohtaisemmin ja 

selvittää, mitä mahdollisuuksia on numeroiden takana. (Pizzani 2015). 

 

Kestävien ja vastuullisten kiinteistöjen ominaisuuksien sisällyttämättä jättäminen analyy-

siprosessiin, sekä arvostuksen puute, näkyvät edelleen kiinteistöjen hinnoitteluprosessissa. 

Syynä tähän on muun muassa epätäydellinen informaatio, vastuullisten kohteiden näkemi-

nen riskin vastaisena sekä vastuullisen analyysin vaatimien taitojen puute. Tilanne on kui-

tenkin parantumassa, ja vastuullisuuden rooli varteenotettavana tekijänä investointipäätös-

vaiheessa on kasvamassa. (Fuerst 2011). 

3.3 Rakennuttamisprosessi 

Vastuullisen rakennuttamisen tavoitteena on saada tuotettua kestävän kehityksen mukainen 

rakennus, joka tuottaa pitkällä aikavälillä taloudellista arvoa, ympäristövaikutukset ovat 

neutraalit, loppukäyttäjät ovat tyytyväisiä ja ylläpitokustannukset ovat matalat (Berardi 

2013). Toisin sanoen kestävällä rakentamisella pyritään vähentämään negatiivista vaikutusta 

ympäristölle, ja parantamamaan käyttäjien hyvinvointia ja tuottavuutta sekä kohteen tuotta-

maa sosiaalista arvoa (Kats 2003, Presley & Meade 2010, Muthulingham et al. 2009, Pres-

ley, Meade & Sarkis 2007, Roper & Beard et al. 2006). Dingin (2007) mukaan vastuullisen 
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rakennuttamisen kokonaisuus pyrkii ihannetilaan, missä pyrkimyksenä on taloudellisen tuo-

ton maksimointi, energiankulutuksen ja resurssien minimointi, hyötyjen maksimointi sekä 

ympäristövaikutusten minimointi (Kuva 8).  

 

Uudisrakennuksen kehittämisprosessissa arvo luodaan ympäristöllisten näkökulmien sekä 

sosioekonomisten tekijöiden ympärille (UNEP FI, 2012). Näiden kokonaisuudesta syntyvän 

vastuullisesti rakennetun kohteen rakentamiskustannukset ovat hieman korkeampia kuin ta-

vanomaisten rakennusten, mikä on hidastanut vastuullisuusstrategioiden viemistä rakenta-

misprojektiin asti (Kats 2003, Nalewaik 2009). Kuitenkin säännöstelypaineet (Larsen 2010) 

ja vastuullisten rakennusten vuokra- ja hintapreemiot (muun muassa Pivo & Fischer 2010) 

ovat lisänneet vastuullisen rakennuttamisprosessin yleistymistä. Näiden seikkojen vuoksi 

vastuullinen rakentaminen on perusteltua, sillä se tarjoaa riskipuskurin lisääntyvää sääntelyä 

vastaan, ja tuo tulevaisuudessa yhä suuremman hintapreemion.  

Kuva 8 Vastuullisen rakennuttamisen kokonaisuuden tavoite ja viitekehitys (Ding 2007) 

 

Vastuullinen kiinteistökehittäminen ja rakennuttaminen pyrkivät kolmoishyödyn tuomiseen 

rakennustasolle, missä pyritään luomaan ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kes-

tävä rakennus (Elkington 1997). Tämän lisäksi vastuullisuuden ydin rakennuttamisessa on 

koko elinkaaren huomioonottaminen ja pitkäaikaisen arvon luominen (Sparkling 2012). 

Jotta kaikki edellä mainitut tekijät saadaan sisällytettyä rakennuttamisprosessiin, vaatii se 

kokonaisvaltaista lähestymistä suunnitteluun ja rakentamiseen, sekä yritystason strategian 

integroimista myös rakennuttamisprosessiin. (Presley & Meade 2010, Muthulingham et al. 

2009, Roper & Beard 2006).  
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3.3.1 Erilaiset toimenpiteet vastuullisuuden integroimiseksi rakennut-
tamisprosessiin 

Vastuullisen rakennuttamisen erilaiset toimenpiteet voidaan jaotella nykyisen kirjallisuuden 

mukaan seuraaviin pääosa-alueisiin: 

 

1. vastuulliset rakennuksen tekniset ratkaisut   

2. laaja-alainen yhteistyö projektin eri sidosryhmien välillä ja sitoutuminen projek-

tiin 

3. elinkaaren kokonaisvaltainen huomioiminen ja vastuullisuuden jalkauttaminen 

kokonaisvaltaisesti suunnitteluprosessiin 

4. urakkasopimukset 
 

Kyseinen kokonaisuus muodostaa vastuullisuuden ytimen rakennuttamisprosessissa. Tekni-

set ratkaisut antavat konkreettisen välineen vastuullisuudelle, ja urakkasopimukset viiteke-

hyksen, joiden rajoissa tulisi toimia onnistuneen lopputuotteen varmistamiseksi. Laaja-alai-

sella yhteistyöllä ja sitoutumisella, sekä kokonaisvaltaisella suunnitteluprosessilla, tuodaan 

laajasti vastuullisuus ja sen eri osatekijät mukaan rakennuttamisprosessiin koko elinkaaren 

ajaksi.  

3.3.2 Vastuullisen rakennuksen ominaisuudet ja tekniset ratkaisut 

Vastuullisen rakennuttamisen lähtökohta ja tavoitetila ovat käyttäjien vastuullisuusstrate-

gian ja omistajan vastuullisuusstrategian kohtaaminen. Omistajan vaatimukset projektin 

alussa sekä sen aikana muodostavat yhdessä vastuullisten ratkaisujen kustannusten kanssa 

tärkeän lähtökohdan, mikä sanelee projektille tietyt viitekehykset. Lisäksi käyttäjän loppu-

tuotteelle haluamat ominaisuudet ja rakennuksen käyttötarkoitus vaikuttavat kokonaisku-

vaan. Tämän lisäksi tulee määrittää strategian pohjalta tulevan kohteen haluttu vastuullisuus-

taso, mikä tarkoittaa päätöksiä eri ominaisuuksien sisällyttämisestä rakennukseen tai niiden 

jättämistä huomiotta. (Kats 2003, Nalewaik 2009, Sparkling 2012, Lützkendorf 2009, Shen 

et al. 2010).  

 

Rakennukselle asetettavat suorituskykytavoitteet vaihtelevat eri osapuolilla. Omistajalla tär-

kein fokus on taloudellisen hyödyn saavuttaminen, kun taas käyttäjä priorisoi vahvasti muun 

muassa sisäilman laatua, terveyttä, mukavuutta, tuottavuutta ja turvallisuutta. Näiden lisäksi 

on myös muita sidosryhmiä, joiden toimintaan rakennus vaikuttaa. Tämän vuoksi vastuulli-

sen kiinteistökehitysprojektin läpivieminen vaatii erilaisten näkökulmien, tavoitteiden ja in-

tressien sovittamista yhteen samassa projektissa. Onnistunut vastuullinen sijoitusprosessi 

tarjoaa hyvän ratkaisun kaikille osapuolille. Kestävästi ja vastuullisesti rakennetut rakennuk-

set ottavat johdonmukaisesti huomioon rakennusten eri sidosryhmien tarpeet ja tuottavuuden 

materiaaleissa, suunnittelussa ja operointitoimenpiteissä. (Ding 2007, Kats 2003).  

 

Kiinteistön loppukäyttäjän tarpeet, jotka monesti muodostavat sosiaalisen ulottuvuuden ra-

kennukseen, sekä ympäristöllisen vastuullisuuden asettamat vaatimukset, muodostavat yh-

dessä vastuullisen vihreän rakennuksen ominaisuudet (Taulukko 7).  

 

Taulukko 7 Vastuullisuuden kokonaisvaltaisesti huomioon ottavan rakennuksen ominaisuu-

det (Soveltaen Nelson et al. 2010, Spakling 2009, Kats 2003, Rode et al. 2011, Lützkendorf 

2009, Sparkling 2012, KTI 2013, Berardi 2013, Shen et al. 2010, Pivo 2008, RICS 2015, 

GRI 2014) 
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Ominaisuus Toimenpide ja seuraus 

Luonnonvarojen tehokas käyttö 

 
 kierrättäminen ja hyötykäyttö eri proses-

seissa 

 innovatiiviset ratkaisut 

Jätemäärän minimointi  kierrättämisen huomioon ottaminen jo raken-

nusvaiheessa ja edelleen koko rakennuksen 

elinkaaren aikana 

Kestävän kehityksen mukainen ener-

giaratkaisu ja uusiutuvan energian hyö-

dyntäminen 

 aurinkopaneelit, kaukolämpö ja – kylmä 

 uusiutuvan energian hyödyntäminen mahdol-

lisuuksien mukaan 

 tontilla tuotettu energia 

Pieni vedenkulutus 

 
 vedettömät WC-ratkaisut 

 jäteveden hyödyntäminen (harmaa vesi) 

 sadeveden kerääminen 

Ympäristöystävälliset rakennus- 

materiaalit 

 

 

 ympäristöystävällisten materiaalien valinta 

 kierrätettävien materiaalien käyttäminen jo 

suunnitteluvaiheessa 

 rakennusmateriaalit ympäristövaikutusten ja 

hiilijalanjäljen laskeminen 

Uuden teknologian maksimaalinen 

hyödyntäminen 
 teollisen internetin tarjoama potentiaali 

 etäohjaus ja - mittaaminen 

 toimivat IT ratkaisut  

Innovatiivisten ratkaisujen hakeminen 

ja sisällyttäminen 
 viherkatot 

 eläinkunnan huomioonottaminen rakentami-

sessa ja maankäytössä 

 kaupunkiviljely 

Hyvä toiminnallisuus  käyttötarkoituksen mukaisuus 

 käyttöaste 

Tekninen laatu ja laadukkaat 

ratkaisut 
 pitkään elinkaareen pyrkiminen 

 

Pienet ympäristövaikutukset ja elin-

kaarikustannukset 
 tehokkaat tekniset ratkaisut 

 rationaaliset materiaaliratkaisut 

 energiatehokkuutta parantavat investoinnit 

 päästötasojen vähentäminen 

 kustannustehokas ylläpito 

Hyvä sijainti ja optimaalinen maan-

käyttö 
 palveluiden läheisyys 

 täydennysrakentamisoptio 

 tehokas maankäyttö 

 tontin ekologian huomioiminen 

 kaavoitustilanne; yhteensopivuus paikalli-

seen rakennuskantaan, palveluihin, infra-

struktuuriin ja kaupunkiverkkoihin 

 viheralueiden läheisyys ja kunnostaminen 

Hyvät liikenneratkaisut ja saavutetta-

vuus 

 

 

 monipuolinen saavutettavuus 

 sähköautojen latauspisteet 

 pyöräilyn ja muun lihasvoimaisen liikunnan 

huomioiminen 
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 julkisenliikenteen huomioiminen 

Kohteen maksimaalinen käyttöikä  muunneltavuus, monikäyttöisyys ja tilate-

hokkuus 

 laadukkaat ja pitkäikäiset materiaalivalinnat, 

mahdollinen uusiokäyttö sekä kestävyys 

 koko elinkaaren huomioonottaminen 

 tulevaisuuden huomioiminen 

Yhteisöllisyys 

 
 osa yhteisöä 

 kiinteistön toimivuus ja houkuttelevuus 

 sisäänkäyntien määrä ja sijainti 

 kommunikointilinjojen huomioonottaminen 

Sosiokulttuuriset tekijät  koulutus 

 yhtenäisyys, sosiaalisen ja kulttuurisen arvon 

lisääminen ja tarjoaminen eri sidosryhmille 

 paikalliseen kulttuuriin sopiva 

Miellyttävä ja terveellinen 

sisäympäristö 
 laadukas sisäilma, hyvä akustiikka 

 täyttää henkilökohtaiset ja kollektiiviset tar-

peet 

 viihtyisä ja toimiva työtila, joka on visuaali-

sesti miellyttävä 

 esteettömyys, käyttäjäystävällinen ja helppo-

käyttöinen, tupakointialueet 

Turvallinen työympäristö  väestönsuojat 

 poikkeavien luonnonolojen huomioiminen 

(mm. tulva, maanjäristys), sähkön varalähde 

 hätäpoistumistiet 

 tietoturva 

Hyvä valaistus ja luonnonvalon 

riittävä määrä 

 

 valaistuksen kontrollointi ja kustannusopti-

mointi 

 valaistuksen laatu, luonnonvalon käytön op-

timointi (vähemmän paistetta, liiallisen valon 

ohjaus) 

Oikea lämpötila 

 
 alapuolinen ilmanvaihto (underfloor air 

distribution) sekä ilmastoinnin parantaminen 

 lämpötilan hallinta 

Kannattava investointi  elinkaarilaskelmien tekeminen, matalat 

kustannukset, pitkä käyttöikä sekä pieni riski 

   

Vastuullisen rakennuksen ydin on vahvasti ympäristöllisissä tekijöissä (muun muassa ener-

giamuoto, rakennusmateriaalit, energiakulutus), mutta sen lisäksi vastuullisen rakennusin-

vestoinnin on tarkoitus vaikuttaa laaja-alaisemmin myös ympäristöllisen aspektin ulkopuo-

lella tuottaen myös sosiaalisia heijastevaikutuksia laajempaan ympäristöön. Sosiaalisen ele-

mentin huomioiminen rakennuttamisprojektissa ei ole vain keskittymistä terveydellisiin te-

kijöihin ja rakennuksen käyttäjien hyvinvointiin, sillä rakennusprojektilla on laaja vaikutus 

väestöön ja paikallisiin tietyllä alueella. Kuitenkin laajalle levinneiden hyötyjen todentami-

nen on hankalaa, jonka vuoksi niiden huomioon ottaminen ei ole vastuullisessa kiinteistösi-

joitustoiminnassa ensisijaista eikä standardisoitunut toimintamalli.  (UNEP FI 2012, US-

GBC 2011, Hammer et al. 2009, Sparkling 2012). 
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Edellä mainitun listan tekijöitä ei monesti ole mahdollista saada sisällytettyä samaan raken-

nuskohteeseen, sillä käyttötarkoituksia ja ympäristöjä on monenlaisia. Kuitenkin taulukossa 

7 mainitut tekijät muodostavat vastuullisen rakennuttamisprosessin ytimen ja tavoitetilan, 

minkä ympärille muodostetaan eri prosessien ja sidosryhmien avulla rakentamisorganisaa-

tio, joka pyrkii mahdollisimman vastuulliseen lopputulokseen huomioiden vallitsevat olo-

suhteet. Vastuullinen rakennuttamisprosessi muodostuu käytännössä tämän prosessin ympä-

rille.  
 

Tekniset ratkaisut ovat käytännössä suoraan verrattavissa vihreiden rakennusten ominai-

suuksiin, ja teknisten ratkaisujen kokonaisuus muodostuu näiden suunnittelun ja toteuttami-

sen ympärille. Vastuullisuuden kannalta tärkeimmät tekniset ratkaisut liittyvät energiarat-

kaisun, vedenkulutuksen ja toiminnallisuuden ympärille, sekä prosesseihin ja ratkaisuihin, 

joilla varmistetaan rakennuksen hyvä toiminnallisuus ja pitkä elinkaari. World Green Buil-

ding Council:n (2013) mukaan vastuullisella rakennuksella on älykäs lähestymistapa ener-

giaan, se turvaa vesiresursseja, minimoi jätteen määrän ja maksimoi niiden uudelleenkäytön, 

edistää terveyttä, pitää maiseman vihreänä, luo joustavia ja kimmoisia rakenteita, yhdistää 

sekä ottaa huomioon rakennuksen koko elinkaaren. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi teknis-

ten ratkaisujen rinnalla on otettava huomioon rakennuksen muoto, suunta, komponentit ja 

muut arkkitehtoniset näkökulmat sekä talotekniset järjestelmät. Siirtyminen kohti vastuulli-

sia ja kestävän kehityksen mukaisia rakennuksia on kokonaisuudessaan sosiotekninen pro-

sessi, jossa tekniset ratkaisut muokkautuvat ihmisten käyttäytymisen mukaan. Onnistuneen 

lopputuloksen saamiseksi molemmat näkökulmat onkin sisällytettävä onnistuneesti vastuul-

liseen kiinteistösijoitusprosessiin. (Guy 2006, Rode et al. 2011).  

 

Rakennusten vastuullisuutta pyritään jatkuvasti kehittämään tuomalla käytäntöön uusia ja 

innovatiivisia toimenpiteitä ja ratkaisuja. Tällaisia ovat muun muassa moduulirakentaminen 

ja muut resursseja ja ympäristöä säästävät innovaatiot sekä teollisen internetin eri sovellu-

tukset (RICS 2015).  

3.3.3 Sitoutuminen ja laaja yhteistyö eri sidosryhmien välillä 

Onnistuakseen vastuullinen rakennuttaminen vaatii toimivaa ja laajaa yhteistyötä projektin 

eri tahojen ja sidosryhmien kesken heti rakennusprojektin alusta alkaen (Muldavin 2010, 

Shen et al. 2010, Ding 2007). Mahdollisimman vastuullisen lopputuotteen saavuttamiseksi 

on lisäksi saatava kaikki tahot sitoutumaan projektiin, mikä vaatii tarvittavien kannustimien, 

sopimusten, palkkioiden ja sanktioiden määrittämistä sopimusasiakirjoissa (Muldavin 

2010). Sitoutumista voidaan parantaa muun muassa muodostamalla eri toimijoille kannus-

tinjärjestelmä, joka palkitsee vastuullisesta kokonaisratkaisusta tai onnistuneesta vastuulli-

sesta palvelukokonaisuudesta. Tämän vuoksi Larsen (2010) pitää yrityksen julkista sitoutu-

mista vastuulliseen rakennuttamiseen oikeana lähestymistapana, jolloin kaikille projektin 

osapuolille on selkeää, millä tasolla vastuullisuus otetaan huomioon, ja omalla esimerkillä 

ohjataan projektin onnistumista.  

 

Koska tarve kiinteistökehittämiseen lähtee käyttäjien tarpeesta, omistajan ja rakennuttajan 

sekä loppukäyttäjän toimiva yhteistyö koko projektin elinkaaren ajan on ensiarvoisen tär-

keää, mikä mhdollistaa toimivien ja joustavien tilojen rakennuttamisen (Pivo 2009). Tämän 

vuoksi eri sidosryhmät tulisi ottaa huomioon mahdollisimman aikaisin rakennuttamisprojek-

tissa aina suunnitteluprosessista lähtien. Yhteistyön merkitys korostuu projektin alkuvai-

heessa, jolloin suunnittelulla ja osallistumisella pystytään vaikuttamaan moneen eri tekijään 
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tulevissa rakennusvaiheissa. (Muldavin 2010). Yhteistyötä lisäämällä projektin alkuvai-

heessa muun muassa urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden välillä pystytään mahdollisesti pa-

rantamaan rakennettavuutta, tunnistamaan vaihtoehtoisia rakentamismetodeita ja määrittä-

mään materiaalien ja suunnitelmien vaikutuksia kohteen vastuullisuustasoon (Shen et al. 

2010). Tämän lisäksi vastuullisuuden tärkeisiin kysymyksiin kuten ilmansaasteisiin, energi-

ankulutukseen ja veden saastumiseen voidaan kiinnittää enemmän huomiota (Shen et al. 

2010).  

 

Lopputuotteen laadun ja sopivuuden takaamiseksi eri työryhmissä tulisi olla mahdollisim-

man laaja ja heterogeeninen osaaminen, jolloin projektia tulee tarkasteltua mahdollisimman 

monesta näkökulmasta (Muldavin 2010). Tämän lisäksi asiantuntijoiden, laadukkaan ja mo-

nialaisen tiedon sekä ammattitaitoisten tekijöiden tuominen rakennuttamisprojektiin paran-

taa kohteen vastuullisuuden kokonaistasoa (Shen et al. 2010). Asiantuntijoiden valintapää-

töksiä tehdessä tulisi tämän vuoksi olla tietyt vaatimukset esimerkiksi asiantuntijoiden ko-

kemuksesta tai kompetenssista ESG asioissa, millä parannetaan suunnittelun laatua ja vas-

tuullisuuden toteutumista lopputuotteessa (Pivo 2008, UNEP FI 2016).  

 

Sitoutumisen lisäksi rakennuttamisprojektiin tulisi tuoda koko hankintaketjun laajuinen toi-

mintatapojen avoimuus, millä pyritään kitkemään muun muassa korruptiota ja muita väärin-

käytöksiä. Vastuullinen toiminta edellyttää lisäksi alihankkijoiden tarkastamista, mahdol-

lista sidosryhmien kouluttamista vastuullisuusfokuksen terävöittämiseksi ja laadun paranta-

miseksi, sekä muita vastaavia toimenpiteitä vastuullisuustason kasvattamiseksi ja sen integ-

roimiseksi osaksi erilaisia prosesseja ja toimenpiteitä. (RICS 2015). 

3.3.4 Kokonaisvaltainen suunnitteluprosessi ja elinkaariajattelu 

Vastuullinen rakennuttamisprosessi pyrkii ottamaan huomioon rakennuksen koko elinkaa-

ren, ja minimoimaan ympäristövaikutukset (Berardi 2013). Lisäksi pyrkimys on vähentää 

rakentamisen urakkaluonteisuutta ja talouskeskeisyyttä, ja tukea siirtymistä yhä useammin 

kohti kokonaisvaltaista elinaariajattelua (Shen et al. 2010). Tämän vuoksi kestävän kehityk-

sen ympärille rakennettavan rakennuksen liiketoiminta ja rahavirta on ensiarvoista ymmär-

tää, ja tämän jälkeen siirtää se osaksi prosessirakenteita (Lapinski et al. 2006). Suunnittelulla 

on tässä erittäin suuri rooli, sillä arkkitehdeillä ja suunnitteluinsinööreillä on mahdollisuus 

vaikuttaa laaja-alaisesti projektin kokonaisuuteen ja vastuullisuuden sekä kestävän kehityk-

sen huomioimiseen. Tämän vuoksi monet pyrkivät siirtymään passiivisesta suunnittelusta 

aktiiviseen osallistuvaan suunnitteluun, tuovat kokonaisvaltaisia näkökulmia suunnittelu-

prosessiin sekä ottavat käyttöön vastuullisia energiaratkaisuja. (Rode et al. 2011). 

 

Kokonaiselinkaari, suunnitteluvaiheesta kiinteistön vastuulliseen purkuun materiaalit kier-

rättäen, on hyvin merkittävässä osassa vastuullisessa rakennuttamisprosessissa, ja tämän 

vuoksi eri toiminnot, kuten esimerkiksi kierrättäminen, pyritään integroimaan osaksi koko 

projektin elinkaarta (UNEP FI 2016). Rakennuksen ympäristöllisen suorituskyvyn maksi-

moinniksi energiatehokkuuteen tulisi vaikuttaa heti suunnittelun ensihetkistä alkaen, mikä 

laskee myös vastuullisen rakennuksen rakennuskustannuksia huomattavasti. Tällöin ilmas-

toon vaikuttavia tekijöitä voidaan paremmin integroida suunnitteluvaiheeseen (Roodman & 

Lenssen 1995). Tämän lisäksi suunnittelussa tulisi käyttää integroituja ja monitieteellisiä 

suunnittelumenetelmiä ja lähestymistapoja, jotka yhdistävät ympäristöelementtejä sekä tek-

nologisia ratkaisuja ja menetelmiä suunnitteluprosessin edetessä eri vaiheisiin. Tällöin on 

saavutettavissa suurempi vastuullisuustaso verrattuna vastuullisuuselementtien myöhem-
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pään toteuttamiseen. Myöhäinen implementointi aiheuttaa lisäkustannuksia, ja eri toimenpi-

teiden ja ratkaisujen toteuttaminen ei välttämättä ole mahdollista myöhemmissä vaiheissa. 

(Lowton 1997, Ding 2007, Kats 2003). 

 

Elinkaariajattelun sisäistäminen osaksi suunnittelua mahdollistaa kestävän, energiatehok-

kaan ja vastuullisen suunnittelun sekä ympäristöystävälliset materiaalit, minkä seurauksena 

syntyy turvallinen, toimiva, laadukas ja terveellinen ympäristö (Shen et al. 2010, RICS 2015, 

Roodman & Lenssen 1995). Tämä mahdollistaa myös synergioiden löytämisen eri sidosryh-

mien ja prosessien välillä, ja erilaisten komponenttien yhteensovittamisen joustavasti (Mul-

davin 2010). Elinkaariajattelun sisäistäminen ja huomioiminen heti alkuvaiheessa helpottaa 

myös erilaisten teknologisten järjestelmien integroimista rakennukseen, ja niiden toiminta ja 

käyttöaste pysyvät optimaalisella tasolla sekä hyöty mahdollisemman suurena (Muldavin 

2010).  

 

Elinkaarikustannusten ja energiankulutuksen seuraamiseksi ja tavoitetasojen määrittä-

miseksi rakennusten luokittelu- ja arviointimetodeja tulisi käyttää mahdollisimman aikaisin 

suunnittelussa, millä mahdollistetaan myös yhteistyö arviointi- ja suunnittelutiimien välillä 

(Ding 2007). Tämän lisäksi lopputuotteelle tulisi asettaa selkeät vastuullisuuden tavoitteet, 

joihin pyritään (Muldavin 2010). Myös vastaavien rakennusten suorituskykydataa ja tuloksia 

pystytään käyttämään uusien kohteiden suunnitteluvaiheen energiamallinnuksessa ja tavoittei-

den määrittämisessä (Turner & Frankel 2008). Tyydyttävään lopputulokseen pääsemiseksi on 

jatkuva palautteenanto ensiarvoisen tärkeää eri osapuolien välillä. Tämän lisäksi vastuulli-

suuden fokusta tulisi tuoda esiin ja kommunikoida projektin eri tahoille aktiivisesti, sekä 

mitata eri tahojen onnistumista vastuullisuuden viitekehyksessä (Lapinski 2006). 

 

Rakennuttamisprosessin viitekehyksenä toimii erilaisten rakennuskoodien, rakennustapaoh-

jeiden ja lakien määräämien standardien noudattaminen. Kuitenkin vastuullisuuden tuomi-

nen rakennuttamiseen tarkoittaa tämän tason ylittämistä ja innovatiivisten ratkaisujen hake-

mista, jotta kohde kokonaisuudessaan on vastuullisesti rakennettu ja vastaa sille asetettuja 

vaatimuksia (Nelson et al. 2010). Vastuulliseen lopputulokseen pääsemiseksi vastuullinen 

kehittäjä kysyy ja kyseenalaistaa eri ratkaisujen laadun ja toiminnallisuuden ja varmistaa 

toimintatapojen toimivuuden ja vastuullisuuden (Muldavin 2010). Tämän vuoksi rakennus-

aikainen mittaaminen ja alihankkijoiden seuranta ja tarkkailu on tärkeää ja helpottaa raken-

tamisprosessin vastuullisuuden todentamista ja parantaa lopputuotteen laatua (Lapinski et al. 

2006, RICS 2015).  

 

Rakennusalalla laajasti käytössä olevaa BIM (Building Information Modelling) työkalua 

voidaan käyttää apuna rakennuttamisprojektin vastuullisuuden johtamisessa ja hallinnassa, 

sekä toiminnan ohjauksessa ja seurannassa. BIM tarjoaa mahdollisuuden tuoda rakennutta-

misprosessin vastuulliseen johtamiseen uusia menetelmiä ja toimenpiteitä, jotka auttavat 

luomaan arvoa rakennuksen koko elinkaaren aikana, eikä pelkästään rakennuttamisprosessin 

projektinhallinnassa ja suunnittelussa (Andersson & Jonsson 2013). Näin ollen rakennutta-

misprosessin tärkeimmät sidosryhmät (arkkitehdit, insinöörit, asiakas ja rakentaja) pystyvät 

saavuttamaan BIM:n avulla synergiahyötyjä, jakamaan informaatiota ja koordinoimaan pro-

sesseja, jotka ovat vastuullisuuden kokonaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Kuitenkin 

on huomioitava, että rakennuttamisprosessin yhteistyöprosessia ei voi standardoida, eikä 

BIM tuo tähän itsessään ratkaisua, vaan se on räätälöitävä jokaiseen projektiin erikseen. (Se-

bastian 2011, UNEP FI 2016).  
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Rakennuttajalla on suuri rooli, sillä asettamalla tavoitteita, toimintatapoja ja vaatimuksia ra-

kennuttaja voi muun muassa aktiivisesti pyrkiä vähentämään ja minimoimaan rakennusma-

teriaalien logistiikkaa ja rakentamisen aikaista jätettä (Sparkling 2010, Nelson et al. 2010). 

Lisäksi asettamalla ympäristösertifikaatin tavoitetason rakennuttaja voi antaa suuntaviivat 

suunnitteluun ja rakentamiseen, ja todentaa rakennuksen valmistuttua lopputuotteen vastuul-

lisuuden (KTI 2013). Lisäksi aktiivinen vuoropuhelu ja kommunikointi urakoitsijoiden 

kanssa mahdollistavat vaihtoehtoisten toimintamallien ja erilaisten toteutusmuotojen tarkas-

telun ja tunnistamisen, sillä urakoitsijalla on informaatiota eri prosessien toiminnasta ja me-

kaniikasta ja materiaalien soveltuvuudesta. Yhdistämällä urakoitsijoiden tietotaidon ja ko-

kemuksen käyttäjien ja muiden sidosryhmien vaatimuksien ja tavoitteiden kanssa, saadaan 

muodostettua koko rakennuksen kokonaisvaltaisesti huomioonottava kokonaisuus. (Shen et 

al. 2010). 

 

Rakennuttajalla on myös mahdollisuus edistää vastuullista toimintaa vastuullisilla 

tuotantoketjuvalinnoilla, joilla voidaan huomioida erityisesti korruptio, ihmisoikeudet ja 

toiminnan läpinäkyvyys. Tarkalla tuotanto- ja toimitusketjun valinnalla pystytään 

edistämään läpinäkyvien menetelmien käyttöä yleisesti rakennuttamisprosesseissa ja 

rakennusteollisuudessa. Muun muassa hankinnoissa ja kilpailutuksissa voidaan asettaa 

tiettyjä vaatimuksia suunnittelijoille, urakoitsijoille ja ulkoisille toimijoille, joilla pystytään 

kontrolloimaan tuotantoketjun ja lopputuotteen prosessien, rakentamisen ja suunnittelun 

laatua. (RICS 2015, GRESB 2015).  

 

Ympäristöllisten elementtien lisäksi käyttäjien hyvinvointi ja tuottavuus sekä sosiaalinen 

arvo on huomioitava jo suunnitteluprosessissa, ja näiden vieminen sekä suunnitteluun että 

rakentamiseen vaatii prosessin kokonaisvaltaista tarkastelua ja kiinteistön koko elinkaaren 

huomioimista jo suunnitteluvaiheesta lähtien (Presley & Meade 2010, Muthulingham et al. 

2009, Roper & Beard 2006). Kokonaisvaltaisesti vastuullisen kohteen suunnittelussa ja 

kaavoituksessa huomioidaan ympäristö, sekä pyritään avoimeen vuoropuheluun 

kehitettävän kohteen ympäröivän yhteisön ja vuokralaisen kanssa (RICS 2015). Myös Pivo 

(2008) pitää vastuullisen rakennuttamisen yhtenä sosiaalisena fokusalueena yhteisön 

kehittämistä, missä pyritään ottamaan huomioon kehitettävän kohteen ympäristö ja ihmiset. 

Vaikuttamalla ja parantamalla kiinteistöjen lähiympäristöä, ihmisten terveyttä, 

koulutustasoa, turvallisuutta, työllisyyttä ja asumista pystytään pienentämään 

sijoituskohteiden vajaakäyttöä, korottamaan hallitusti vuokria ja minimoimaan mm. 

vandalismin ja rikollisuuden aiheuttamat kustannukset. Lisäksi Pivo alleviivaa 

täydennysrakentamisen huomattavaa roolia kaupungin uudistumisen kannalta, mikä 

parantaa muun muassa taloudellista kehitystä, kaupungin hedelmällisyyttä, infra tehokkuutta 

ja saavutettavuutta. Sosiaalista vaikutusta ja toimenpiteitä raportoidaan esimerkiksi GRI 

raportoinnissa muun muassa vapaa-ehtoisina sijoituksina sosiaaliseen infraan (GRI 2014). 

 

Vastuullisten kohteiden markkinahintapreemiot ovat usein saatavissa erittäin pienillä tai nol-

lainvestoinneilla. Lähes poikkeuksetta energiatehokkaiden ja vastuullisten kohteiden hinta-

preemio voidaan perustella ammattitaitoisella suunnittelulla ja rakentamisella, mikä koros-

taa vastuullisuuden tuomista osaksi prosessia mahdollisimman aikaisin. Näiden syiden 

vuoksi suunnittelulla pitäisi huomattavan suuri rooli vastuullisessa rakennuttamisproses-

sissa. (Rode et al. 2011).  
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3.3.5 Urakkasopimukset 

Kestävän kehityksen erilaisten vaatimusten täyttäminen ja niiden lisääminen rakentamispro-

sessiin saattaa tehdä kompleksisesta prosessista vielä vaikeamman. Vastuullisuuden pyrki-

mys minimitason ylittämiseen alleviivaa entisestään erilaisen sääntelyn ja koodien noudat-

tamisen roolia, ja niiden asettamat reunaehdot vastuulliselle kehittämiselle ovat entistä tiu-

kempia. Tämän vuoksi rakennuttamisprosessissa on tärkeä kertoa ja informoida suunnitteli-

joita ja arkkitehtejä selkeästi tavoitteista ja arvoista, joita haetaan rakennuttamisprojektissa, 

jotta projektin lopputulos on halutun kaltainen. (Muldavin 2010) 

 

Projektin kompleksisuuden ja vastuullisuuden moniulotteisuuden vuoksi vastuullisten ra-

kennuttamiskohteiden urakkasopimuksissa perinteinen kiinteähintaiseen lopputuotteeseen 

fokusoitunut malli ei ole paras, sillä siinä ei yleisesti huomioida rakennuksen toimintaa ja 

suorituskykyä rakentamisprosessin jälkeen. Tämän vuoksi muun muassa energiankulutuk-

sen tavoitetasojen saavuttaminen ei näy sopimuksissa. Perinteisissä urakkasopimuksissa mo-

net kustannukset ovat sidottu lopputuotteen hintaan, ja siksi elinkaarikustannusten painoarvo 

on vielä vähäinen. Tällöin rakennuksen tulevaisuuden toimintakyky ei ole rakentajan vas-

tuulla, mikä aiheuttaa rakennusyhtiöiden fokusoitumisen lähes yksinomaan fyysiseen raken-

nusprosessiin, jolloin elinkaarikustannukset ovat omistajan kontolla. (Muldavin 2010). 

 

Perinteisten urakkasopimusten sijaan vastuullisuus tulisi tuoda selkeästi esille urakkasopi-

muksissa muun muassa asettamalla selkeitä vaatimuksia rakennuksen rakentamisen jälkei-

selle toiminnalle ja energiankulutukselle, huomioimalla erikoisprosessit, ja asettamalla sel-

keät suorituskykyodotukset rakennukselle. Vastuullisuutta tulisi painottaa, ja huomioida li-

säksi muun muassa suunnitteluyrityksen ammatillinen vastuuvelvollisuus, energiatehokkaan 

ja vastuullisen kohteen potentiaalinen markkinointiriski sekä erilaiset urakka- ja sopimusris-

kit. Rakennuttamisvaiheen markkinointi on käytännössä tulevaisuuden markkinointia, joten 

takeita lopputuotteen vastuullisuudesta, vihreydestä ja rakennuksen suorituskyvystä ei ole. 

Tämän vuoksi markkinointiriski olisi huomioitava urakkasopimuksessa riskien toteutumisen 

varalta. (Muldavin 2010). 

 

Vastuullisessa rakennuttamisessa on pienennettävä käytettävissä olevilla keinoilla kestävän 

kehityksen mukaisen rakentamisen riskiä muun muassa suuremmalla oman pääoman mää-

rällä, kiinteillä urakkahinnoilla, sopimussakoilla, laajamittaisella loppukatselmuksella ja ra-

kennukselle asetettavalla suorituskykytakuulla. Tämän lisäksi energiankäyttöä tulisi ennus-

taa jo ennen rakennusvaihetta, mikä helpottaa suorituskykytakuiden ja sopimussakkojen 

määrittämistä. (Muldavin 2010).  

 

Vastuullinen rakennuttaminen ei kuitenkaan ole vielä mutkaton prosessi, sillä siihen liittyy 

vielä huomattavia haasteita. Uudiskohteiden energiatehokkuusinvestointien kannattavuutta 

on hankala ennakoida, monesti eri sidosryhmiltä puuttuu kokemusta kokonaisvaltaisesta 

vastuullisesta rakentamisesta. Lisäksi vastuullisten rakennusten teho ja hyöty ovat vielä ky-

seenalaista ja siitä ei ole riittävää näyttöä markkinoilta. Lisäksi oman ongelmansa aiheuttaa 

elinkaarivastuullisuuden mittaaminen ja arvioiminen taloudellisena menestyksenä. Näiden 

tekijöiden vuoksi vastuullisuuden yksiselitteinen vieminen urakkasopimuksiin on edelleen 

haasteellista. (KTI 2013). 
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3.4 Vuokrausprosessi 

Taloudellinen vastuullisuus on eläkeyhtiön lakisääteinen peruslähtökohta, mikä asettaa tietyt 

viitekehykset ja toimintatavat myös vuokraustoiminnan vastuullisuuteen. Hyvän tuoton var-

mistamiseksi on pyrittävä takaamaan vuokralaisten pysyvyys, optimoitava käyttöaste, sekä 

pyrittävä parantamaan vuokratuottoa muun muassa erilaisilla palveluliiketoimintamalleilla, 

sopimusehdoilla ja vuokralaisparannuksilla. Näiden edellytyksenä on aktiivinen markkina-

seuranta ja – raportointi, riskienhallinta ja tarvittavat vuokralaisparannusinvestointien kan-

nattavuuslaskelmat. (KTI 2013). 

3.4.1 Vastuullinen vuokrausprosessi 

Vuokrausprosessin vastuullisessa lähestymistavassa pätee samat peruslainalaisuudet kuin 

muissakin kiinteistösijoitusprosessin osissa. Tämän vuoksi myös vuokrausprosessin ydin ja 

lähtökohta on strategiassa linjattu vastuullinen lähestymistapa. Kun vastuullinen ajattelutapa 

integroitu vuokrauksen prosesseihin ja osiin, on sen jalkauttaminen käytäntöön yksinkertai-

sempaa, ja eri toimenpiteiden luominen helpompaa. (KTI 2013, UNEP FI 2016). 

 

Vuokrausprosessi voidaan jaotella osiin vastuullisuuden eri tekijöiden (ESG) mukaan (Tau-

lukko 8). Prosessi nojaa vahvasti sosiaaliseen vastuullisuuteen, johon sisältyy esimerkiksi 

onnistuneen vuokrausprosessin kannalta tärkeät tekijät tilojen terveellisyys ja asiakassuh-

teet. Ympäristöllisillä tekijöillä on huomattavasti pienempi rooli kuin muissa investointipro-

sessin osissa, sillä vuokrausprosessi on voimakkaasti sosiaalisiin tekijöihin linkittynyt. 

Vuokrausliiketoiminnan ytimen muodostaa tilojen käyttäjien ja asiakkaiden viihtyvyys, joi-

den keskeinen fokus välittyy asiakkaalle sosiaalisten elementtien myötä esimerkiksi tilojen 

kehittämisen, vuokralaisviestinnän ja käyttäjien huomioimisen kautta.  

 

Taulukko 8 Vuokrausprosessin vastuullisuustekijät (KTI 2013, UNEP FI 2012, RICS 2015) 

 

Sosiaalinen vastuullisuus  

tekijä huomioitavia asioita 

vuokraustoiminnan strategiat ja joh-

taminen 

 

 tilojen kehittäminen 

 vuokralaisvalinta 

 vuokralaisten tukeminen esim. lisäarvopalve-

luilla 

tilojen turvallisuus ja terveellisyys 

hyvät sisäolosuhteet 
 käyttäjätyytyväisyyden ja palautteen seuranta 

 jalkautuminen kohteisiin ja olosuhteiden seu-

ranta 

asiakassuhteet  vuokralaisviestintä ja – ohjaus 

 toiminnan säännöllinen tukeminen 

 yhteyshenkilöt 

 sisäiset prosessit ja ohjeistukset vuokraami-

sessa 

käyttäjälähtöinen investointisuunnit-

telu 

 

 käyttäjien tarpeet pitkällä tähtäimellä 

 investointikustannusten hyöty- / kustannus-

jako 

 yhteisöjen kunnioittaminen 

Ympäristöllinen vastuullisuus 
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käyttäjien energian- ja vedenkulu-

tuksen vähentäminen 
 viestintä, koulutus, tukeminen ja ohjaaminen 

 mittarit ja kulutuksen paikantaminen, kulutus-

raportointi sekä maksu kulutuksen mukaan 

 maininta vuokrasopimusehdoissa ja kannusti-

met  

vuokrasopimukset 

 
 kannustimet vuokrasopimuksissa 

 green lease- sopimus ja niiden räätälöinti 

vuokralaisten tilanteen mukaan  

liikkumiseen vaikuttaminen ja saa-

vutettavuus 
 liikkumis- ja pysäköintiratkaisut (muun mu-

assa sosiaalitilat, pyöräpaikat ja autoton kam-

pus) 

tilatehokkuuden lisääminen  tilojen ja työympäristöjen kehittäminen 

 tilatehokkuuden parantaminen 

 innovatiiviset ratkaisut 

asiakkaiden ja käyttäjien tietoisuu-

den lisääminen 
 viestintä, ohjeistukset, asiakaskyselyt, sään-

nölliset tapaamiset ja tapahtumat 

Hallinnollinen ja taloudellinen 

vastuullisuus 

 

vuokrausprosessi  vuokralainsäädännön noudattaminen 

 hyvä vuokratapa sekä korruption kitkeminen 

 alan tavanomaisten käytäntöjen ja vuokraso-

pimusehtojen noudattaminen 

 sisäpiirin huomioonottaminen 

haltuunottoprosessit  ohjeet ja menettelytavat eri toimijoiden vaih-

tuessa sekä toiminnan läpinäkyvyys 

 

Vastuullisuuden jalkauttaminen vuokrausprosessiin on vahvasti sidoksissa vuorovaikutuk-

seen vuokralaisen kanssa. Vuoden 2015 GRESB raportissa tunnistettuja yleisiä keinoja vas-

tuullisen lisäämiseksi olivat muun muassa säännölliset tapaamiset vuokralaisten kanssa, toi-

mintaohjeiden ja vastuulliseen toimintaan ohjaavien oppaiden antaminen, kulutuspalautteen 

antaminen ja erilaiset vuokralaistapahtumat. Myös Larsen (2010) pitää vastuullisen vuok-

raustoiminnan tukipilarina kestävän kehityksen tietoisuuden lisäämistä vuokralaisten kes-

kuudessa muun muassa vuokralaisia kouluttamalla.  

 

Vastuullinen vuokrausprosessi on vahvasti keskittynyt sosiaaliseen vastuullisuuden lisäksi 

käyttäjän ja vuokralaisen palveluprosessiin. Käyttäjän tarpeet muodostavat vaatimukset ti-

lojen toimivuudelle ja mahdollisille muutostoimenpiteille. Tavoitteena on pyrkiä avoimeen 

dialogiin vuokralaisen kanssa, ja mahdollistaa pitkäaikainen ja toimiva vuokrasuhde, joka 

johtaa vuokralaisen sitoutumiseen tiloihin. Tämän saavuttamiseksi on pyrittävä reiluihin ja 

kohtuullisiin sopimuksiin, vuokralaisen kuunteluun ja toimivaan tiedonvaihtoon vuokralai-

sen kanssa. Vuokralaisen valinnassa olisi tämän vuoksi pyrittävä huomioimaan laaja-alai-

sesti sosiaaliset tekijät ja muodostamaan kokonaisuus, joka pyrkii vuokratuoton maksimoin-

tiin sekä vastuulliseen vuokraustoimintaan pitkällä aikavälillä. (RICS 2015, Boyd & Kimmet 

2005).  

 

Vuokrausprosessin ympäristöllisen vastuullisuuden ydin on käyttäjien energian - ja veden-

kulutuksen vähentäminen, sekä vuokralaisen muun toiminnan ohjaaminen kohti vastuullista 
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toimintatapaa muun muassa parantamalla pysäköinti- ja liikkumisratkaisuja. Energiakustan-

nusten laskuun pystytään vaikuttamaan esimerkiksi tarjoamalla vuokralaisille ilmaisia ener-

gia-auditointeja ja velvoittamalla vuokralaista laskemaan oma ekologinen jalanjälkensä. 

Näillä toimenpiteillä saadaan tarkkaa tietoa energiankulutuksen kehittymisestä. Näiden li-

säksi Pivon (2010) tekemän tutkimuksen mukaan erilaisten vastuullisen toiminnan oppaiden 

ja energiankulutukseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävien materiaalien antaminen 

vuokralaisille on yleistä. Tämän lisäksi muun muassa vuokrasopimuksen alkuvaiheessa ti-

lojen luovutus sekä rakennuksen käyttöön liittyvän informaation kulku on ensiarvoisen tär-

keää. (Pivo 2010).  

 

Muutos kiinteistöjen energiankulutuksen vähentämiseksi lähtee pääsääntöisesti käyttäjäta-

solta, ja osittain tämän vuoksi vuokraustoimintaan on pyritty löytämään ratkaisuja, joissa 

energiankulutuksen ja päästöjen vähentämisen vastuuta siirrettäisiin myös käyttäjälle (Boyd 

& Kimmet 2005). Tämän vuoksi laaja yhteistyö käyttäjän ja omistajan välillä on tärkeää ja 

yhteistyön edellytyksenä ovat säännölliset neuvottelut tahojen välillä (Hinnells et al. 2008). 

 

Vastuullinen vuokrausprosessi linkittyy vahvasti rakennuttamisprosessiin, jossa pyritään 

luomaan tuottoisa ja toimiva vuokrauskohde. Erilaisten kohteiden markkinointivaiheessa tu-

lisi painottaa vastuullisten rakennusten hyötyjä, mikä saattaa vaikuttaa lyhentävästi markki-

nointiaikaan. Markkinoinnin painottamisella rakennusten vastuullisiin tekijöihin ja niiden 

heijastevaikutuksiin (mm. tuottavuuden parantamiseen ja kustannusten pienenemiseen) pys-

tytään lisäämään vastuullisten kohteiden kysyntää ja vuokralaisten sitoutumista, ja näin li-

sätä oman toiminnan kokonaisvastuullisuutta (Yudelson 2008).  

 

Laaja yhteistyö vuokralaisen kanssa helpottaa vuokratun kohteen parannustöiden suunnitte-

lua ja toteuttamista oikeanlaisina. Lisäksi yhteistyössä vuokralaisen kanssa rakennuksista 

pystytään keräämään dataa muun muassa kulkemisesta, hiilijalanjäljestä ja rakennuksen suo-

rituskyvystä ja soveltuvuudesta. Tätä dataa voidaan jalostaa informaatioksi muiden kohtei-

den kehittämiseen ja ylläpitoon sekä uudiskohteiden rakentamisen tueksi. Datan vaihto mo-

lemmin puolin lisää myös toiminnan läpinäkyvyyttä. Lisäksi vuokralaisyhteistyöllä voidaan 

profiloida käyttäjien käyttäytymistä, mikä helpottaa ja parantaa sosiaalisten aspektien huo-

mioimista tilojen kehittämisessä, ylläpidossa ja parantamisessa. (Miller & Buys 2008, Guy 

1998). 

 

Vastuullinen vuokraustoiminta pyrkii yksinkertaisuudessaan maksimoimaan vuokralaisten 

hyvinvoinnin houkuttelemaan laadukkaita ja pitkäaikaisia vuokralaisia tarjoamalla tehok-

kaan, tuottoisan ja toimivan tilan, joka on edullista käyttää ja omistaa (Pivo 2009, Yudelson 

2008) 

3.4.2 Green lease- sopimukset 

Syy vastuullisten ja vihreiden rakennusten yleistymisen hitaudessa on kustannusten ja hyö-

tyjen epätasapaino, sillä kustannukset tulevat omistajalle rakennuttamis- ja korjausproses-

sien aikana, kun taas erittäin suuri osa hyödyistä kohdistuu rakennuksen käyttäjälle. Tästä 

seuraa tietynlainen eturistiriita ja -ongelma (agency problem) vuokrausprosessissa. Tavan-

omainen vuokrasopimus ei tuo kyseiseen ongelmaan ratkaisua, ja tähän muutostarpeeseen 

on luotu erialaisia green lease- vuokrasopimusmalleja, joissa vuokranantaja ja vuokralainen 

pyrkivät sopimuksen kanssa yhteistyöhön. Tällöin pyrkimyksenä on vähentää rakennusten 

ympäristökuormaa omistuksen sekä käytön aikana. Taustalla on tarve hakea ratkaisua, miten 

matalien kustannusten ulkoisvaikutukset vuokralaiselle saadaan hyödyttämään myös omis-

tajaa. (Nelson et al. 2010, Brooks 2008, UNEP FI 2016). 
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Green lease- vuokrasopimuksiin on Brooksin (2008) mukaan kaksi erilaista lähestymistapaa:  

 

1. velvollisuudet ympäristöllisesti vastuullisesta toiminnasta ja kulutuksen vähentämi-

sestä valtuutetaan vuokrasopimuksessa (yksi taho valtuuttaa) 

2. yhteistyömalli, jossa on yhteiset tavoitteet ja molemmilla on omat vastuut ja velvol-

lisuudet 

 

Sopimukseen voidaan sisällyttää seuraavat rakennusta ja sen käyttöä koskevat asiat:  

 

1. Tavoitteet ja benchmarkit 

a. Tiettyjen tavoitteiden asettaminen halutuille mittareille. Yleisiä green lease- so-

pimuksessa sovittavia asioita ovat mm. veden- ja energiankulutus, jätteen ja ve-

den vähentäminen ja kierrättäminen sekä aurinko ja tuulienergian saatavuus ton-

tilla. Linjaus virikkeistä ja kannustimista parantaa rakennusta kokonaisvaltai-

sesti.  

2. Ekologisesti kestävän kehityksen ohjesäännöt ja sääntely 

a. Sisäilman standardien huomioiminen (lämpö, ilmankosteus, ilmanvaihto ja il-

mastointi), materiaalien käyttö ja kierrättäminen, ympäristöystävälliset tuotteet 

ja vihreä matkustaminen 

b. elinkaarikustannusten käyttöönotto 

3. Suorituskykystandardit 

a. Sopimus, miten mitataan suoriutumista.  

4. Ristiriitatilanteen ratkaisut 

a. Miten menetellään, jos tavoite jää saavuttamatta? 

5. Green lease- sopimuksen aikataulu 

 

(UNEP FI 2016, Brooks 2008, Nelson et al. 2010) 

 

Green lease- sopimusten käyttö on perusteltua molempien osapuolien kannalta, ja sen vuoksi 

sopimusprosessissa ja tilojen vuokrausprosessissa on tehtävä laajamittaista yhteistyötä vuok-

ralaisen kanssa, jotta mahdollisimman suuret ympäristö- ja kustannushyödyt ovat saavutet-

tavissa molemmin puolin (UNEP FI 2012). Sopimustasolla voidaan määrittää, halutaanko 

lisätä vuokralaisten tietoutta vastuullisesta toimintatavasta väljemmällä sopimusmallilla, tai 

asettaa sitovia suorituskykytavoitteita ja sakkoja vieden samalla vastuullisuutta syvemmälle 

tasolle (Nelson et al. 2010).  

3.5 Ylläpitoprosessi 

Kiinteistöjen ylläpitoprosessi sisältää rakennuksen parantamista, kunnostamista, korjaa-

mista ja ylläpitämistä kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa. Prosessissa on paljon samankal-

taisuuksia rakennusprosessiin, ja eri ylläpitotoimenpiteitä voidaan suorittaa ennakoivasti tai 

vasta tarpeen vaatiessa. (Lam et al. 2010, Kherun et al. 2002). 

 

Nykyisen kirjallisuuden mukaan vastuullisen ylläpitoprosessin tärkeimmät toimenpiteet voi-

daan jakaa pääkohtiin seuraavasti:  

 

1. ylläpitoprosessin johtaminen 

2. yhteistyö eri sidosryhmien välillä 

3. rakennuksen suorituskyvyn mittaaminen ja parantaminen 
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4. rakennuksen korjaaminen ja perusparannukset 

 

Alla olevassa taulukossa 9 on eritelty toimenpiteet tarkemmin erikseen ympäristöllisen, so-

siaalisen ja hallinnollisen / taloudellisen vastuullisuuden alle. Ympäristöllinen vastuullisuus 

keskittyy vahvasti energian -, jätteen - ja veden kulutuksen vähentämiseen ja näihin liittyviin 

toimenpiteisiin. Lisäksi erilaiset tekijät, joilla pyritään laskemaan ylläpidon kustannuksia, 

ovat erittäin huomattavassa roolissa. Sosiaalinen vastuullisuus fokusoituu tilojen turvalli-

suuden ympärille. Ylläpidon yksi keskeinen rooli onkin tarjota vuokralaisille ja tilojen käyt-

täjälle toimivat ja terveelliset tilat. Lisäksi eri sidosryhmien kanssa käytävä vuorovaikutus 

on keskeisessä osassa vastuullisen ylläpitoprosessin onnistumiseksi. Hallinnollisen ja talou-

dellisen vastuullisuuden fokus on läpinäkyvän toiminnan ja sopimusten kohtuullisuudessa 

sekä eri sidosryhmien ja intressien johtamisessa.  

 

Taulukko 9 Ylläpitoprosessissa huomioitavia toimenpiteitä vastuullisuuden lisäämiseksi 

(KTI 2013, Nelson et al. 2010, UNEP FI 2012, UNEP FI 2014, Larsen 2010, Rode et al. 

2011, Yudelson 2008, Pivo 2008, Pivo 2010, GRI 2014, RICS 2015, Lapinski et al. 2006) 

 

Ympäristöllinen vastuullisuus 

 

 

toimenpide huomioitavia asioita 

ylläpitokustannusten optimointi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tehokas rakennusten hallinta ja johtaminen 

 peruskorjaustoiminnan ohjaaminen  

 korjausten suunnitelmallisuus, ajoitus ja 

asianmukaisuus  

 ennaltaehkäisevä huoltotoiminta, kunto-

kartoitukset ja huoltokirjat 

 energian ja vedenkulutuksen ohjaaminen 

ja seuranta 

 asianmukaiset säädöt ja huollot 

 säästötavoitteiden asettaminen: niitä tuke-

vat ohjaus- ja sopimusmallit vuokra- ja yl-

läpitosopimuksissa 

 parhaiden menetelmien käyttäminen 

kohteen käyttöiän maksimointi 

 
 muunneltavuus, monikäyttöisyys, tilate-

hokkuus sekä materiaalivalinnat 

investointien suunnittelu ja toteutta-

minen 

 

 perusparannusinvestointien kannattavuus 

ja vaikutukset vuokratasoon, vuokratta-

vuuteen, kohteen riskeihin ja ylläpitokus-

tannuksiin 

energian ja vedenkulutuksen 

vähentäminen 

 

 

 

    

 kulutuksen reaaliaikainen seuranta lähteit-

täin, säännölliset katselmukset, huoltokir-

jat ja kulutuspiikkien hallinta  

 eri sidosryhmien ohjaaminen ja koulutta-

minen  

 sanktiot ylläpito- ja vuokrasopimuksissa 

 energian säästösopimukset 

 valaistuksen ja muiden taloteknisten jär-

jestelmien parantaminen ja tehostaminen  
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 energiamuotojen seuranta ja tarvittava päi-

vittäminen uusiutuvaan energiaan 

 strategiset jälkiasennukset 

 sertifikaattitason parantaminen 

toimivien prosessien kehittäminen  valaistuksen, ilmastoinnin ja lämmityksen 

käyttöajan tarkastelu 

 käyttäjien koulutusprosessien kehittämi-

nen 

 datan kerääminen rakennuksista ja sen 

käyttäminen 

jätteiden vähentäminen 

 
 jätteentuottamisen vähentäminen, kierrä-

tysmahdollisuudet, raportointi, ohjeistus ja 

tiedotus 

 yhtenäinen jätteidenhallintaohjelma 

 kierrätyksen järjestäminen helpoksi, mikä 

lisää sitoutumista kierrätykseen 

päästöjen vähentäminen 

 
 kulutuksen vähentäminen 

 energiamuotojen valinta sekä oma ener-

giatuotanto 

 teknisten järjestelmien kehittäminen, sää-

döt, huollot ja muut ylläpitotoimet 

 vihreän matkustamisen mahdollistaminen 

rakennuksen suorituskyvyn jatkuva 

mittaaminen, arviointi ja vertailu 
 energia-auditoinnit ja benchmarking 

 energiankulutuksen tavoitetasojen asetta-

minen 

 menetelmien parantaminen 

 tulevaisuuden ennakointi rakennuksesta 

saatavan datan avulla 

ylläpidon palveluiden vastuullinen 

hallinta 
 vihreä siivous 

 kestävä hankintatoimi 

Sosiaalinen vastuullisuus  

 laadun kehittäminen  kouluttaminen 

 oman osaamisen kehittäminen, kehitys-

projektit, - laatumääritykset 

 kumppaneiden tarkastus 

 talousrikollisuuden torjunta  sisäiset prosessit ja ohjeistukset muun mu-

assa kumppaneiden / alihankkijoiden va-

linnassa ja kilpailutuksessa: taustojen tut-

kiminen, osaamisen varmistaminen, työ-

voiman laatu sekä muut vastuullisuuskri-

teerit 

 valvonta ja seuranta 

tilojen turvallisuuden ja terveellisyy-

den parantaminen 
 tekniset ratkaisut, säädöt ja huollot, kunto-

kartoitukset ja muut selvitykset 

 olosuhteiden jatkuva seuranta 

 vihreä siivous 

 sisäilman laadun seuranta ja parantaminen 
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normien täyttäminen ja maineen hal-

linta 
 kumppaneiden valinta, sopimusehdot, 

kumppaneiden koulutus ja valvonta 

 yhdessä sovitut tavoitteet ja toimintatavat, 

säännölliset tapaamiset 

 hankintakriteerit ja -ohjeet sekä laatumää-

ritykset 

 laadun tarkistus eri prosesseissa 

 oikeudenmukainen työvoiman kohtelu eri 

sidosryhmissä 

vuorovaikutus sidosryhmien kanssa  kyselyt käyttäjille (online palaute, asiakas-

tyytyväisyys ja reaaliaikainen palaute) 

 asiakaspalaute, reaktioajat 

 säännöllinen kanssakäyminen 

 jatkuva kommunikointi ja tiedottaminen  

Hallinnollinen / taloudellinen  

vastuullisuus 

 

sopimukset  sopimusehtojen kohtuullisuus ja läpinäky-

vyys 

 joustavuus 

haltuunottoprosessit  ohjeet ja menettelytavat eri toimijoiden 

vaihtuessa 

ylläpitoprosessi  alan tavanomaisten käytäntöjen noudatta-

minen 

 korruption kitkeminen ja toiminnan lä-

pinäkyvyys 

 kustannusten kohtuullisuus suhteessa lisä-

arvoon sekä varallisuuden arvon säilyttä-

minen 

 käyttäjien ja omistajan intressien kohtaa-

minen 

     

3.5.1 Ylläpitoprosessin johtaminen 

Ylläpidon lähtökohta on aktiivinen omistajuus ja kiinteistöjen hallinta, missä asetetaan sel-

keät tavoitteet vastuullisuuden eri elementeille, vaatimukset rakennuksen kehittämiselle 

sekä yhteisö- ja ilmastotavoitteet (UNEP FI 2016). Johtamisen rooli ylläpidossa on huomat-

tava, sillä se luo portfolionlaajuiset toimivat prosessit ja toimenpiteet, joilla viedään vastuul-

liset arvot osaksi päivittäistä ylläpitotoimintaa (UNEP FI 2016). Ylläpidon johtamisen me-

netelmillä pystytään vaikuttamaan resurssien käyttöön ja tehostamaan niihin liittyviä toi-

menpiteitä. (Pivo 2010). 

 

RICS.n (2015) mukaan kiinteistön ylläpidon arvoketju koostuu viidestä pääkohdasta, joihin 

kiinteistön käyttö ja ylläpito kulminoituvat:  

 

1. toiminnan läpinäkyvyys ja tarvittava tiedonanto, mikä ilmenee muun muassa korrup-

tionvastaisuutena sekä ympäristön, työvoiman ja ihmisoikeuksien huomioonottami-

sena 

2. ympäristöllinen johtaminen 
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3. vuokralaisten ja yhteisöjen asianmukainen kohtelu 

4. tilojen terveys, turvallisuus ja käyttäjien hyvinvointi 

5. eri tekijöiden huomioiminen kiinteistön arvoketjussa 

 

Larsen (2010) painottaa portfolion laajuisen hallinnan merkitystä, ja tämän vuoksi ESG ta-

voitteet tulisi ottaa huomioon kattavasti resurssien ja prioriteettien mukaan koko portfolion 

laajuudessa.  

 

Vastuullinen tai sertifioitu rakennus vaatii myös oikeanlaista käyttöä sekä ylläpitoa. Miller 

et al. (2010) huomasivat tutkimuksessaan, että itse ympäristösertifioitu rakennus ei ollut tae 

matalasta energiakulutuksesta, vaan se vaatii myös oikeanlaista käyttöä ja toimivaa ylläpi-

toa. Heidän mukaansa ”vihreä rakennus ei ole vihreä, ellei sitä käytetä vihreästi” (huom. 

oma käännös). Tämän vuoksi tunnistamalla kestävän kehityksen mahdollisuuksia, sekä pyr-

kimällä läpinäkyvään vastuulliseen toimintaan johtamistoimenpiteillä, saadaan ympäristöl-

lisen vastuullisuuden sektorilla paljon aikaan. Lisäksi vaikuttavalla johtamisella ja ympäris-

töllisten asioiden tietoisuuden lisäämisellä pystytään muuttamaan paikallisia toimintatapoja, 

joilla taas on suora linkki vähentyneeseen energiankulutukseen ja vastuullisempaan toimin-

taan. Edellä mainitut toimenpiteet ovat monesti pääomaa sitomattomia maksuttomia toimen-

piteitä. (Pivo et al. 2008, Orsagh 2008, Boyd 2006). 

3.5.2 Rakennuksen suorituskyvyn mittaaminen ja parantaminen 

Vanha ja yleisesti käytössä oleva johtamisen ohje “et voi johtaa tai hallita jotain, jota et 

mittaa” pätee erittäin hyvin ylläpitoprosessiin. Muun muassa Lam et al. (2010) mukaan sys-

temaattisen mittaamisen puuttuminen aiheuttaa tehottomuutta ylläpitoprosessiin. Näiden te-

kijöiden vuoksi rakennuksen suorituskyvyn mittaaminen tulisi saada kiinteäksi osaksi yllä-

pitoprosessia käyttäen apuna esimerkiksi ISO 50001 tai ISO 40001 standardeja (RICS 2015).  

  

Tehokas ylläpito vaatii kohteiden suorituskyvyn ja nykytilan määrittämistä ja tarkkaa tunte-

mista, jonka pohjalta voidaan määrittää tulevaisuuden energiatehokkuustavoitteet ja suunni-

telmat, miten muun muassa ympäristövaikutukset huomioidaan (Antik et al. 2014, RICS 

2015). Optimaalisen ylläpitosuunnitelman laatimiseksi ja tarvittavien ylläpitotoimenpiteiden 

suorittamiseksi rakennuksen suorituskykyä ja operointia tulisi mitata laaja-alaisesti (La-

pinski et al. 2006). Apuna mittaamisessa tulisi käyttää benchmarkeja (mm. GRESB, Energy 

Star), auditointeja sekä sertifiointeja (mm. LEED, BREEAM), joiden avulla pystytään mää-

rittämään ylläpidon nykytaso, ja määrittelemään tavoitetasot esimerkiksi energiakulutukseen 

(UNEP FI 2012). Rakennuksista ja käyttäjiltä saatavaa dataa voidaan verrata näin alan pe-

rustasoon ja muiden toimijoiden verrokkiarvoihin, minkä perusteella pystytään luomaan ta-

voitetasot eri mittareille, ja kehittämään ja suunnittelemaan tarvittavat toimenpiteet. (Fowler 

et al. 2010).  

 

Uudisrakennuksen käyttöönottoprosessi tarjoaa hyvän vertailutyökalun energiankulutuksen 

seuraamiseen, ja samalla pystytään havaitsemaan käytön puutteet ja ongelmat rakennuksen 

energiankulutuksessa. Käyttöönottoprosessissa voidaan mitata rakennuksen potentiaalinen 

suorituskyky, ja tarkistaa laitteiden toiminta ja energiankulutus. Lisäksi käyttöönottoproses-

silla parannetaan informaation liikkumista, varmistetaan rakennuksen optimaalinen hallinta 

ja pyritään saamaan rakennuksen optimaalinen suorituskyky käyttöön. Näillä toimilla pys-

tytään ennakolta vaikuttamaan energiankulutukseen, ja optimoimaan rakennuksen maksi-

maalinen käyttö. (Muldavin 2010). 
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Kohteita tulisi monitoroida laaja-alaisesti elinkaarimallilla ottaen huomioon myös sosiaali-

set tekijät, sekä pyrkien jatkuvaan mittaamiseen, millä varmistetaan paras mahdollinen jär-

jestelmien toiminta ja suorituskyky, sekä valmiudet menetelmien ja toimintatapojen paran-

tamiseen (UNEP FI 2016, Kats 2003, IIGCC 2016).  Jatkuvalla mittaamisella mahdolliste-

taan muun muassa managerien palkkioiden linkittäminen energiasuorituskykyyn, sekä vuok-

rasopimusten sitominen energiankulutukseen (UNEP FI 2014). Reaaliaikaista dataa voidaan 

kerätä muun muassa erilaisilla älykkäillä sensoreilla, mutta vielä suorituskykydatan saata-

vuus on heikkoa, mikä aiheuttaa haasteita pyrittäessä parantamaan energiatehokkuutta. Kui-

tenkin tarkan ja käyttäjätasoisen datan ja informaation saaminen helpottaa ylläpidon koko-

naisuuden hallintaa, ja tehokkuustoimien kohdistaminen sekä turhan energiankulutuksen kit-

keminen ovat helpompaa. Tämän vuoksi datan kerääminen nostaa jatkuvasti suosiotaan kiin-

teistösektorilla.  

 

Rakennusten suorituskykyä ja ylläpitotarvetta voidaan mitata muun muassa seuraavilla mit-

tareilla (Fowler et al. 2010, GRESB 2015, GRI 2014):  

 

1. vedenkulutus lähteittäin  

2. jätteen tuottaminen ja kierrätys, jätevirta 

3. energiankulutus 

4. kasvihuonepäästöt 

5. käyttäjien ja vuokralaisten tyytyväisyys 

6. rakennuksen energiankulutus ja hiilijalanjälki 

7. uusiutuvan energian hyödyntämistaso 

 

Rakennuksesta saatavaa dataa (mm. energiankulutus) ja muuta relevanttia informaatiota tu-

lisi jakaa molemmin puoleisesti ja pyrkiä avoimeen vuorovaikutukseen, mikä tuo läpinäky-

vyyttä kustannustenmuodostumiseen, ja rohkaisee molempia osapuolia kehittämään omia 

toimintatapojaan (Pivo 2010). Monesti omistaja tarjoaa työkalut rakennuksen suorituskyvyn 

mittaamiseen, mistä voidaan analysoida rakennuksen toimintaa sekä ylläpito ja kehitystar-

vetta. Jatkuvalla mittaamisella helpotetaan myös ylläpitotoimenpiteiden integroimista ma-

nagerointistrategiaan. (Larsen 2010). 

 

Suorituskyvyn mittaamisen taustalla vaikuttaa joko globaalissa tai lokaalissa laajuudessa eri-

tyyppiset sopimukset energiankulutuksen pienentämisestä. Suomessa laajassa käytössä ovat 

toimitilakiinteistöjen energiatehokkuussopimus (TETS) ja vuokra-asuntojen energiatehok-

kuussopimus (VAETS). Kyseisenlaisilla sopimuksilla pystytään asettamaan energiankulu-

tukselle tavoitetasoja ja asettamaan näin kansallisella tasolla päteviä viitekehyksiä ylläpito-

prosessiin. 

 

Rakennuttamisprosessissa hyvin suuressa roolissa oleva BIM on jalkautumassa myös kiin-

teistöjen elinkaarikustannusten hallintaan ja ylläpitoprosesseihin, ja pioneeriyrityksissä BIM 

on jo käytössä (Ristimäki & Singh).  Kuitenkin suuressa mittakaavassa sen käyttö ylläpito-

prosessissa on vielä vähäistä (Ristimäki & Singh). Eastman et al. (2011) mukaan BIM pro-

sessien ja työkalujen tärkeitä hyötyjä ovat ylläpidon ja kiinteistöjen hallinnan parempi laatu 

ja rakennusten parantuva suorituskyky. Tämän lisäksi Andersson ja Jonsson (2013) painot-

tavat BIM:n merkitystä koko elinkaaren aikaisen arvon luonnissa eikä pelkkänä projektien 

toteuttamiseen tarkoitettuna työkaluna. Heidän mukaansa käyttämällä BIM:ä varallisuuden 

mittaus ja kontrolli ovat paremmassa hallinnassa. Ristimäki & Singh sekä Becerik-Gerber et 

al. (2011) perustelevat BIM tuomista ylläpitoprosessiin myös prosessien nopeutumisella ja 

kustannusten pienemisellä.  
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3.5.3 Yhteistyö eri sidosryhmien välillä 

Kiinteistön optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi on tehtävä laajaa yhteistyötä eri si-

dosryhmien kanssa koko rakennuksen elinkaaren ajan. Taloudellisesta näkökulmasta pääfo-

kus tulisi olla omistaja – käyttäjäsuhteen ylläpidossa ja molemmin puoleisessa avoimessa 

kanssakäymisessä. Tällä varmistetaan tarvittavien ylläpitotoimenpiteiden tekeminen, tilojen 

oikeansuuntainen kehittäminen, sekä tarvittavan datan liikkuminen, jolla mahdollistetaan 

energiankulutuksen seuranta. Lisäksi eri sidosryhmien kanssa tulisi tehdä laajaa yhteistyötä, 

ja kertoa millaista lopputulosta haetaan. Tällä varmistetaan se, että lopputulos on mahdolli-

simman vastuullinen ja informaatio liikkuu riittävästi eri sidosryhmien välillä. (UNEP FI 

2012, Pivo 2010, Larsen 2010). 

 

Informaatio tulisi kohdistaa käyttäjätasolle, millä pystytään parantamaan valmiuksia yhteis-

työhön ja yhteisten tavoitteiden asettamiseen (UNEP FI 2012). Käyttäjäkeskeisen datan li-

säksi kokonaisvaltainen ja onnistunut ylläpitoprosessi vaatii yhteistyötä myös kiinteistösi-

joitusprosessin eri vaiheiden kesken (UNEP FI 2016). Esimerkiksi rakennuttamisvaiheen 

suunnitteluprosessissa tulisi ottaa huomioon ylläpitovaiheen erityisvaatimukset, millä edes-

autetaan rakennuksen helpompaa ja tehokkaampaa ylläpitoa (Lam et al. 2010). Tämän lisäksi 

yhteistyö kiinteistön hallinnan ja ylläpidon välillä tulisi toimia, ja tämän vuoksi muun mu-

assa yhteydenpito managereiden kanssa tulisi olla riittävää (GRESB 2015). Yhteistyön kan-

nalta on tärkeää eri sidosryhmien (omistaja, manageri, vuokralainen) säännöllinen kokoon-

tuminen, jossa katsotaan suoriutumista, ja asetetaan tarvittavat tavoitteet tulevalle toimin-

nalle (Pivo 2010). Onnistuneessa kumppanien johtamisprosessissa toimintaa ohjataan ja seu-

rataan käyttämällä palvelu- ja urakkasopimuksia ja erilaisia palkkio- ja sanktiojärjestelmiä. 

(KTI 2013, UNEP FI 2016). 

3.5.4 Korjaaminen ja perusparannukset 

Nykyisen kirjallisuuden mukaan energiankulutusta voidaan vähentää muuntamalla raken-

nuksessa olevaa teknologiaa, laitteita ja varusteita (Rode et al. 2011). Näin pystytään laske-

maan eri toimenpitein rakennuksen ylläpito- ja käyttökustannuksia (Rode et al. 2011). Kor-

jaus- ja peruskorjausinvestoinneilla pyritään säilyttämään kohteen arvo, ja lisäksi vastaa-

maan vuokralaisen vaatimuksiin ja toiveisiin mahdollisuuksien ja strategian mukaan (UNEP 

FI 2012). Rakennusten jatkuva korjaaminen ja kehittäminen vaikuttavat myös positiivisesti 

käyttäjien tuottavuuteen, jolloin kehittäminen on kannattavaa sekä omistajan että vuokralai-

sen kannalta (Rode et al. 2011).  

 

Merkittävien korjausten tullessa ajankohtaisiksi vastuullisuusstrategian ja menetelmien jal-

kauttaminen käytäntöön on mahdollista. Vuokralaisten vaihtuessa pystytään ottamaan huo-

mioon tulevaisuuden vuokralaisten tarpeita, energia- ja ympäristövaatimuksia ja nousevia 

kustannuksia. Tällöin voidaan hakea tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja muun muassa tilarat-

kaisuihin, energialähteisiin ja muihin mahdollisiin tekijöihin, joita ei voida parantaa vuok-

ralaisten ollessa rakennuksessa. Erilaisilla toimenpiteillä halutaan turvata vuokratason pysy-

minen, laskea riskiä arvonalenemiselle sekä laskea yleistä riskitasoa. (UNEP FI 2012). 

 

Ylläpito- ja kunnostustoimenpiteiden tullessa ajankohtaiseksi on määritettävä rakennus- ja 

kiinteistökohtaisesti tarvittava toimenpiteiden laajuus. Laajuutta määrittäessä keskeiset teki-

jät ovat rakennuksen korjausten tarjoama taloudellinen hyöty ja kustannustaso, jotka antavat 

viitekehyksen vastuullisille korjaus- ja kehittämistoimenpiteille. Monesti innovatiivisten pa-

rannustoimenpiteiden tekeminen pystytään perustelemaan takaisinmaksuajalla tai saatavana 
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energiansäästönä, mutta taloudellinen asema estää silti monesti uusien investointien tekemi-

sen. Tämän vuoksi taulukossa 10 esitettyjä kunnostusvaihtoehtoja ei päästä toteuttamaan 

täysimääräisessä laajuudessaan, vaan toteutettavat toimenpiteet ovat rakennuskohtaisesti 

tarkkaan mietittyjä monen tekijän muodostamia kokonaisuuksia. Kiinteistötyyppi, sijainti ja 

olemassa oleva talotekniikka myös aiheuttaa tiettyjä rajoituksia mahdollisiin perusparannus-

investointeihin. (RICS 2015). 

 

Nopeasti kehittyvien teknologioiden ja rakennusmateriaalien tunnistaminen ja hyödyntämi-

nen ovat avainasemassa nykyajan ylläpitoprosessissa. Teollisen internetin erilaiset sovellu-

tukset, erityyppiset sensorit, big data ja erilaiset älykkäät rakennuksiin asennettavat laitteet 

avaavat erittäin paljon potentiaalisia mahdollisuuksia ylläpidon mittaamiseen ja kehittämi-

seen. Uusia teknologioita voidaan hyödyntää esimerkiksi strategisina jälkiasennuksina tai 

integroimalla ne jo rakennuttamisvaiheessa rakennuksiin. Aikaisella integroinnilla rakennut-

tamisvaiheessa saadaan myös huomattavia hyötyjä ylläpitovaiheessa. (UNEP FI 2014).  

 

Taulukko 10 Ylläpitoprosessin mahdolliset kunnostusvaihtoehdot (RICS 2015) 

 

matala taso  keskitaso  korkea taso  erittäin korkea taso 

matalaenergia va-

laistus 

ulkoinen ja sisäinen 

eristys 

kolmoislasitus mikro tuulivoiman tuot-

taminen 

integroidut kaihti-

met 

tuplalasitus kaksoispinta 

julkisivu 

yhdistetty lämpö ja 

energia 

ulkoinen markiisi liike- ja valosensorit ulkoiset kaihti-

met 

maa- tai vesilähteinen 

lämpöpumppu 

matala E-pinnoite 

lasituksessa 

lämmön uudelleen-

käyttö järjestelmä 

valosähköiset 

paneelit 

aurinkovoimainen il-

mastointi 

passiivinen ilman-

vaihto 

aurinkopaneelit biomassakat-

tila/boileri 

geoterminen paalutus 

 

Ylläpitovaiheen yksi keskeisiä kysymyksistä on perusparannusinvestointien kannattavuuden 

tarkastelu. Korjausten ja parannusten ollessa ajankohtaisia rakennusta tulee arvioida koko-

naisvaltaisesti, ja tutkia, mitä mahdollisuuksia kohteen käytölle on, liittyykö siihen sosiaali-

sia tekijöitä ja kannattaako rakennus korjata. (RICS 2015) 

 

Tällä hetkellä epätäydellinen informaatio on syynä siihen, että rakennusten energiatehok-

kuushyötyä ei pystytä käyttämään täysimääräisesti, mikä ilmenee tietämättömyytenä mah-

dollisista energiatehokkuutta parantavista sijoituksista ja toimenpiteistä. Ongelma on raken-

nusten ominaisuuksien ja niiden puutteiden tunnistamisen vaikeus, minkä vuoksi energian-

kulutuksen optimointi ja kustannusten vähentäminen on hankalaa. (Alcott & Greenstone 

2012).  
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4 Vastuullisen kiinteistösijoittamisen hyödyt ja 
taloudellinen evidenssi 

Koko kiinteistöala pyrkii laajalla yhteistyöllä kitkemään ja vähentämään kiinteistö- ja raken-

nussektorin tuottamaa hiilijalanjälkeä. Samalla pyritään laskemaan innovatiivisilla ja kestä-

villä ratkaisuilla rakennusten elinkaareen sitoutuneita kustannuksia, millä päästään korke-

ampiin tuottoihin sijoitusportfolioissa. Laajemmalla koko elinkaaren kattavalla lähestymis-

tavalla, jossa otetaan huomioon kiinteistön kaikki vaiheet suunnittelusta, rakentamiseen ja 

ylläpitoon ja lopulta purkamisen kautta materiaalin kierrättämiseen ja uudelleenkäyttöön, on 

erittäin huomattava rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja globaalin talouden muutok-

sessa kohti vihreämpää ja kestävämpää kokonaisuutta. (Rode et al, 2011). 

4.1 Vastuullisuuden kokonaishyöty 

Korrelaation todentaminen taloudellisen suorituskyvyn ja vastuullisen sijoitustoiminnan vä-

lille on ollut yksi suurimmista esteistä ja hidasteista siinä, ettei vastuullisuus ole saanut vielä 

suurta jalansijaa kiinteistösijoitusprosessissa, ja ettei vastuullinen toiminta ole levinnyt laa-

jempaan käyttöön kiinteistösektorille. Yksi este on ollut datan ja vertailuaineiston vaikea 

saatavuus ja sen puute, sillä kiinteistömarkkinat ovat erittäin heterogeeniset ja pirstoutuneet. 

Osittain tämän vuoksi taloudellinen hyöty on vaikeasti määritettävissä ja todennettavissa 

(Nelson et al. 2010). Muun muassa Pizzani (2015) tuli johtopäätökseen, että markkinoilla ei 

ole vielä yhteistä kantaa, mikä on vastuullisen kiinteistösijoittamisen riski-tuottosuhde. 

 

Vastuullinen kiinteistösijoitustoiminta ei ole ollut kiinteistöalan standardinomainen toimin-

tamalli, sillä puhdas ja riittävä todiste vastuullisen sijoitustoiminnan taloudellisista hyödyistä 

on ollut riittämätöntä ja puutteellista. Kuitenkin viime aikoina vastuullinen toiminta on nous-

sut muun muassa Pariisin ilmastosopimuksen (2015) myötä erittäin suureen fokukseen glo-

baalissa mittakaavassa. Tietoisuuden nousu ja säännöstely on osaltaan lisännyt alan tutki-

musta ESG osatekijöiden hyödyistä ja taloudellisesta potentiaalista. Tämän lisäksi kestäviin 

ja vastuullisiin rakennuksiin on sidottuna valtava potentiaali. IEA arvioi, että 2,5 biljoonan 

dollarin sijoitukset vihreisiin rakennuksiin vuosien 2010 - 2030 välillä tuottaisi 5 biljoonan 

dollaria energiasäästöinä sijoituksen elinkaaren aikana. (UNEP FI 2016, Rode et al. 2011). 

 

Osaltaan piilossa olevan potentiaalin vuoksi 85 prosenttia erään tutkimuksen johtajista olisi 

mahdollisesti lisäämässä vastuullisuuden roolia sijoitusprosessissa, ja siihen liittyviä toi-

menpiteitä, jos vastuullisuuden sisällyttäminen vastaisi organisaation riski-tuottokriteereitä 

(Pivo & Fischer 2008). Myös Kats (2003) esitti, että vastuullisen sijoittamisen yksi ongel-

mista on, ja tullee hetken olemaan, kestävien investointien taloudellisen hyödyn todentami-

nen. Taloudellisen evidenssin löytymisen tärkeyttä alleviivaa myös Accenturen kestävän ke-

hityksen raportti (2013), jonka tulosten mukaan 37 prosenttia toimitusjohtajista sanoi kestä-

vän kehityksen ja liiketoiminnallisen hyödyn välisen linkin puuttuvan tai olevan vaikeasti 

todennettavissa. 

 

Vastuullisuuden eri elementteihin on vaikea liittää aina taloudellista arvoa kvantitatiivisen 

analyysin yhteydessä, mikä hidastaa vastuullisen kiinteistösijoitustoiminnan implementoin-

tia toimintamalleihin. Myös yritysten vastuullisuusinformaation antaminen ja tiedottaminen 

saattavat olla rajoitettua, standardisoimatonta ja todentamatonta, mikä osaltaan hidastaa vas-

tuullisen toiminnan standardoitumista. Ongelmaksi muodostuu myös monen sijoittajan koh-

dalla sijoituksen lyhyt aikahorisontti, sillä vastuullinen toiminta näkyy taloudellisena me-

nestyksenä pitkän aikavälin sijoituksissa.  Näin ollen lyhyen aikavälin sijoituksille vastuul-

lisen toiminnan täysi taloudellinen potentiaali ei tule esille. (CFA 2015). 
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Useilla tutkimuksilla on todistettu, että panostus vastuulliseen sijoittamiseen, ja kestävän 

kehityksen huomioonottaminen sijoitusprosessissa on myös taloudellisesti kannattavaa 

(Kuva 9). Tietoisuus ja konsensus vastuullisen sijoittamisen positiivisesta korrelaatiosta ta-

loudelliseen suorituskykyyn kasvavat koko ajan, mutta edelleen todisteita kaivataan talou-

dellisesta hyödystä, joka on yhä pääajuri kiinteistösijoittamiselle. 

 

Kuva 9 Vihreiden rakennusten tuoma kustannushyöty elinkaaren aikana verrattuna normaa-

leihin rakennuksiin (Nelson et al. 2010) 

 

Tulevaisuuden globaali liiketoimintaympäristö tullee olemaan yhä enemmän kilpailtu, missä 

yritysten on löydettävä uusia ja innovatiivisia tapoja erottautua kilpailijoistaan ja tehdä tuot-

teiden erilaistamista. Accenturen tekemän globaalin kestävän kehityksen raportin mukaan 

(2013) yli 80 prosenttia toimitusjohtajista pitää kestävää kehitystä merkittävänä kilpai-

luetuna tulevaisuuden markkinoilla. Lisäksi jopa 93 prosenttia oli sitä mieltä, että kestävän 

kehityksen rooli tulee kasvamaan entisestään, ja sen merkitys muun muassa asiakkaan osto-

päätöksessä tulee olemaan merkittävä. Lisäksi Accenturen raportissa 84 prosenttia toimitus-

johtajista piti ensisijaisen tärkeänä kestävään kehitykseen tähtäävän toiminnan tavoitteiden 

ja toimintatapojen määrittämistä. Vastuullisen kiinteistösijoitustoiminnan korrelaatio kestä-

vään kehitykseen on siis kiistaton, joten Accenturen raporttia voidaan pitää hyvänä lähtö-

kohtana vastuullisen toiminnan hyötyjen määrittämiselle. (Accenture 2013). 

 

Muun muassa tulevaisuuden potentiaalin vuoksi erittäin monet yritykset ovat ottaneet vas-

tuullisuuden kiinteäksi osaksi omaa strategiaansa. Muun muassa Euroopan yksi suurimmista 

pankeista, Deutsche Bank, käyttää vastuullisuuden elementtejä ja niiden tarjoamaa dataa 

muun muassa riskienhallinnan työkaluna, mahdollisuuksien tunnistamisessa, hallinnon ja 

johdon tason mittaamisessa sekä firman maineen ylläpidossa ja parantamisessa. Taustalla 

vastuullisuuden tuloon osaksi strategiaa on tiukentunut vastuullisuusasioiden säännöstely ja 
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asiakkaiden ja sijoittajien vaatimukset kestävistä ja vihreistä toimintatavoista. (Deutsche 

Bank 2016). 

 

Kestävästä ja vastuullisesta kiinteistösijoittamisesta saatava konkreettinen hyöty kiinteistön 

omistajille / sijoittajille on UNEP FI:n (2016) Pariisin ilmastokokouksen pohjalta tekemän 

toimintamallin ja Yudelsonin (2008) mukaan nähtävissä muun muassa alla olevina hyötyinä:  

 

1. markkinaetu: laadukkaat kohteet ja matalat kustannukset vuokraajille 

2. mahdollisen rahoituksen parantunut saanti ja turvaaminen 

3. potentiaalisten sijoittajien ja vuokralaisten suurempi määrä 

4. tuottavuutta ja terveyshyötyjä käyttäjille voidaan käyttää markkinointietuna 

5. energiatehokkuus ja matalammat kustannukset nostavat tuottoa 

6. pitkäaikaisten ja laadukkaiden vuokralaisten houkuttelu helpompaa 

7. laadukas sisäilma lisää tuottavuutta ja minimoi mahdolliset riitatilanteet 

8. vihreiden rakennusten tarjoamat sääntely- ja veroedut sekä erilaiset myönnytykset 

9. uusiutuvan energian käytön hyötyjen maksimointi 

 

Kuva 10 Vastuullisen kiinteistösijoittamisen pääasialliset sidosryhmät ja saavutettavat 

hyödyt (WGBC 2013) 
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Vastuullisuus tuo myös muille sidosryhmille huomattavia hyötyjä, jotka on esitetty kuvassa 

10. Kohteen kehittäjälle hyödyt realisoituvat hyvässä markkinatilanteessa muun muassa kor-

keampana myyntihintana ja lyhyempänä myyntiaikana. Käyttäjälle tärkeimmät vastuullisuu-

den tuomat hyödyt ovat tuottavuuden kasvu ja parantunut tilojen terveellisyys. Hyötyjen ja-

kautuessa tasaisesti eri ryhmille, vastuullinen lähestymistapa tulisi pyrkiä huomioimaan 

kiinteistösijoituksen koko elinkaaren ajan kaikkien sidosryhmien näkökulmasta.  

 

Pivo & Fischer (2008) määrittelevät neljä elementtiä, joiden avulla pystytään näkemään ja 

hyödyntämään vastuullisen kiinteistösijoitusprosessin hyöty. Nämä neljä tekijää tukeutuvat 

samoihin kokonaisuuksiin, jotka Pizzani (2015) esitti omassa tutkimuksessaan. Pivo & Fi-

scherin määrittelemät neljä tekijää, jotka vaikuttavat vastuullisten kiinteistöjen tuloihin ja 

arvostukseen verrattuna muihin kiinteistöihin: 

 

1. Vuokralaiskysyntä ja käyttöaste - Tietyt tekijät vaikuttavat huomattavasti vuokralaisten 

halukkuuteen sekä haluttomuuteen maksaa vastuullisuuden osatekijöistä vuokrassa. Muun 

muassa energiankulutukseen ja kiinteistön saavutettavuuteen vaikuttavat tekijät ovat ydin-

roolissa vuokralaisen maksuhalukkuuden muodostumisessa. Esimerkiksi nousevat polttoai-

nekustannukset korreloivat halukkuuteen maksaa korkeampaa vuokraa kiinteistöstä, joka on 

helposti saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä. Tämä taas vaikuttaa positiivisesti vas-

tuullisesti sijainnin ja saavutettavuuden huomioon ottavien kiinteistöjen vuokriin ja käyttö-

asteeseen. (Pivo & Fischer 2008). 

 

2. Kustannukset - Tietyt ylläpitokustannukset, ja muun muassa kiinteistöön kohdistuvat 

verot, voivat muuttua nopeasti ja näin vaikuttaa kiinteistön tuottoon. Energiakustannusten 

noustessa energiatehokkaat rakennukset pystyvät pitämään rakennuksista saatavan tuoton 

korkeammalla tasolla, koska energiankulutus ja sitä kautta kustannustaso on matalammalla 

tasolla kuin normaaleissa kiinteistöissä. Tällöin pyrkimys energiakustannusten laskemiseen 

on yksi merkittävä toimenpide vastuullisessa kiinteistösijoittamisessa. Näin ollen onnistunut 

energiatehokkuuden parantaminen näkyy erittäin suurena hyötynä kustannusrakenteen ke-

ventyessä. (Pivo & Fischer 2008, Kats 2003, UNEP FI 2016). 

 

3. Riski – Jotkin vastuullisen sijoittamisen osatekijät vaikuttavat kiinteistösijoituksen riskin 

muodostumiseen, jolloin niiden arvostus vaikuttaa halukkuuteen maksaa preemiota kiinteis-

töstä. Esimerkiksi, jos tietyn vastuullisuustekijän katsotaan laskevan kiinteistöön kohdistu-

via riskejä ja laskevan kokonaisriskitasoa, korreloi se positiivisesti kiinteistön arvoon. Täl-

laisia riskejä ovat muun muassa parantunut ja kasvanut toiminnan läpinäkyvyys ja 

ympäristön huomioiminen erilaisilla toimenpiteillä. (Pivo & Fischer 2008, Fuerst 2015). 

 

4. Varallisuuden arvon vahvistaminen ja hallinta sekä johto-ohjelmat - Tietyt hallintaan 

ja johtamiseen liittyvät ohjelmat voivat parantaa kiinteistöjen tuottopotentiaalia. Esimerk-

kejä toiminnoista ovat muun muassa ohjelma, jossa asennetaan vedenkulutuksen mittaamis-

järjestelmä, tai ohjelma, jolla pyritään parantamaan kiinteistön energiatehokkuutta. Kyseisen 

tyyppisillä toimenpiteillä pystytään parantamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja kiin-

teistön arvoa laskemalla ylläpitokustannusten tasoa. (Pivo & Fischer 2008, UNEP FI 2016). 

 

Myös Eichholtz (2009) ja Yudelson (2008) kohdentaa vastuullisen kiinteistösijoitusproses-

sin hyödyt samoihin teemoihin. Heidän mukaansa selkeät hyödyt ovat resurssien säästö, yl-

läpitokustannusten pieneneminen sekä pienemmät kokonaiskustannukset. Nämä muodosta-

vat puskurin riskien realisoitumiselle markkinatilanteen muuttuessa sekä tarjoaa kollektiivi-

sen hyödyn päästöjen laskun muodossa.  
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Vastuullisella kiinteistösijoittamisella katsotaan usein olevan positiivinen vaikutus sijoitus-

varallisuuden kassavirtaan ja arvokehitykseen, mutta on myös eri näkökulmia vastuullisuu-

den roolista ja hyödyistä kiinteistösijoitusprosessissa. Muun muassa Rosen et al. 2005, Nils-

son 2007, Vivyan et al. 2007 ja Williams 2007 pitävät vastuullista sijoittamista ja taloudel-

lista suorituskykyä toisensa poissulkevina vaihtoehtoina. Toisaalta Pivo & Ficher (2010) to-

teavat vastuullisen kiinteistösijoittamisen jalkauttamisen olevan mahdollista ilman, että tuot-

totaso pienenee.  

4.2 Hyöty investointipäätöksessä 

Vastuullinen lähestyminen kiinteistösijoitusprosessin investointipäätösvaiheessa on hyvin 

perusteltua. Esimerkiksi Pizzanin (2015) mukaan vastuullisuusdata ympäristöllisistä, sosi-

aalisista ja hallinnollisista tekijöistä luo lisäarvoa riskienhallinnassa ja kontrolloinnissa, sekä 

tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa erityyppisiä markkinoiden mahdollisuuksia. Lisäksi Piz-

zani toteaa, että tietyt tekijät vaikuttavat positiivisesti sijoituksen tuottoon. Hallinnollisen 

vastuullisuuden osuus on monesti suurin sijoitusprosessissa, mutta silti sosiaalisten ja ym-

päristöllisten tekijöiden positiivinen vaikutus on suurempi kuin hallinnollisten. Tämä vielä 

korostuu heterogeenisillä kiinteistömarkkinoilla, jossa sosiaalisen elementin suuruus on 

huomattava. (Pizzani 2015). 

 

Onnistuneessa sijoitusprosessissa sijoittajat käyttävät vastuullisuusdataa osana sijoituspro-

sessia. Vastuullisuusaspektin integrointi osaksi analyysiä auttaa ESG trendien ymmärtä-

mistä, ja avaa laaja-alaisesti näkemystä siitä, mihin kiinteistösektorin kehitys on suuntautu-

massa. Lisäksi sijoituskohteiden riskitason määräytymisessä ympäristöllisillä ja sosiaalisilla 

tekijöillä on huomattava merkitys (Fuerst 2015, Eichholtz et al. 2012). Vastuullisuuden in-

tegroiminen osaksi kiinteistösijoitusprosessia antaa lisäulottuvuuksia riskinhallintaan ja työ-

kaluja sijoitustoiminnan tuottojen kokonaisvaltaiseen turvaamiseen. Vastuullisuutta käyte-

tään myös yleisesti johtamisen yhtenä laatuelementtinä. (Orsagh 2008). 

 

Vastuullisen lähestymistavan tuominen analyysiprosessiin tuo muun muassa seuraavat hyö-

tynäkökulmat (UNEP FI 2016):  

 

1. riskienhallinnan parantuminen ja riskin pienentyminen kokonaisuudessaan 

2. mahdollisuuksien tunnistaminen 

3. laaja-alainen analyysi 

4. kohteiden pitkän aikavälin tuotto kilpailukykyinen 

5. säännöstelyn ennakointi ja välttäminen  

6. korkeampi likviditeetti 

7. suoja muuttuvia määräyksiä vastaan 

 

Kestävien toimintamallien matala kokonaisriski saattaa realisoitua muun muassa 

korkeampana tuottona epävarmoissa markkinaolosuhteissa (Fuerst 2015, Yudelson 2008). 

Myös Eichholtzin (2012) mukaan matalammilla ylläpitokustannuksilla on vaikutusta 

riskitason määräytymiseen, sillä vihreiden kohteiden matala energiankulutus suojaa 

paremmin energiamarkkinoiden muutoksia vastaan laskien näin markkinariskiä.  

 

Riskiin liittyy myös julkiselta ja hallinnolliselta puolelta tuleva säännöstely, jota on viime 

vuosina kohdennettu juuri rakennussektorille, joka kuluttaa erittäin suuren osan 

kokonaisenergiankulutuksesta. Julkinen sektori vaikuttaa kiinteistösektoriin muun muassa 
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antamalla suuntaviivoja ja määräyksiä rakennustapaan (rakentamismääräykset, 

rakennustapaohje yms.), energiankulutukseen (energiavaatimukset, päästökauppa), 

sääntelemällä ja rajoittamalla rakentamista (kaavoitus), verottamalla sekä ympäristöllisellä 

sääntelyllä. Nämä kaikki tekijät vaikuttavat kiinteistömarkkinoiden markkinadynamiikkaan. 

Vastuulliset kiinteistökohteet ja sertifioidut kiinteistöt ovat monesti best-in-class vertailussa 

parhaita kestävän toiminnan eri mittauksilla, mitkä suojaavat ennakoivasti edellä mainituilta 

julkisen sektorin markkinaohjaukselta ja  säännöksiltä. Kyseisenlainen markkinaohjaus ja 

säädökset pakottavat energiatehokkuusinvestointeihin kiinteistöissä. Näin ollen ennakointi 

tällaisiin tilanteisiin laskee säännöstelyyn liittyvää riskiä huomattavasti. (Fuerst 2015, 

Eichholtz et al. 2012, Nelson et al. 2010). 

 

Rakennussektorin merkittävä rooli globaalina päästölähteenä, ja julkisen sektorin 

huomattava rooli muun muassa verotuksessa ja kaavoituksessa, saattaa luoda erilaisia 

kannustinjärjestelmiä rakennuskannan vihreyttämiseksi (vrt. autoteollisuuden muutos kohti 

sähköautoja). Yudelsonin (2008) mukaan julkisen sektorin toimien myötä avautuvia hyötyjä 

saattavat olla kestävään kehitykseen fokusoituneiden rakennusten nopeampi lupaprosessi tai 

suurempi rakennusluvan määrä tonttia kohti. Myös erityyppiset verovähennykset ja 

hyvitykset sekä matalampi kiinteistövero saattavat olla tulevaisuudessa hyvinkin käytössä 

olevia toimenpiteitä rakennuskannan energiankulutuksen kitkemiseksi. Lisäksi vastuullinen 

lähestymistapa kiinteistösijoittamiseen tuo lisäelementtejä riskinhallintaan, mikä suojaa 

juuri vastuullisia kohteita markkinoiden ohjaamiselta ja säädöksiltä, jotka tähtäävät kohti 

kestävämpää yhteiskuntaa. (Yudelson 2008, Nelson et al. 2010).  

4.3 Hyöty rakennuttamisprosessissa 

Vastuullinen lähestymistapa on implementoitavissa erittäin pienillä toimenpiteillä osaksi ra-

kennuttamisen ydinprosesseja. Lisäksi hyvin pienillä muutoksilla on mahdollista saada huo-

mattavaa säästöä, ja vastuullisilla energiatehokkuusinvestoinneilla tehdään rakennuksista 

tuottoisia koko elinkaarensa aikana. (Rode et al. 2011, Nelson et al. 2010, UNEP FI 2016). 

 

Energiatehokkaiden rakennusten rakentamiskustannukset ovat noin kaksi prosenttia korke-

ammat kuin tyypillisten normaalien rakennusten ilman kestävää ja vastuullista fokusta. 

Energiatehokkaiden ratkaisujen ja muiden tekijöiden lisääminen näkyy kasvavina suunnit-

telu- ja arkkitehtikustannuksina, jotka ovat suurimmat kustannuserät, mitkä nostavat raken-

nuskustannuksia. Rakennuskustannusten ero on luultua pienempi, minkä vuoksi vastuullis-

ten kohteiden korrelaatio kohteen hintaan on huomattava. Vaikka rakennuskustannukset 

ovat suuremmat, ne tuottavat monin tavoin investoinnin kustannuksen takaisin erilaisina 

hyötyinä (Kuva 11). Pääasialliset hyödyt ovat (Kats 2003, Rode et al. 2011, UNEP FI 2016): 

 

1. kohteiden hintapreemio 

2. vähentyneet ympäristö- ja päästökustannukset 

3. kiinteistön ympäristön kehittyminen 

4. terveellinen ja tuottoisa ympäristö 

5. kiinteistön pidentynyt elinkaari  
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Kuva 11 Vastuullisten rakennusten muodostama arvovaikutus (Soveltaen Boyd 2006, Pivo 

& Fischer 2008) 

 

Kestävät investoinnit muun muassa energiatehokkuuteen korreloivat positiivisesti rakennus-

ten arvoon niiden myyntiprosessissa (mm. Kats 2003, Eichholtz 2012, Fuerst 2015, UNEP 

FI 2016). Fuerst (2015) painotti myös kestävään suorituskykyyn investoivien omistajien pa-

rantavan tällöin myös kohteiden taloudellista suorituskykyä. Vastuullisuuden sisällyttämi-

nen rakennuksiin vaikuttaa myyntiprosessissa kohteiden myyntihintaan useita kymmeniä 

prosentteja. Fuerst & McAllister (2011) määrittivät myyntihintapreemioksi 25 prosenttia 

LEED sertifioiduissa kohteissa ja 26 prosenttia Energy Star – luokitelluissa kohteissa. Myös 

Eichholtz (2012) osoitti tutkimuksellaan selkeästi, että energiatehokkuus on selkeästi vuok-

ratasoja ja kiinteistövarallisuuden arvoa nostava tekijä, mistä syntyy näin myös positiivinen 

korrelaatio kassavirtaan ja kiinteistöjen markkina-arvoon. Lisäksi asiantuntijaorganisaatio 

BRE:n tutkimuksen mukaan BREEAM sertifioidun kohteen vuokrapreemio on jopa 19,7 

prosenttia korkeampi ja myyntihinta 14,7 prosenttia korkeampi kuin tavanomaisessa vertai-

lukohteessa, joten sertifioidun kohteen vuokrapreemio on huomattava. 

 

Sosiaalinen arvo vastuullisissa kiinteistöissä rakentuu kolmoishyödyn periaatteen mukaan 

ympäristöllisen ja taloudellisen hyödyn rinnalla. Sosiaalinen hyöty on useasti vaikeasti mi-

tattavaa kvalitatiivista hyötyä´, ja sen vaikutus ylettyy huomattavasti laajemmalle kuin yh-

den rakennuksen tasolle. Laajojen paikallisten yhteisövaikutusten lisäksi sosiaaliset inves-

toinnit rakennuksiin tuottavat huomattavia terveydellisiä ja hyvinvointia parantavia hyötyjä. 

Vastuullisesti hallinnoiduilla (sertifioiduilla) rakennuksilla pystytään tutkitusti parantamaan 

tuottavuutta, käyttäjien tyytyväisyyttä, sairauspoissaolojen määrää sekä yleistä hyvinvointia. 

Vastuulliset 
rakennukset

parantunut 
työskentelyympäristö

suurempi tilan 
kysyntä

Suuremmat vuokrat ja 
pienempi vajaakäyttö

positiiivinen vaikutus 
arvoon

Pienentyneet 
käyttökustannukset

matalammat käyttö 
kulut

nostaa nettotuottoa

positiiivinen vaikutus  
arvoon

Pienentyneet 
ylläpitokustannukset

matalammat käyttö ka 
pääoma kulut

nostaa nettotuottoa  

positiivinen vaikutus 
arvoon

Suuremmat 
pääomakustannukset

pienempi pääoman 
tuotto

negatiivinen vaikutus 
arvoon lyhyellä 

aikajänteellä

positiivinen vaikutus 
arvoon pitkällä 
aikajänteellä

Vahvistunut 
varallisuuden arvo

parantunut pääoman 
saanti

pienentynyt riski

positiivinen vaikutus 
arvoon
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Kyseisillä sosiaalisen arvon hyödyillä pystytään saavuttamaan myös huomattavia taloudel-

lisia hyötyjä. (Hammer 2009, USGBC 2011, Kats et al. 2010, Singh et al. 2009, Kats et al. 

2006, Rode et al. 2011).  

 

Myös Barnett & Salomon (2006) ovat osoittaneet, että sosiaalisella vastuullisuudella on 

linkki kiinteistöjen taloudelliseen suorituskykyyn. Kuitenkin sillä on merkitystä, miten sosi-

aalinen aspekti otetaan huomioon analyysiprosessissa. GRESB raportti (2015) tunnistaa 

useita hyötyjä, jotka ovat seurausta vastuullisesta rakennuttamistoiminnasta. Mainittuja hyö-

tyjä ovat muun muassa käyttäjien sitoutumisen parantuminen rakennukseen, tuottavuuden 

parantuminen, matalammat terveydenhoitokulut, vähentyneet toistuvat poissaolot sekä po-

sitiivinen vaikutus maineeseen ja uuden lahjakkuuden houkuttelemiseen.  

 

Luomalla uusia sosiaalisia virikkeitä ja kohtaamispaikkoja pystytään parantamaan entises-

tään rakennusten taloudellista hyötyä, mikä näkyy erittäin matalana vajaakäyttöasteena ja 

käyttäjien sitoutumisena kiinteistöön. Muun muassa tietoisella oppimisympäristöjen luomi-

sella ja internetyhteyden tarjoamisella on saatu tietyissä ympäristöissä laskettua vajaakäyttöä 

erittäin alhaiselle 1-2 % tasolle, kun normaalisti vajaakäyttö on 5-10 %. Sosiaalisesti vas-

tuullinen investointi yhteisöön parantaa sitoutumista kiinteistöön, mikä korreloi myös posi-

tiivisesti kassavirtaan. (Takagi & Shimizu 2010). 

4.4 Hyöty ylläpitoprosessissa 

Vastuullisen lähestymistavan tuoma hyöty ylläpitoprosessissa on merkittävä. Investointi 

energiatehokkuuden parantamiseen ylläpito- ja korjaamisvaiheessa vaikuttaa positiivisesti 

energiaan sidottuihin kustannuksiin, veden- ja jätteenkäsittelyyn, laskee muita ylläpitokus-

tannuksia sekä antaa suojaa tulevaisuuden energiakustannusten nousua vastaan. Vastuullis-

ten rakennusten katsotaan lisäksi vähentävän huomattavasti kasvihuonepäästöjä verrattuna 

sertifioimattomiin rakennuksiin. Ylläpitoprosessin aikana saatavat hyödyt voidaan jakaa 

seuraaviin päätekijöihin: 

 

1. vähentynyt energiankulutus energiatehokkuutta parantamalla 

2. pienentyneet jäte- ja vesikustannukset 

3. matalammat operointi- ja ylläpitokustannukset 

 

Lisäksi investoimalla rakennuksen ylläpitoon voidaan hidastaa kiinteistön vanhenemista ja 

kulumista ja pidentää elinkaarta, sekä hidastaa näin kiinteistön arvonalenemista. (mm. Kats 

2003, Turner & Frankel 2008, Eichholtz et al. 2009, UNEP FI 2016, Rode et al. 2011, Pivo 

2008, Miller et al. 2010, RICS 2015). 

 

Vastuullisesta ylläpidettyjen rakennusten energiasäästöt tulevat pääosin kahdesta eri läh-

teestä (Kats 2003):  

 

1. vähentyneestä energian ostamisesta 

2. vähentyneestä energian tarpeesta kulutuspiikkien aikana.   
 

Energiansäästön ja jätteen vähennyksen taloudellinen hyöty on mitattavissa, ja alan tutki-

muksissa näiden tekijöiden fokus kiinnittyy ympäristöllisiin vaikutuksiin. Yleinen konsen-

sus tukee vahvasti käsitystä, että energiatehokkuuden parantaminen on kustannustehokasta. 

(Eichholtz et al. 2010). 
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Rakennusten sitomia kustannuksia ja taloudellista hyötyä selvitettäessä ja laskettaessa 

yleensä analysoidaan tiettyjä ominaisuuksia ja kustannuseriä, jotka yleensä on helppo mitata 

rahassa tai laskea käyttäen muita helposti sovellettavia menetelmiä. Kassavirta on edelleen 

tärkein työkalu, mutta vastuullisessa sijoitusprosessissa otetaan laaja-alaisemmin muita te-

kijöitä huomioon. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa vedenkulutuksen määrä, energian-

kulutus, ylläpidon ja operoinnin kustannukset, jätteen määrä ja kierrättäminen, käyttäjien 

tyytyväisyys ja käyttäjien työmatkaliikkuminen. (Fowler et al, 2010, RICS 2015).  

 

Taloudellinen hyöty näkyy muutamalla eri tavalla: kustannuksien laskuna, riskin pienenty-

misenä, vuokralaiskysynnän kasvamisena, vuokrien nousemisena sekä pääoman vahvistu-

misena (UNEP FI 2016). Näistä yksi tärkeimmistä on kokonaiskustannustason laskeminen 

energiatehokkuuteen keskittyvillä sovelluksilla ja toimenpiteillä. Muun muassa 

McGrawHill:n selvityksessä (Haselbach 2010) LEED sertifioiduissa rakennuksissa ylläpito-

kustannukset olivat 8-9 prosenttia matalammat kuin sertifioimattomissa rakennuksissa. Li-

säksi Fowler et al. (2010) tutkivat kymmeniä sertifioituja rakennuksia, joissa oli keskimäärin 

viidenneksen matalammat ylläpitokustannukset, kolmanneksen pienempi päästötaso ja ylei-

sesti parempi suorituskyky. Myös Chegut et al. (2013) ja Kats (2003) tulivat johtopäätök-

seen, jossa vihreiden kiinteistöjen jätemäärät, päästöt ja energiankulutus olivat huomatta-

vasti pienempiä kuin vertailuryhmässä olleiden tavanomaisten kiinteistöjen, mikä korreloi 

myös samalla positiivisesti kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin. Myös Yhdysvalloissa toi-

miva US Green Building Council (USGBC) argumentoi vahvasti kestävien 

kiinteistökohteiden puolesta, sillä heidän tutkimuksensa mukaan LEED-sertifioiduissa ra-

kennuksissa ovat matalammat ylläpitokustannukset.  Lisäksi sertifioidut rakennukset tarjoa-

vat terveellisemmän ja turvallisemman paikan työskennellä. Ne myös kuluttavat kymmeniä 

prosentteja (35 %) vähemmän energiaa ja päästömäärät ovat huomattavasti pienempiä (35 

%).  

 

Poikkeaviakin tutkimuksia löytyy, sillä Miller et al. (2010) tutkivat vihreiden rakennusten 

kustannusten muodostumista ja ylläpitoprosessia. He argumentoivat, että vastuulliset vihreät 

rakennukset ovat aktiivisemmin hoidettuja, mikä näkyy selvästi säästönä energian- ja veden-

kulutuksena. Miller et al. kuitenkin toteavat, että ylläpidon kokonaiskustannukset eivät ole 

ratkaisevasti eri tasolla verrattuna rakennuksiin, joissa ei ole kestävän kehityksen fokusta. 

4.5 Hyöty vuokrausprosessissa 

Vastuullisesta toiminnasta saatavat taloudelliset hyödyt vuokrausprosessissa omistajan kan-

nalta voidaan eritellä seuraavasti kahteen pääkohtaan (muun muassa Fuerst 2015, Kok 2015, 

Yudelson 2008, UNEP FI 2016):   

 

1. pidemmät vuokrasopimukset ja parantunut käyttöaste 

 - seurausta käyttäjien parantuneesta tuottavuudesta ja työhyvinvoinnista sekä 

 sitoutumisesta kiinteistöön 

2. korkeampi vuokrataso ja kasvanut vuokralaiskysyntä 

- seurausta laadukkaasta ja terveellisestä työympäristöstä, mikä tuo monia hyö-

tyjä ja kustannussäästöjä kiinteistön käyttäjille 

 

Kyseiset hyödyt realisoituvat eri tavoin, ja vastullisuudella on näiden lisäksi positiivinen 

vaikutus kiinteistön tuleviin kassavirtoihin, vaikutus oman pääoman tuottoasteeseen ja koko 

pääoman tuottoasteeseen (Fuerst 2015, Yudelson 2008). Pidentyneiden vuokrasopimusten 

taustalla ovat hyvä ja laadukas kiinteistöjen palveluliiketoiminta sekä ylläpito, mitkä myös 
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vaikuttavat positiivisesti vuokratasoon (Pivo 2008). Devine & Kok mukaan (2015) vastuul-

linen toiminta parantaa myös vuokralaistyytyväisyyttä ja kasvattaa todennäköisyyttä vuok-

rasopimuksen uusimiseen.  

 

Sertifioitujen kohteiden vuokrataso on tavanomaisia kohteita korkeampi. Esimerkiksi LEED 

– sertifioitujen kohteiden vuokrat ovat keskimäärin viisi prosenttia korkeampia sekä Energy 

Star – luokitelluissa kohteissa neljä prosenttia korkeampia verrattuna tavallisiin kohteisiin 

(Fuerst & McAllister 2011). Muun mussa Eichholtz et al. (2009), Fuerst & McAllister 

(2008), Miller et al. (2008) sekä Wiley et al. (2008) ovat tutkimuksissaan todenneet vuokra-

preemion olevan Fuerst & McAllister (2011) kaksikon preemioita suurempia. Edellä maini-

tuissa tutkimuksissa energiatehokkailla kohteilla vuokrapreemio oli 7,3 – 11,6 prosenttia. 

Myös mm. Pivo et al. (2010) sekä Devine & Kok (2015) tekemät tutkimukset tukevat väitettä 

energiatehokkaiden kohteiden paremmasta vuokratasosta. Vuokratason lisäksi vastuullisesti 

hoidetuissa toimitilakiinteistöissä ovat myös korkeammat ja vakaammat käyttöasteet (Eich-

holtz et al. 2010, Fuerst & McAllister 2011).  

 

Vastuullisella kohteella on myös sosiaalisia vaikutuksia yhteisöön, mikä näkyy muun mu-

assa käyttäjien fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kasvuna (Singh et al. 2009, Kats et al. 

2006, Sparkling 2012). Parantuneella hyvinvoinnilla on suora korrelaatio parantuneeseen 

työn tuottavuuteen. Tuottavuuden suhde rakennuksen toimintaan ja suunnitteluun on kuiten-

kin vaikeaselkoinen, sillä tuottavuuden mittaaminen ja tuottamattomuuden kohdentaminen 

juuri tiettyyn tekijään on ongelmallista. Kuitenkin useita tutkimuksia on jo tehty, joiden mu-

kaan vastuulliset rakennukset vähentävät sairausoireita, toistuvia poissaoloja ja parantavat 

työn tuottavuutta. (Kats 2003, Rode et al. 2011). 

 

Omistajien saamat hyödyt ovat lähes suoraan seurausta käyttäjien ja vuokralaisten saamista 

hyödyistä ja kustannussäästöistä. Muun muassa EU on tehnyt tutkimuksen, jonka mukaan 

terveyshyödyt energiatehokkuuden parantamisesta voivat olla 40- 80 miljardia euroa vuosit-

tain. Tämän lisäksi Yhdysvalloissa on tehty tutkimus, jonka mukaan sisäilman parantami-

sella voidaan säästää 17 - 30 miljardia dollaria vuosittain. Tällöin vastuullinen rakennus 

vuokrausprosessissa on perusteltua sekä omistajalle että käyttäjälle (UNEP FI 2016, Yudel-

son 2008, Kaplow 2009, RICS 2015). 

 

Vastuullisilla rakennuksilla ja motivoivalla ja tuottoisalla työympäristöllä on vaikutusta 

myös työntekijöiden säilyvyyteen ja työpaikan houkuttelevuuteen. Työntekijöiden työpai-

kanvalinnan päätöksentekoprosessissa keskeinen asia on yrityksen tarjoamat edut. Nämä si-

sältävät myös fyysiset, ympäristölliset ja teknologiset tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen ul-

koiseen kuvaan. Vihreät ja vastuulliset rakennukset, joissa ilmanvaihtoon, sisäilman laatuun, 

lämpötilaan, valaistukseen ja luonnonvalon määrään kiinnitetään erityistä huomiota parantaa 

Katsin (2003) mukaan tuottavuutta useita prosentteja. Lisäksi Yudelson (2008) yhdisti sen 

omassa tutkimuksessaan henkilöstön parantuneeseen sitoutumiseen. Kokonaisuudessaan 

vastuullisilla toimilla kiinteistösijoitusprosessissa pystytään luomaan tuottoisa, terveellinen 

ja viihtyisä työympäristö. (Kats 2003, Rode et al. 2011, Yudelson 2008). 

4.6 Muut saavutettavat hyödyt 

Vastuullisten ja kestävästi hallittujen kohteiden vihreät preemiot ovat suurempia kuin suorat 

energiasäästöt, mikä indikoi vahvasti aineettomien ominaisuuksien vahvaa merkitystä. Vas-

tuullisilla toimintamalleilla on siis oma arvonsa vaikeasti mitattavissa aineettomissa ominai-

suuksissa. Tällaisia ovat muun muassa rakennusten käyttäjien tuottavuus työympäristössä ja 
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yrityksen maineen ja imagon muodostuminen. Aineettomien ominaisuuksien lisäksi vastuul-

lisuus on positiivisesti linkittynyt rakennusten muiden toimijoiden suorituskykyyn ja riskin 

kokonaisuuden muodostumiseen. (Eichholtz 2009, Fuerst & McAllister 2011, UNEP FI 

2016). 

 

Vihreillä vastuullisilla rakennuksilla sekä käyttäjien hyvinvoinnilla ja suorituskyvyllä on 

selkeä korrelaatio, sillä vihreä ja vastuullinen kohde parantaa terveyttä ja tuottavuutta (US-

GBC 2011, Kats et al. 2010, Singh et al. 2009, Kats et al. 2006). Muun muassa toimitilara-

kennusten ja koulujen sisäilman parantamisella on selkeä pienentävä vaikutus muun muassa 

astmaan, vilustumisiin ja flunssaan, hengitysongelmiin ja päänsärkyyn. Lisäksi vastuulli-

sissa rakennuksissa muun muassa opettajien sitoutuminen kasvoi, sairauspoissaolojen määrä 

väheni, oppilaiden suorituskyky parani sekä työntekijöiden tuottavuus parani. (Kats et al. 

2006, Kats et al. 2010, Singh et al. 2009, RICS 2015). 

 

Myös uuden pääoman saanti ja vastuullisesti hoidettu kiinteistösijoitus korreloivat 

keskenään. Vastuullisella toiminnalla yritys lisää läpinäkyvyyttä, ja näin ollen saa luotua 

lisäluottamusta markkinoille viestimällä vastuullisesta toiminnasta. Käyttäjien (ja 

osakkeenomistajien)  sitoutuminen vastuulliseen kiinteistöön (tai toimijaan) on myös 

todennäköisempää, kun sijoitusprosessiin on implementoitu kestäviä toimintamalleja. 

Kyseiset toimintamallit nostavat kohteen houkuttelevuutta ja laskevat uusien toimitilojen 

hankkimisriskiä. Tällä on todistettu olevan positiivinen korrelaatio uuden pääoman saantiin 

ja sen on katsottu parantavan sijoittumista pääomamarkkinoilla. Näiden lisäksi vastuullisuus 

tuo kokonaisuudessaan mukanaan monipuolisemmat, edullisemmat, helpommin saatavat ja 

paremmat rahoitusvaihtoehdot. (Cheng et al. 2014, Yudelson 2008, Fuerst 2015) 

 

Muun muassa Greening & Turban (1997) ja Nelson et al. (2010) arvioivat sosiaalisen 

vastuullisuuden (yhteisösuhteet, ympäristö, työntekijäsuhteet yms.) varteenotettavaksi 

kilpailutekijäksi, jolla voi houkutella muun muassa uusia työntekijöitä. Lisäksi sosiaalinen 

vastuullisuus ja sen eri tekijät antavat vahvoja signaaleja yrityksen arvoketjusta. Siitä on siis 

löydettävä huomattavaa hyötyä, joka realisoituu yrityksen parantuneena imagona ja 

yrityksen yleisen tuottavuuden parantumisena työntekijöiden kompetenssin kasvaessa. 

Myös ympäristösertifikaateilla sekä erityyppisillä luokitteluilla ja benchmarkeilla pystytään 

parantamaan yrityksen kilpailukykyä. Mm. Sparkling (2012) tuli tutkimuksessaan tulokseen, 

että LEED sertifikaateilla ja niihin pyrkimisellä on positiivinen korrelaatio ja vaikutus 

yritysten brändiin. Eläkevakuutusyhtiöllä suuri sertifioitujen kohteiden määrä antaa ulospäin 

kuvaa vastuullisesta toimintatavasta, mikä luo positiivisen ja turvallisen ilmeen yritykselle. 

Tällä on pitkällä tähtäimellä vaikutusta todennäköisesti uusien asiakkaiden märään.  

4.7 Ulkoiset heijastevaikutukset 

Vastuullisesti rakennetuilla ja hallinnoiduilla vihreillä kiinteistöillä on positiivinen vaikutus 

ympärillä olevan kiinteistökannan hintakehitykseen, joten heijastevaikutukset ylettyvät mer-

kittävissä määrin yksittäisten kiinteistöjen ulkopuolelle, ja sitä kautta laajempaan yhteisöön. 

Myös lisääntyvä kestävien ja vastuullisten kohteiden tarjonta näkyy kilpailun koventumi-

sena, mikä edelleen vaikuttaa vastuullisten kiinteistökohteiden kokonaismarkkinoiden kas-

vuun ja kehitykseen. Yksittäisten kohteiden ulkopuoliset markkinavaikutukset näkyvät 

muun muassa yhteisöjen kehittymisenä ja elinympäristöjen parantumisena, joilla on epä-

suora vaikutus vaikutusalueella olevien kiinteistöjen vuokralaisten viihtyvyyteen ja sitoutu-

miseen, sekä kohteen pitkän ajan arvon kehitykseen. Lisäksi vastuullisilla rakennuksilla on 
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huomattu olevan vaikutusta yhteisöjen ja niiden asukkaiden hyvinvointiin, paikalliseen työl-

lisyyteen ja sitä kautta tulon muodostumiseen sekä rikollisuuden määrään. (GRESB 2015, 

RICS 2015, Chegut et al. 2013, Eichholtz 2012, RICS 2015). 

 

Onnistunut vastuullisuusstrategia on muutakin kuin kustannus, sillä se voi avata huomattavia 

mahdollisuuksia, luoda innovaatioita ja parantaa sekä edistää kilpailukykyä. Vastuullisuu-

den eri osatekijöitä tulisi yhdistellä niin, että niiden kokonaisuuden hyödyntäminen tarjoaa 

sekä yhteiskunnalle että yritykselle hyötyjä ja synergioita. Tämän vuoksi esimerkiksi sosi-

aalisten tekijöiden hyöty tulee usein kiinteistösijoitukseen heijastevaikutuksina outside- in 

linkkinä, jolloin hyödyn kohdentaminen yhteen tiettyyn tekijään on hankalaa, mutta vaikutus 

on silti nähtävissä lisääntyvänä kassavirtana ja arvonnousuna. Sosiaalisten tekijöiden 

yhdistämisellä ja integroinnilla vastuulliseen kiinteistösijoitusstrategiaan pitää olla tietty 

fokus, ja panostus pitää kohdistua liiketoiminnan kannalta tärkeisiin kohtiin. (Porter & Kra-

mer 2007). 
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OSA 3 Empiirinen tutkimusosa: Vastuullisuuden mittaa-
minen ja todentaminen kiinteistösijoitusprosessissa   

5 Tutkimuksen toteuttaminen 
Luvussa viisi esitellään tutkimuksen empiirinen osa, miten vastuullisuutta mitataan ja toden-

netaan suoran kiinteistösijoitusprosessin eri vaiheissa. Luvussa kerrotaan, miten tutkimuk-

sen kokonaisuus koostuu ja käydään läpi:  

 

o tutkimusaineisto ja toteutusmuoto 

o tutkimuksen kohdeyritykset ja niiden valintaprosessi 

o kohdeyritysten lyhyt esittely 

5.1 Empiirisen tutkimuksen kokonaisuus, tutkimusmenetelmä ja -
aineisto 

Empiirinen tutkimusosio käyttää tutkimusmenetelmänä puolistrukturoitua kyselymuotoista 

teemahaastattelua, jossa tutkimusote on kvalitatiivinen eli laadullinen (Hirsjärvi & Hurme 

1988). Kyselyn kysymyspohja on muodostettu monipuolisesta kirjallisuuskatsauksesta, 

jossa selvitettiin laajasti, mistä vastuullisuus koostuu kiinteistösijoitusprosessissa, ja mitä 

hyötyjä vastuullisuuden integroimisesta kiinteistösijoitusprosessiin on. Tämän pohjalta tee-

mahaastattelukyselyssä pyritään määrittämään ja selvittämään: 

 

a) Mitä eri työkaluja ja toimintatapoja on olemassa vastuullisen kiinteistösijoit-

tamisen mittaamiseen, arviointiin ja todentamiseen? 

b) Miten vastuullista kiinteistösijoittamista voidaan raportoida kiinteistöjen ar-

voketjun eri osapuolille? 

 

Tutkimuskysymysten ympärille on muodostettu kirjallisuuskatsausta apuna käyttäen kysy-

myspohja, jolla pyritään saamaan mahdollisimman tarkka ja laadukas tulos vastuullisuuden 

tämän hetkisestä tilasta kiinteistösijoitusmarkkinoiden eri toimijoilla. Kyselykaavake on 

puolistrukturoitu, eli osa kysymyksistä on avokysymyksiä ja osassa on valmiit rajatut vas-

tausvaihtoehdot. Vastausvaihtoehdot ovat rakennettu käyttäen apuna laajaa kirjallisuus-

osiota. (Hirsjärvi & Hurme 1988). 

 

Tutkimuksen otos on tärkeimmät pohjoismaalaiset ja eurooppalaiset eläkevakuuttajat ja lis-

tatut kiinteistösijoitusyhtiöt, jotka tekevät pääosin suoria kiinteistösijoituksia.  

 

Kyselyn runko muotoutuu samalla periaatteella kiinteistösijoitusprosessin ympärille kuin 

kirjallisuuskatsauksessa:  

 

1. Vastuullisuus yleisellä tasolla kiinteistösijoitusprosessissa ja sen raportointi  

2. Vastuullisen kiinteistösijoittamisen mittaamisen ja arvioinnin työkalut 

3. Vastuullisuuden mittaaminen ja arviointi investointipäätöksessä 

4. Vastuullisuuden mittaaminen ja arviointi rakennuttamisprosessissa 

5. Vastuullisuuden mittaaminen ja arviointi vuokrausprosessissa 

6. Vastuullisuuden mittaaminen ja arviointi ylläpitoprosessissa 

7. Vastuullisen kiinteistösijoittamisen tulevaisuus 
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Jokaisessa osassa keskitytään vastuullisuuden mittaamiseen ja todentamiseen, ja sen taus-

talla oleviin erilaisiin mittareihin.  

 

Kyselytutkimuksen kysymykset ovat esitetty tarkemmin ja kokonaisuudessaan liitteessä 1.  

5.2 Kohdeyrityksien valintaprosessi ja kyselytutkimuksen toteut-
taminen 

Kohdeyritysten valinnassa on pyritty löytämään yrityksiä, joiden sijoitustoiminta ja - profiili 

ovat mahdollisimman lähellä Ilmarisen sijoitustoimintaa, suoraa itse hallinnoitua kiinteistö-

sijoittamista. Lisäksi on pyritty löytämään yrityksiä, joiden vastuullinen sijoitustoiminta on 

kiinteistömarkkinoilla edistyksellistä ja uraauurtavaa, sekä vastuullinen toiminta on jo integ-

roitu osaksi kiinteistösijoitusprosessia. Potentiaalisten yritysten kartoituksessa ja etsimisessä 

on käytetty apuna erilaisia vastuullisuusvertailuja, listauksia ja järjestöjä, kuten AODP Glo-

bal Climate 500 Index ja EPRA:n jäsenyrityslistaus.   

 

Kyselytutkimukseen otettiin otantaan eläkevakuutusyhtiöitä ja listattuja kiinteistösijoitusyh-

tiöitä Pohjoismaista sekä Keski- ja Pohjois-Euroopasta (Iso-Britannia, Alankomaat, Saksa, 

Itävalta). Kohdemaiden valinnassa huomioitiin vastuullisuuden kokonaistaso ja yleisyys 

maiden kiinteistömarkkinoilla, sekä kiinteistömarkkinoiden kokonaistila, millä pyrittiin löy-

tämään edelläkävijämaita vastuullisuudessa. Erilaisten mittausten ja vertailujen mukaan vas-

tuullinen sijoitustoiminta on aktiivisinta ja kehittyneintä Pohjoismaissa sekä Alankomaissa 

ja Isossa-Britanniassa. Rajaus pidettiin Euroopassa, jotta yritysten liiketoiminnan luonne on 

mahdollisimman samankaltainen kuin Ilmarisella.  

 

Kyselytutkimus lähetettiin yhteensä 88 eri kiinteistösijoitusyritykselle, joista noin 40 oli elä-

kevakuutusyhtiöitä, joilla on portfoliossaan kiinteistösijoituksia. Eläkevakuutusyhtiöiksi py-

rittiin löytämään yrityksiä, joiden kiinteistöportfoliossa suorien kiinteistösijoitusten osuus 

olisi huomattava. Loput valituista noin 50 yrityksestä oli listattuja kiinteistösijoitusyhtiöitä, 

jotka tekevät suoria kiinteistösijoituksia pääasiassa toimitiloihin ja asuntoihin. Kohdeyrityk-

sissä vältettiin yhtiöitä, jotka sijoittavat pelkästään erikoiskiinteistöihin, sillä ne eivät kuulu 

Ilmarisen ydinliiketoimintaan kiinteistösijoituksissa. Tällaisia ovat muun muassa spesifioi-

dut tuotantolaitokset, metsät ja muut erikoiskiinteistöt. 

 

Haastattelu toteutettiin lähettämällä kyselylinkki kiinteistösijoitusten vastuullisuudesta vas-

taavalle henkilölle. Jos vastuullisuudesta vastaavaa henkilöä ei tavoitettu tai sellaista ei ollut, 

ohjattiin kysely kiinteistösijoituksista vastaavalle johtajalle tai yrityskohtaisesti henkilölle, 

jolla katsottiin olevan paras tietämys vastuullisuudesta kiinteistöportfoliotasolla. Kysely jul-

kaistiin 8.7.2016 ja se suljettiin pitkän kesäloma-ajan takia vasta 16.8.2016. Pitkällä vastaus-

ajalla pyrittiin maksimoimaan vastausten määrä. Kyselyn aukiolon aikana lähetettiin useita 

muistutusviestejä, millä pyrittiin lisäämään vastausaktiivisuutta ja muistuttamaan kyselystä. 

Lisäksi kyselyyn liittyviin kysymyksiin vastattiin tarvittaessa. Euroopan kesälomakauden 

ollessa käynnissä kyselyä pidettiin poikkeuksellisen kauan auki (5 viikkoa), millä pyrittiin 

tavoittamaan myös lomalta palaavia henkilöitä. 

5.3 Kyselytutkimuksen kohdeyritykset  

Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 17 henkilöä ja kyselyn vastausprosentti oli näin 

19,3. Alla olevassa taulukossa 11 on eritelty vastanneet henkilöt nimen, yrityksen ja tittelin 

mukaan.  
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Taulukko 11 Tutkimukseen vastanneet kohdeyritykset 

 

Nimi 

 

Allan Mikkelsen 

Yritys 

 

ATP Real Estate 

Titteli 

 

Senior Director 

Tim Coffin 

Universities Superannuation 

Scheme Ltd Sustainability Manager 

Sami Kesonen Keva Real Estate Analyst 

Pekka Siltala Etera  Portfolio Manager 

Johanna Kivelä Citycon Oyj Sustainability Analyst 

Guido Verhoef PGGM Head of Private Real Estate 

Tobias Fransson AP4 Alternative Investments 

Klas Åkerbäck AP3 Senior Portfolio Manager 

Arve Regland Entra ASA CEO 

Patrick Stekelorom Allianz Head of Sustainable Development 

Herwig Teufelsdorfer Buwog AG COO 

Lars-Göran Dahl Diös AB COI / Kiinteistöpäällikkö 

Gustaf Hermelin Catena AB CEO 

Emma Henriksson Atrium Ljungberg AB Vastuullisuusvastaava 

Otso Halsti Technopolis Oyj Group Investment Officer 

Eva Lempinen OP Property Management  Portfolio Manager 

Antti Muilu Elo Head of Domestic Real Estate 

 

Alla on esitelty kyselyyn vastanneiden yritysten toimiala, markkinasegmentti, portfolion 

koko ja suorien kiinteistösijoitusten arvioitu määrä portfoliossa. Huomioitavaa on, että kai-

kista yrityksistä ei löytynyt tarvittavaa informaatiota.   

 

Allianz Real Estate 

Allianz Real Estate:n kiinteistöportfolion koko on arviolta 42 miljardia euroa, mikä kasvaa 

lähivuosina 60 miljardiin. Portfoliossa on sekä suoria että epäsuoria kiinteistösijoituksia ja 

kiinteistöjä on monelta eri markkinasektorilta. Arvioitu suorien kiinteistösijoitusten määrä 

on noin 70 prosenttia. (http://www.allianz-realestate.com/de/). 

 

AP3 

AP3 on yksi viidestä Ruotsin eläkejärjestelmän bufferirahastosta. Kiinteistösijoitusportfo-

liossa on noin 80 prosenttia suoria kiinteistösijoituksia eri markkinoilta. (www.ap3.se). 

 

http://www.allianz-realestate.com/de/
http://www.ap3.se/
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AP4 

AP4 on yksi Ruotsin eläkejärjestelmän viidestä bufferirahastosta. Kiinteistöjen osuus port-

foliosta on seitsemän prosenttia, mikä tarkoittaa noin 20 miljardia Ruotsin kruunua. Suorien 

kiinteistösijoitusten osuus noin 70 prosenttia kiinteistösijoitusportfoliosta. 

(http://www.ap4.se/). 

 

ATP Real Estate 

ATP Real Estate on eläkevakuutusyhtiö ATP:n omistama kiinteistösijoitusyhtiö. Sijoituksia 

on pääosin Tanskan kasvukeskuksissa toimitiloissa ja asunnoissa ja portfolion koko on noin 

35 miljardia Tanskan kruunua. Suorien kiinteistösijoitusten osuus on noin 40 prosenttia kiin-

teistöportfoliosta. ( http://www.atp-ejendomme.dk/) 

 

Atrium Ljungberg 

Atrium Ljungberg omistaa, kehittää ja hoitaa pääosin toimitila- ja liiketilakiinteistöjä Ruot-

sin kasvukeskuksissa Tukholmassa, Uppsalassa, Malmössä ja Göteborgissa. Lisäksi portfo-

liossa on myös pienemmissä määrin asuntoja ja muita kiinteistötyyppejä. Yhtiö on listattu 

Tukholman pörssiin ja suorien kiinteistösijoitusten osuus portfoliosta on sata prosenttia. 

(http://al.se) 

 

Buwog AG 

Buwog AG on asuinkiinteistöihin keskittynyt Varsovan, Frankfurtin ja Wienin pörssiin lis-

tattu kiinteistösijoitusyhtiö, joka huolehtii kiinteistösijoitusprosessin koko elinkaaresta. Nel-

jän miljardin euron kiinteistöportfoliossa on vain suoria kiinteistösijoituksia Saksan suurissa 

kaupungeissa, kuten Berliinissä ja Hampurissa, sekä Itävallassa. Kestävä kehitys on yksi 

strategian päälinjauksista. (https://www.buwog.com/en/) 

 

Catena AB 

Catena AB on Tukholman pörssiin listattu yhtiö, jonka ydinliiketoimintaa ovat logistiikka-

kiinteistöt pääosin Skandinaviassa. Catenan noin 5,5 miljardin Ruotsin kruunun kiinteistö-

sijoituksista kaikki on suoria kiinteistösijoituksia. (http://catenafastigheter.com/) 

 

Citycon Oyj 

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten joh-

tava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiin-

teistöomaisuuden arvo on yhteensä 4,7 miljardia euroa. Suorien kiinteistösijoitusten osuus 

on sata prosenttia. Yhtiö on listattu Helsingin pörssiin. (http://www.citycon.com/) 

 

Diös AB 

Diös AB on Pohjois-Ruotsin suurin kiinteistösijoitusyhtiö, joka on listattu Tukholman pörs-

siin. 13,2 miljoonan kruunun portfoliosta kaikki on suoria kiinteistösijoituksia pääosin asun-

toihin ja toimitiloihin. (http://www.dios.se/) 

 

Elo 

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Elon sijoitusportfolio on noin 20 miljardia euroa ja niistä 

kiinteistöjen osuus on 13,7 prosenttia eli noin 2,8 miljardia euroa. Suorien kiinteistösijoitus-

ten osuus näistä on noin 70 prosenttia. (http://www.elo.fi/) 

 

Entra ASA 

Entra on yksi Norjan johtavista listatuista kiinteistösijoitusyhtiöistä, jonka pääfokus on ener-

giatehokkaat rakennukset Oslossa, Stavangerissa, Bergenissä ja Trondheimissa. Noin 32,1 

http://www.ap4.se/
http://www.atp-ejendomme.dk/
http://al.se/
https://www.buwog.com/en/
http://catenafastigheter.com/
http://www.citycon.com/
http://www.dios.se/
http://www.elo.fi/
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miljardin Norjan kruunun portfolio koostuu joustavista, korkealaatuisista ja ympäristöystä-

vällisistä kiinteistöistä keskeisellä sijainnilla. Portfoliossa on pääosin epäsuoria kiinteistösi-

joituksia. (http://entra.no/) 

 

Etera 

Etera on suomalainen keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Noin miljardin euron kiinteistö-

sijoitusportfoliossa suorien kiinteistösijoitusten osuus on noin 70 prosenttia kiinteistösijoi-

tusportfoliosta. (http://www.etera.fi/) 

 

Keva 

Keva vastaa Suomessa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen si-

joittamisesta. Noin kolmen miljardin euron kiinteistöportfoliosta suorien kiinteistösijoitus-

ten osuus on noin kymmenen prosenttia. (https://www.keva.fi/) 

 

OP Kiinteistösijoitus Oy 

OP kiinteistösijoitus on suomalainen suuri kiinteistösijoittaja, jonka portfoliosta suorien 

kiinteistösijoitusten osuus on noin 60 prosenttia. https://www.op.fi/ 

 

PGGM 

PGGM on suuri alankomaalainen eläkevakuutusyhtiö. Kiinteistösijoitusportfoliossa on pää-

osin epäsuoria kiinteistösijoituksia. (https://www.pggm.nl/) 

 

Technopolis Oyj 

Technopolis kehittää, omistaa ja hallinnoi 21 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa modernia 

muuntojoustavaa toimitilaa sekä niihin palveluita. Technopolis on listattu Helsingin pörssiin 

ja yhtiö toimii Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Portfolion 

koko on noin 1,4 miljardia euroa. (http://www.technopolis.fi/) 

 

Universities Superannuation Scheme Ltd 

Universities Superannuation Scheme Ltd on Iso-Britanniaan pääosin sijoittava eläkevakuu-

tusyhtiö. Portfoliossa on pääosin suoria kiinteistösijoituksia. Sijoitukset tehdään RPI huomi-

oon ottaen pyrkimyksenä mahdollisimman vähäinen negatiivinen vaikutus ympäristöön. 

Noin kahden miljardin punnan kiinteistöportfoliosta suorien kiinteistösijoitusten osuus on 

noin 80 prosenttia kiinteistöportfoliosta. (https://www.uss.co.uk/) 

 

Kohdeyrityksiksi pyrittiin valitsemaan mahdollisimman paljon pääosin suoria kiinteistösi-

joituksia tekeviä yhtiöitä tai vastaavasti yhtiöitä, jotka hallitsevat itse omaa kiinteistöportfo-

liotaan. Suurimmalla osalla yrityksistä suorien kiinteistösijoitusten osuus on yli 60 prosent-

tia, joten otosta voidaan pitää kiinteistösijoitusprosessin kokonaisuuden selvittämiseksi hy-

vänä (Kuva 12).  

 

http://entra.no/
http://www.etera.fi/
https://www.keva.fi/
https://www.op.fi/
https://www.pggm.nl/
http://www.technopolis.fi/
https://www.uss.co.uk/
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Kuva 12 Kohdeyritysten suorien kiinteistösijoitusten osuus portfoliosta 
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6 Tutkimuksen tulosten analysointi 
Luvussa esitellään ja analysoidaan kyselytutkimuksen keskeisimmät tulokset kyselyn ja 

kiinteistösijoitusprosessin rakenteen mukaisesti jaoteltuna.  

6.1 Vastuullisuus kokonaisuudessaan kiinteistösijoitusproses-
sissa ja sen raportoinnin ja arvioinnin työkalut 

Kyselytutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitettiin vastuullisuuden kokonaisroolia kiin-

teistösijoitusprosessissa ja sen raportointiin ja mittaamiseen käytettäviä toimenpiteitä ja mit-

tareita. Eurooppalaisten kiinteistösijoitusyritysten ja eläkevakuutusyhtiöiden vastuullisuu-

den eri osatekijöille antama painoarvo jakautuu hyvin tasaisesti kolmen ESG tekijän kesken. 

Jokainen kolmesta vastuullisuuden osatekijästä otetaan lähes poikkeuksetta huomioon kiin-

teistösijoitusprosessissa keskiarvoa (2,5) vahvemmin (Kuva 13). Hallinnollisten - ja ympä-

ristöllisten tekijöiden painoarvo on kokonaisuudessaan hieman vahvempi kokonaisuutta tar-

kasteltaessa kuin sosiaalisen tekijän, mikä selittyy kyseisten tekijöiden helpommalla integ-

roimisella kiinteistösijoitusprosessiin. Lisäksi näiden tekijöiden toimintaa ja edistymistä on 

helpompi mitata, sillä molempien taustalla on konkreettisia toimenpiteitä ja mittareita. Toi-

menpiteiden hyötyä voidaan mitata monesti numeerisesti ja vaikutus ja hyöty ovat selkeästi 

kohdistettavissa tiettyyn toimenpiteeseen ja tekijään. 

 

Vastuullisuuden sosiaalisten tekijöiden pienempi painoarvo selittyy sosiaalisten tekijöiden 

luonteella, sillä ne ovat usein pehmeitä arvoja, joiden mittaaminen on monesti moniulottei-

sempaa. Tämän vuoksi vaikutus ja hyöty on vaikea rajata tietylle alueelle (mm. sosiaaliset 

vaikutukset ympäristöön, yhteisösuhteet) ja niiden painoarvo kiinteistöportfoliossa on siksi 

pieni. 

 

Kuva 13 Vastuullisuuden eri osatekijöiden (ESG) painoarvo kiinteistösijoitusprosessissa 

 

Koska vastuullisuuden merkitys kiinteistösijoitusprosessissa on merkittävä, moni yritys so-

veltaa vastuullisen sijoittamisen erilaisia periaatteita ja ohjeistuksia vastuullisuuden integ-

roimiseksi sijoitusprosessiin ja sijoituksen suuntaviivojen asettamiseksi. Vastaajien keskuu-

dessa eniten käytetty menetelmä on YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet, joita sovel-

taa kiinteistösijoitusprosessissaan 70 prosenttia kyselyn kohdeyrityksistä. Tämän lisäksi 
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YK:n Global Compactin perusperiaatteita suuntaviivoinaan käyttää noin neljännes vastan-

neista.  Tämän lisäksi muutamat yritykset (3) käyttävät GRESB benchmark-työkalua apuna 

sijoittamisen ohjesääntöjen ja viitekehysten määrittämisessä.  

 

Vastuullista kiinteistösijoitustoimintaa raportoidaan monella eri tavalla, ja yllättäen yhte-

näistä, kaikilla toimijoilla käytössä olevaa, koko alan kattavaa raportointityökalua ei ole. 

Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin 45 prosenttia raportoi kiinteistösijoitustoimintansa 

omana kokonaisuutenaan, kun taas pieni enemmistö raportoi sen yhdessä muun liiketoimin-

nan kanssa. Huomioitavaa on, että kyselytutkimuksen kysymyksessä ei eritelty yrityksen 

tarkkaa toimialaa, jonka vuoksi 45 prosentin osuus jakaantui lähes tasan eläkevakuuttajiin ja 

kiinteistösijoitusyhtiöihin. Näin suuri osa kyselyyn osallistuneista eläkevakuutusyhtiöistä 

raportoi kiinteistösijoitusten vastuullisuuden erikseen.  

 

Kuva 14 Käytössä olevat raportointikäytänteet ja niiden käytön yleisyys 

 

Käytössä olevista raportointikäytänteistä yleisimmät ovat GRI G4, PRI sekä EPRA (Kuva 

14). Globaalien raportointikäytänteiden lisäksi muutamilla yrityksillä raportoinnissa käyte-

tään yrityksen sisäisiä eettisiä toimintaohjeita sekä ESG käytäntöjä. Myös benchmark työ-

kalu GRESB mielletään raportointityökaluksi, ja sen käyttö yhtä yleistä kuin PRI:n, EPRA:n 

ja GRI G4: n. Tämän lisäksi muutama toimija raportoi GRI toimialaliite CRESS:n mukaan 

ja yksi toimija listaamattomien kiinteistösijoitusten INREV raportointikäytäntöä hyödyn-

täen.  
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Kuva 15 Vastuullisuuden mittaamisen työkalut kiinteistösijoitusprosessissa 

 

Lähes kaikilla kyselyyn vastanneista yrityksistä on käytössä vastuullisuuden mittaamisen, 

arvioinnin tai benchmarkin työkaluja. Yli 60 prosenttia vastaajista käyttää rakennussertifi-

kaattia vastuullisuuden mittaamisen työkaluna (Kuva 15). Sertifikaateista sekä BREEAM 

että LEED ovat käytössä yhtä usein, ja muita sertifikaatteja ei kyselyn kohdeyrityksissä ole 

juuri käytössä. Yhdysvalloissa suosittua Energy Star menetelmää ei käytä yksikään koh-

deyrityksistä. Sertifikaattien lisäksi globaali benchmark työkalu GRESB on mittaamisen 

työkaluna lähes puolella yrityksistä. Näiden lisäksi neljännes käyttää apuna Carbon Disclo-

sure Project työkalua. Yleisimpien työkalujen lisäksi muita mainittuja työkaluja ovat WWF 

Green Office, energiatodistus (EPC) sekä muutama maakohtainen energiasertifikaatti. Mit-

taustyökalut auttavat vastuullisuuden raportointiprosessissa, ja puolet vastanneista hyödyn-

tääkin näitä raportoinnissa saadakseen mahdollisimman laajan ja tarkan vastuullisuusrapor-

tin aikaiseksi.  

6.2 Investointipäätösprosessin vastuullisuus ja sen mittaamisen 
ja arvioinnin työkalut 

Vastuullisuuden painoarvo kohdeyritysten kiinteistösijoitusprosessin investointipäätöksen 

analyysivaiheessa on merkittävä (Kuva 16). Suurin osa painottaa vastuullisuutta  

Kuva 16 Vastuullisuuden painoarvo investointianalyysiprosessissa 
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merkittävästi investointianalyysissään ja vain muutama pitää sitä vähemmän painotettavana 

tekijänä. Huomioitavaa on, että kukaan ei pidä vastuullisuutta täysin merkityksettömänä te-

kijänä analyysiprosessin kokonaisuudessa.   

 

Hallinnollisten ja ympäristöllisten seikkojen painotus on suurempaa kuin sosiaalisten teki-

jöiden (Kuva 17). Sama ilmiö on siis nähtävissä eri osatekijöiden painotuksessa kohteiden 

analyysivaiheessa kuin kiinteistösijoitusprosessin kokonaisuudessa. Tähän on syynä sosiaa-

listen tekijöiden vaikea mitattavuus ja hyötyjen laajuus, mikä ilmiönä esiteltiin jo aiemmin.  

Kuva 17 Vastuullisuuden eri osatekijöiden painoarvo investointipäätösvaiheen analyysipro-

sessissa 

 

Lähes kaikki vastanneet yritykset (14/15) mittaavat ja arvioivat vastuullisuutta investointi-

päätösvaiheessa. Yli 80 prosenttia vastaajista mittaa vastuullisuutta portfolion rakennusten 

energiankulutuksen avulla, ja noin puolet tarkastelee hiilidioksidipäästöjä, sertifioitujen ra-

kennusten määrää tai kiinteistöjen saavutettavuutta ja sijaintia (Kuva 18). Hiilijalanjäljen 

mittaaminen rakennus- tai portfoliotasolla ei ole kiinteistösijoituspäätöstä tehdessä yhtä 

yleistä kuin osakemarkkinoilla, mikä johtuu pääosin hiilijalanjäljen  

Kuva 18 Vastuullisuuden mittaamisen mittarit ja keinot investointipäätösvaiheessa 
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monimutkaisemmasta laskemisprosessista sekä kiinteistömarkkinoiden sijaintikeskeisyy-

destä ja heterogeenisyydestä.  

 

Investointipäätösprosessin tukena analyysiprosessissa erilaisten suorituskykytavoitteiden ja 

vaatimusten asettaminen on hyvin yleistä. Yleisin tapa rakentaa vastuullista portfoliota on 

asettaa vaatimuksia kohteiden energiankulutukselle (7/9) sekä sijainnille (5/9). Näiden teki-

jöiden mittaaminen on suhteellisen yksiselitteistä, mikä selittää niiden aseman eniten käy-

tettyinä toimintatapoina. Tämän lisäksi noin puolet asettaa tavoitteita ja vaatimuksia kohteen 

sertifikaattitasolle ja energiaratkaisulle, jolla pystytään laskemaan portfolion ympäristökuor-

maa. Näiden tekijöiden vertailu analyysiprosessissa on yksiselitteistä, mikä korreloi selvästi 

sertifikaattien käyttömäärän kanssa. Lisäksi kolmannes painottaa ja asettaa vaatimuksia ra-

kennusten joustavuudelle ja muunneltavuudelle, millä pystytään lisäämään kohteen käyt-

töikää, ja muodostamaan riskipuskuri tulevaisuuden vaajakäytölle. Koska muunneltavuuden 

ja joustavuuden arviointi vaatii kohteen laajahkoa tuntemista ja työlästä analysointia, on tä-

män käyttö huomattavasti vähäisempää. 

6.3 Rakennuttamisprosessin vastuullisuus ja sen mittaamisen ja 
arvioinnin työkalut  

Rakennuttamisprosessissa vastuullisuuden kolme ESG tekijää ovat painoarvoltaan hyvin sa-

man suuruisia ja merkityksellisiä (Kuva 19). Huomioitavaa on sosiaalisen tekijän vahva 

asema verrattuna esimerkiksi sen painoarvoon investointipäätösprosessissa. Sosiaalisen te-

kijän suurempi painoarvo selittyy pääosin rakennuttamisprosessin kertaluonteisuudella ja 

paikkaan sidottavuudella. Esimerkiksi sosiaalisten tekijöiden vaikutukset rakennuksen ym-

päristöön, tilojen turvallisuus ja viihtyvyys sekä yhteistyö yhteisöjen kanssa on helpompaa 

huomioida rakennuttamisvaiheessa. Tällöin luodaan uutta ympäristöä tiettyyn paikkaan ra-

jatussa prosessissa, johon pystyy vaikuttamaan vain tietyt sidosryhmät. Uuden luonnissa mo-

nen eri sidosryhmän fokus ja intressit on helpompi huomioida, mikä helpottaa vastuullisen 

lopputuotteen aikaansaamisessa.  Myös ympäristöllisen elementin kohdalla pätee sama. Jo 

rakennuttamisprosessissa huomioon otettu ympäristöllinen kestävyys ja eri sidosryhmien 

vaatimukset rakennukselle helpottavat vastuullisen kohteen toteuttamista.  

 

Kuva 19 Vastuullisuuden eri osatekijöiden painoarvo rakennuttamisprosessissa 

 

Kaksi kolmasosaa vastaajista mittaa rakennuttamisprosessin vastuullisuutta jollain menetel-

mällä. Lisäksi lähes jokainen (11/13) hyödyntää uudiskohteen saavutettua sertifikaattitasoa 
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vastuullisuuden mittaamisen työkaluna (Kuva 20). Tämä on linjassa myös edellä esitettyjen 

analyysiprosessin mittaamistyökalujen kanssa. Samoja LEED ja BREEAM sertifikaatteja 

käytetään laajasti koko investointiprosessin ajan, mikä helpottaa kohteiden vertailua, vaikka 

kohteiden iällä ja elinkaarenvaiheella olisi eroja (uudiskohde vs. perusparannus vs. vanha 

kohde). Eri sidosryhmien kontrollointi on myös jokseenkin yleinen toimintatapa (8/13). 

Kontrollilla pystytään kitkemään esimerkiksi harmaata taloutta, sekä parantamaan kohteen 

laatutasoa. Näillä on suora korrelaatio kohteen kokonaisvastuullisuuteen ja yrityksen brän-

diarvoon. Mielenkiintoista on huomata, että noin neljännes yrityksistä käyttää sopimusmal-

lia, jossa palkkio on linkitetty kohteen vastuullisuustasoon. Kirjallisuuskatsauksessa todet-

tiin perinteisen urakkasopimuksen soveltumattomuus nykyajan rakentamiseen, missä raken-

nuksen suorituskyvyllä ja elinkaarikustannuksilla on merkittävä painoarvo. Kyselyn tulos 

tukee hyvin kirjallisuusosion löytöä, ja antaa viitteitä uusien urakkasopimusmallien tulosta 

markkinoille. Myös muita mittaamismenetelmiä on käytössä useita, mutta niiden käyttö ei 

ole niinkään yleistä ja laajaa. Muutamassa yrityksessä mitataan rakentamisen aikaista jäte-

määrää, rakentamisen aikaisia työtapaturmia, uusiutuvan energian hyödyntämistasoa sekä 

ekologisten- ja kierrätettyjen materiaalien käyttöastetta. Rakennuttamisen vastuullisuusta-

son mittaamiseen on siis käytössä monia erilaisia menetelmiä, mutta niiden käyttö samanai-

kaisesti yhdessä projektissa on vielä harvinaisempaa.  

 

Kuva 20 Vastuullisuuden mittaamisen ja arvioinnin menetelmät rakennuttamisprosessissa 

 

Uudiskohteiden vastuullisuuden varmistamiseksi 60 prosenttia vastanneista yrityksistä aset-

taa erilaisia tavoitteita tai vaatimuksia uudiskohteelle. Rakennuksen suorituskyky sekä 

muuntojoutavuus ovat tärkeimpiä asioita, joihin uudiskohteissa kiinnitetään huomiota ta-

voitteita ja vaatimuksia asetettaessa (70 % vastaajista). Näillä toimenpiteillä pyritään opti-
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moimaan rakennusten energiankulutus mahdollisimman matalalle tasolle, sekä saavutta-

maan mahdollisimman korkea käyttöaste muuntojoustavilla kiinteistöillä. Uudiskohteen 

elinkaaren pituudella ei ole suurta painoarvoa, sillä vain harva asettaa vaatimuksia elinkaa-

ren pituudelle. Muutamat edelläkävijäyritykset asettavat selkeän tavoitetason hiilijalanjäl-

jelle sekä vaatimuksia sidosryhmille (esim. kokemus, laatu) mahdollisimman vastuullisen 

lopputuotteen varmistamiseksi, mutta näidenkin soveltaminen käytäntöön on vielä hyvin vä-

häistä. 

6.4 Vuokrausprosessin vastuullisuus ja sen mittaamisen ja arvi-
oinnin työkalut  

Kirjallisuusosiossa vuokrausprosessi todetaan erittäin voimakkaasti sosiaalisten tekijöiden 

ympärille rakentuvaksi liiketoiminnaksi. Tämän vuoksi kyselytutkimuksen tulokset ovat 

mielenkiintoisia, sillä vastuullisuuden tekijöistä sosiaalisilla tekijöillä on vähiten painoarvoa 

(Kuva 21). Tämän lisäksi myöskään hallinnollista ja ympäristöllistä tekijää ei painoteta yhtä 

voimakkaasti kuin muissa prosesseissa. Kyseinen ilmiö johtuu vuokrausprosessin voimak-

kaasta kahden osapuolen vuorovaikutussuhteesta, jonka ongelmia ovat muun muassa kiin-

teistön kehityspanosten hyödyn hankala jakautuminen. Tätä ongelmaa pyritään tasaamaan 

erilaisilla green lease-sopimuksilla. Kuitenkin vastauksista pystytään vuokrausprosessissa-

kin tulkitsemaan vastuullisuuden vahva asema. 

 

Kuva 21 Vastuullisuuden eri osatekijöiden painoarvo vuokrausprosessissa  

 

Suuri enemmistö vastanneista kohdeyrityksistä (12/16) mittaa säännöllisesti vuokrauspro-

sessin vastuullisuutta. Kuitenkin käytössä samanaikaisesti olevien mittarien määrä on hyvin 

rajallinen, sillä kaksi eniten käytettyä mittaria ovat hyvin hallitsevassa asemassa. Vuokra-

laistyytyväisyyttä ja tilojen vajaakäyttöä mittaa lähes jokainen, ja nämä kaksi menetelmää 

ovat selkeästi kaksi eniten käytettyä työkalua (Kuva 22). Lisäksi yli kolmannes mittaa green 

lease- sopimusten määrää, jota voidaan pitää suhteellisen suurena määränä suhteutettuna ai-

heeseen liittyvän kirjallisen materiaalin löytymiseen. Näiden lisäksi käytössä on muita mit-

tareita ja menetelmiä, mutta niiden käyttötaajuus on pientä, ja ne ovat käytössä vain vastuul-

lisuuden edelläkävijäyrityksissä. Tällaisia mittareita ovat muun muassa tilankäyttäjien tuot-

tavuus, vuokralaisen hiilijalanjälki, sosiaaliset vaikutukset ympäristöön, vuokralaisten pysy-

vyys sekä sairauspoissaolojen määrä. 

2

4

4

5

8

7

7

1

1

2

2

2

ympäristöllinen

sosiaalinen

hallinnollinen

Vastuullisuuden eri osatekijöiden painoarvo 
vuokrausprosessissa

1= ei yhtään, 5=todella paljon
(N=15)

1 2 3 4 5 En osaa sanoa



 

81 

 

 

Myös suurin osa vastuullisuutta mittaavista yrityksistä (11/13) asettaa vastuullisuuden eri 

mittareille tavoite- ja vaatimustasoja. Edellä mainittujen mittareiden lisäksi vuokraustoimin-

nan tavoitteita kysyttäessä avokysymyksillä esille nousi jätemäärään, vedenkulutukseen ja 

energiankulutukseen liittyvä tavoitteiden asettaminen myös vuokrausprosessissa. Muutama 

toimija oli siirtänyt ydinliiketoimintansa tavoitteen ja strategian suoraan vuokrauksen tavoit-

teeksi, ja tällaisia lähestymistapoja oli muun muassa houkuttelevuus vuokranatajana, ympä-

ristöjohtajuus sekä sosiaalisen kehityksen fokusoiminen.  

 

 

Kuva 22 Vastuullisuuden mittarit vuokrausprosessissa 
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6.5 Ylläpitoprosessin vastuullisuus ja sen mittaamisen ja arvioin-
nin työkalut  

Ylläpitoprosessi on kirjallisuuskatsauksen mukaan selkeästi fokusoitunut ympäristöllisten 

tekijöiden huomioimiseen rakennusten parantamisessa sekä energiankulutuksen ja kustan-

nusten optimoinnissa. Sama ilmiö on havaittavissa myös vastuullisuuden eri tekijöiden  

Kuva 23 Vastuullisuuden eri tekijöiden painoarvo ylläpitoprosessissa 

 

painottamisessa ylläpitoprosessissa (Kuva 23). Vastuullisuuden ympäristöllinen tekijä on 

selkeästi voimakkaammin huomioitu ylläpitoprosessissa verrattuna muihin prosesseihin, 

minkä pääasiallinen syy on ympäristöystävällisten ratkaisujen sitoma rahallinen säästöpo-

tentiaali ja julkinen paine kestävien ratkaisujen käyttöönottoon. Ylläpitoprosessissa myös 

ympäristöllisten tekijöiden mittaaminen on huomattavasti helpompaa kuin muissa proses-

seissa, sillä saatu mittausdata on helppo siirtää informaationa päätöksenteonvälineeksi. Hal-

linnollisen ja sosiaalisen tekijän painoarvot ovat lähes identtiset ja niiden merkitys huomat-

tavasti keskiarvoa (2,5) suurempi.  
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Vastuullisuuden mittaaminen on parhaiten jalkautunut ylläpitoprosessiin, jos katsotaan kiin-

teistösijoitusprosessin koko elinkaarta, ja lähes jokainen mittaa sitä jollain mittarilla tai työ-

kalulla. Kyselyssä esillä olleita menetelmiä käytetään erittäin laajasti ja esiin tuli joitakin 

omia mittausmenetelmiä, joita ei kuitenkaan eritelty tarkemmin (Kuva 24). Jokainen vas-

taaja mittaa kiinteistökohtaista vedenkulutusta lähteittäin, jonka lisäksi energiankulutusta 

mittaa yhtä lukuun ottamatta kaikki kohdeyritykset. Yleisyyden taustalla on datan helppo 

saatavuus mittareiden avulla ja sen helppo jatkokäyttö sekä informaation siirtämisen help-

pous toimenpidetasolle. Näiden lisäksi valtaosa mittaa jätteen tuotantoa (10/13) sekä hiilidi-

oksidipäästöjä. Myös näihin pätee samat lainalaisuudet mittaamisen helppoudesta kuin ylei-

simpiin menetelmiin. Monimutkaisemman mittaamisprosessin jätevirtaa ja hiilijalanjälkeä 

mittaa noin puolet vastanneista yrityksistä. Mittausprosessin kompleksisuus vaikuttaa selke-

ästi sen käyttölaajuuteen. Lisäksi uusiutuvan energian käyttämistä mittaa noin puolet.  

Kuva 24 Vastuullisuuden mittarit ylläpitoprosessissa 

 

Markkinoilla olevia energiansäästösopimuksia käytti ylläpitoprosessin optimoinnin apuna 

pieni vähemmistö (5/13). Esimerkiksi Suomessa käytettäviä kiinteistöjen energiatehokkuus-

sopimuksia (VAETS, TETS) ei mainittu tutkimuksessa, joten ulkopuolisten energiatehok-

kuussopimusten merkitystä voidaan pitää vielä vähäisenä. Jotkin yritykset käyttivät omia 

toimenpide- ja mittausohjelmiaan energiankulutuksen tavoitetasojen seuraamiseen, ja aset-

tavat näiden tueksi vuosittaisia vaatimus- ja tavoitetasoja.  

6.6 Vastuullisen kiinteistösijoittamisen tulevaisuus 

Teknologian nopea kehittyminen, digitalisaatio ja muut megatrendit muokkaavat perinteisiä 

markkinoita ja toimenpidemalleja vauhdilla, ja lähes kaikki kyselyyn vastanneet henkilöt 

13

10

6

12

8

5
6

Vastuullisuuden mittarit ylläpitoprosessissa

Kaikki vastaajat (N=13)



 

84 

 

uskovat, että nopea teknologinen kehitys tulee myös vaikuttamaan tulevaisuudessa vastuul-

lisen kiinteistösijoittamisen markkinoihin ja vastuullisuuden mittaamiseen kiinteistösekto-

rilla.   

 

Kyselyssä pyydettiin vastaajia mainitsemaan kolme tärkeintä muutosajuria tai ilmiötä, jotka 

tulevat vaikuttamaan vastuullisen kiinteistösijoittamisen tulevaisuuteen. Tulosten luokitte-

lun ja läpikäymisen jälkeen tärkeimmät muutosajurit voidaan luokitella kahdeksaan pääka-

tegoriaan seuraavasti:  

 

1. Uusiutuva energia 

Teknologian kehittyessä uusiutuvan energian (esim. aurinko – ja tuulivoima, muu 

vihreä energia) kustannukset laskevat huomattavasti, jolloin niiden käyttötaso nou-

see. Uusiutuvien energiamuotojen yleistymisellä tulee olemaan selkeä korrelaatio 

CO2 päästöjen vähenemiseen. 

2. Rakennuksen mittausjärjestelmät ja kiinteistöjen tekninen automatisoituminen 

Automaattiseen lukemiseen perustuvien mittareiden ja etämittareiden (AMR data 

meters) käytön yleistyminen, sekä yhä edullisemmat sensorit (mm. paine, liike, läm-

pötila) tulevat lisäämään saatavilla olevan datan sekä datantarjoajien määrää. Senso-

reilla pystytään mittamaan muun muassa ihmisten liikkeitä ja tarpeita, millä pysty-

tään vähentämään energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Tulevaisuudessa Kiin-

teistösektorilta saatavan datan määrä on valtava ja big datan käyttö avaa uusia mah-

dollisuuksia ja innovaatioita, jotka muokkaavat alaa kohti vastuullisempaa kokonai-

suutta.  

3. Energiatehokkuus 

Rakennusten energiatehokkuus kasvaa ja käytössä on yhä enemmän kestäviä mate-

riaaliratkaisuja. Tulevaisuudessa käyttöön otetaan yhä enemmän uusia ja parempia 

ratkaisuja, joista esimerkkeinä toimivat muun muassa LED teknologian laaja hyö-

dyntäminen valaistuksessa sekä päästöttömät lämmitys- ja ilmastointiratkaisut.  

4. Jakamistalous (Sharing economy) 

Jakamistalous tulee muuttamaan perinteisen kiinteistösektorin toimintamalleja, mur-

tamaan perinteisiä toimintarakenteita sekä muuttamaan ihmisten käyttäytymistä. 

5. IoT (Internet of Things) eli esineiden internet  

Esineiden internet tulee mahdollistamaan yhä useamman asian mittaamisen, mikä 

lisää datan kattavuutta ja määrää huomattavasti. Lähes kaikkea pystytään tulevaisuu-

dessa mittaamaan, mikä tulee lisäämään kiinteistömarkkinoiden vastuullisuutta ja 

ennen kaikkea läpinäkyvyyttä.   

6. Hyvinvoinnin kasvava merkitys 

Tietoisuus hyvinvoinnin tärkeydestä kasvaa, mikä lisää sen merkitystä entisestään 

myös kiinteistösektorilla. Ilmansaasteiden, sisätilojen terveyden ja viihtyvyyden 

merkitys kasvaa tulevaisuudessa huomattavasti, ja hyvinvointia tullaan mittaamaan 

ja hallitsemaan entistä paremmin ja monipuolisemmin. Tämä tulee näkymään muun 

muassa vuokralaispalvelujen määrän ja laadun parantumisena ja uusina palvelukon-

septeina. 

7. Uudet markkinat ja ihmisten toimintatavat 

Verkkokaupan kasvaminen ja yleistyminen, uudet työskentelytavat sekä kuljetus- ja 

liikennejärjestelmien optimointi tulevat vaikuttamaan vastuullisen kiinteistösijoitta-

misen tulevaisuuteen merkittävästi. Esimerkiksi MaaS eli liikkumisen muuttuminen 

palveluksi, ja muut vastaavat ilmiöt, tulevat muokkaamaan ja siirtämään kiinteistö-
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sijoituksia siirtäen fokuksen kävelyetäisyyden priorisointiin. Ihmisten toimintatapo-

jen muutokset voivat luoda kiinteistösektorille myös muita trendejä ja markkinamuu-

toksia pitkällä aikavälillä.  

8. Lisääntyvä läpinäkyvyys 

Kehittyvä ja entistä kattavampi raportointi ja mittaamisen standardisoituminen tule-

vat lisäämään kiinteistömarkkinoiden vastuullisuutta. Lisäksi sosiaalinen media ja 

tiedon vapaa liikkuminen tulee lisäämään alan läpinäkyvyyttä.  

 

Kyselyyn vastanneiden henkilöiden mukaan vastuullisiin kiinteistösijoitusmarkkinoihin 

kohdistuu erittäin suuria muutospaineita, ja edellä luetellut muutosajurit saattavat vaikuttaa 

kiinteistömarkkinoiden rakenteisiin hyvinkin voimakkaasti. Kiinteistösektorin muutos on 

kuitenkin hidas sidosryhmien verrattain suuren määrän vuoksi, joten muutoksen nopeus tu-

lee olemaan hyvin rajattu.   
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OSA 4 Tutkimuksen keskeiset tulokset 

7 Johtopäätökset ja yhteenveto 
Tutkimuksen päätarkoitus oli selvittää, mitä vastuullinen kiinteistösijoittaminen on, ja miten 

sitä mitataan, arvioidaan ja raportoidaan. Tutkimuksen kohderyhmänä oli Euroopan eläke-

vakuutus- ja kiinteistösijoitusyhtiöt. Tutkimuksen mukaan vastuullisuus on laajasti tiedos-

tettu kiinteistömarkkinoilla, ja sen painoarvo kiinteistösijoitusprosessin elinkaaren aikana on 

pääosin korkea. Kuitenkin ongelma on vastuullisuuden vaikea hahmottaminen ja sen siirtä-

minen suoriksi ja selkeiksi toimenpiteiksi ja laajasti käytettäviksi mittareiksi. Myös laaja ja 

standardisoitumaton raportointikäytäntö hidastaa osaltaan vastuullisuuden roolin kasvamista 

ja termin selkeytymistä ja siirtymistä osaksi ydinliiketoimintaa. Tässä luvussa kootaan tut-

kimuksen tulokset tarkemmin yhteen ja esitetään keskeisimmät johtopäätökset.  

7.1 Tulosten yhteenveto ja pohdinta 

7.1.1 Kirjallisuusosio 

Kirjallisuusosiossa tarkasteltiin laajasti alan kirjallisuutta ja erityyppisiä julkaisuja, ja pyrit-

tiin määrittämään vastuullisuuden kokonaisuus eläkevakuutusyhtiön kiinteistösijoituspro-

sessin ympärillä mahdollisimman kattavasti, sekä tutkimaan mitä hyötyjä on vastuullisuuden 

integroimisesta kiinteistösijoitusprosessiin. Kirjallisuuden avulla muodostettiin kattava ko-

konaisuus, mikä vastasi tutkimuskysymyksissä esitettyihin ongelmiin, joiden pohjalta pys-

tyttiin toteuttamaan tutkimuksen empiirinen osa.  

 

Kirjallisuusosion tavoitteena oli pyrkiä löytämään mahdollisimman hyvä ja laadukas rat-

kaisu ja selitys tutkimuksen alussa asetettuihin tutkimuskysymyksiin:  

 

1. Mitä vastuullinen kiinteistösijoittaminen on? 

2. Miten vastuullisuus ilmenee suoran kiinteistösijoitusprosessin eri osissa? 

3. Mitä hyötyjä on vastuullisuuden integroinnista kiinteistösijoitusprosessiin?  

 

Luvussa kaksi määritettiin vastuullisen kiinteistösijoittamisen kokonaisuus ja sen muotou-

tumiseen vaikuttavat ilmiöt ja tekijät, sekä saatiin vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymyk-

seen. Luvussa kolme lähestyttiin vastuullisuutta kiinteistösijoitusprosessin kautta, ja selvi-

tettiin seikkaperäisesti mitä vastuullisuus on eri prosesseissa. Neljännessä luvussa määritet-

tiin tarkasti mitä hyötyjä vastuullisesta lähestymistavasta on kiinteistösijoitusprosessissa ja 

esiteltiin laajasti erilaisia hyötyjä. Näin ollen kirjallisuusosiossa pystyttiin vastaamaan kaik-

kiin tutkimuskysymyksiin eli kokonaisuudessaan tutkimusongelman ensimmäiseen ongel-

maan, mitä vastuullisuus on kiinteistösijoitusprosessissa.  

 

Vastuullisuuden kokonaisuuden laaja-alaiseksi ymmärtämiseksi vastuullisuutta lähestyttiin 

ensin tavanomaisen ESG määritelmän kautta, jonka jälkeen vastuullisuutta tarkasteltiin Il-

marisen kiinteistösijoitusprosessin mukaisessa kontekstissa, jakamalla vastuullisuus neljän 

ydinprosessin alle omiksi kokonaisuuksikseen. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa havait-

tiin, että kirjallisuus on hyvin hajanaista ja selviä toimenpiteitä vastuulliseen toimintaan esi-

merkiksi vuokraustoiminnassa on rajoitetusti. Kirjallisuuden mukaan vastuullisuus on kiin-

teistösektorilla hyvin tiedossa, mutta sen siirtäminen osaksi jokapäiväistä ydinliiketoimintaa 

on edelleen monimutkaista ja hankalasti toteutettavissa.  
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Kirjallisuusosion ja tutkimuskysymysten pohjalta voidaan tiivistää ja muodostaa kirjalli-

suusosion ydinjohtopäätökset: 

 

1. Vastuullisuuden ydin on koko kiinteistösijoituksen elinkaaren huomioiminen kai-

kissa sijoitusprosessin ydintoimenpiteissä järjestelmällisesti mahdollisimman aikai-

sessa vaiheessa maksimaalisen kokonaishyödyn saamiseksi. 

2. Vastuullisuuden integroiminen onnistuneesti kiinteistösijoitusprosessiin edellyttää 

nykytilanteen tarkkaa määrittämistä ja mittaamista, ja tulevaisuuden ennakointia. Tä-

män vuoksi eri sidosryhmien välillä on oltava monipuolista ja innovatiivista yhteis-

työtä, jotta vastuullinen toimintatapa saadaan laaja-alaisesti jalkautettua kiinteistösi-

joitusprosessin koko elinkaarelle. 

3. Vastuullisuus koostuu kiinteistösektorilla monen pienen tekijän ja kokonaisuuden 

summasta, jonka vuoksi vastuullisuuden kokonaisuus on hankala hahmottaa ja siir-

tää liiketoiminnassa konkreettisesti toimenpidetasolle.  Kokonaisuuden hallinnan 

kannalta erilaisten mittarien ja toimenpiteiden käyttöä pitäisi lisätä, jotta vastuulli-

suus muuttuu konkreettisemmaksi käsitteeksi.  

 

Kirjallisuudesta kävi ilmi, että vastuullisuuden eri osaelementit ovat tiukasti sidoksissa si-

joitusten taloudelliseen menestykseen suoraan tai heijastevaikutuksina. Tämän vuoksi vas-

tuullisen toiminnan ja taloudellisen evidenssin läheneminen rohkaisee laajempaan, innova-

tiivisempaan ja monialaisempaan arvonluontiin kiinteistösektorilla.  

 

Kirjallisuusosiossa viesti vastuullisen sijoittamisen ja kestävän kehityksen tulevaisuuden 

puolesta oli hyvin yksiselitteinen. Fuerstin (2015) mukaan viesti ei ole koskaan ollut selke-

ämpi: ”Kiinteistöalalla fiksut sijoittavat kestävästi” (huom. oma käännös). 

7.1.2 Empiirinen tutkimusosio 

Vastuullisuuden kokonaisrooli kiinteistösijoitusprosessissa on huomattavan korkea koko 

elinkaaren ajan jokaisessa neljässä osaprosessissa. Tämä kertoo selvää kieltä vastuullisuuden 

tietoisuuden laajuudesta, ja halusta integroida vastuullisuus osaksi kiinteistösijoitusportfo-

liota. Kirjallisuuskatsauksessa esitettyjen höytyjen ja heijastevaikutusten valossa vastuulli-

suus on, ja tulee olemaan, kannattava tapa sijoittaa kiinteistöihin ja luoda markkinoille dif-

feroituja sijoitustuotteita ja vaihtoehtoja. Kuitenkin sekä kirjallisuuden että kyselytutkimuk-

sen mukaan kiinteistömarkkinoilla mittareiden ja toimenpiteiden käyttö on vielä hyvin sup-

peaa, ja monella toimijalla toimenpiteet kattavat vain tietyn osan kiinteistösijoituksen elin-

kaaresta.  

 

Tutkimuksen empiirisen osan tavoite oli selvittää ja määrittää, miten vastuullista kiinteistö-

sijoitustoimintaa voidaan mitata, arvioida ja raportoida. Tarkemmin tutkimuskysymys jaet-

tiin osiin seuraavasti:  

 

1. Mitä eri työkaluja ja toimintatapoja on olemassa eläkevakuutusyhtiölle vastuullisen 

kiinteistösijoittamisen mittaamiseen, todentamiseen ja raportointiin? 

2. Miten vastuullista kiinteistösijoittamista voidaan raportoida kiinteistöjen arvoketjun 

eri osapuolille? 

 

Alussa asetettuihin tutkimuskysymyksiin saatiin tutkimuksessa ratkaisu. Luvussa viisi esi-

teltiin kyselytutkimus, jonka avulla pyrittiin selvittämään tutkimusongelma ja luvussa kuusi 

analysoitiin kyselytutkimuksen tärkeimmät tulokset. Kyselytutkimuksen avulla saatiin sel-
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vitettyä vastuullisen kiinteistösijoittamisen mittaamisen yleisimmät käytännöt ja raportoin-

timenetelmät, sekä tärkeimmät ja käytetyimmät vastuullisuuden mittarit ja toimenpiteet ta-

voitteen mukaan jokaiseen kiinteistösijoitusprosessin osaan.  

 

Investointipäätöstä tehdessä vastuullisuuden merkitys nousee, sillä vastuullisuuden huomi-

oiminen investointiprosessin aikaisessa vaiheessa on helpointa ja edullisinta portfolion tule-

vaisuuden kassavirran ja taloudellisen hyödyn kannalta. Siksi vastuullisuuden mittarit tulisi 

saada aikaisessa vaiheessa kiinteäksi osaksi analyysiprosessia, ja käytettävien mittareiden 

tulisi kattaa mahdollisimman hyvin koko sijoituksen elinkaari. Investointipäätöksen apuna 

käytettävät mittarit on mahdollista johtaa muista prosessin osista käyttäen riittävän spesifi-

oitua tietoa, jotta saadaan mitattua mahdollisimman laajasti ja tarkasti vastuullisuuden eri 

osatekijöitä. Kuitenkin on huomioitavaa, että esimerkiksi rakennusten sertifikaatit LEED ja 

BREEAM ovat sovellettavissa koko sijoitusprosessin ajan aina investointipäätöksenteon 

analyysiprosessista ylläpitoprosessiin asti. Tämän vuoksi vastuullisuuden mittaamisessa pai-

noarvo tulisi olla monipuolisissa koko elinkaaren huomioon ottavissa mittareissa yhtenäi-

syyden varmistamiseksi.  

 

Tutkimuksen keskeisiä löytöjä oli ylläpitoprosessin vahva ympäristökeskeisyys ja vastuulli-

suustaso kiinteistösijoitusprosessissa. Selittävinä tekijöinä ovat puhtaiden ja innovatiivisten 

energiaratkaisujen muodostamat kasvavat markkinat, joista syntyy erittäin potentiaalinen 

energiansäästökohde kiinteistösijoitusprosessissa. Jätemäärään, vedenkulutukseen ja energi-

ankulutukseen keskittyvä ylläpitoprosessi fokus tulee tulevaisuudessa kasvamaan hiilijalan-

jäljen laskemisen yleistyessä kiinteistösektorilla. Lisäksi ylläpitoprosessin tarjoama laajahko 

datapohja antaa erittäin hyvän pohjan raportoida ja kehittää vastuullisuutta.  Vuokrauspro-

sessissa taas vastuullisuuden painoarvo on hieman pienempi kuin muissa prosesseissa. Vas-

tuullisuuden jalkauttamista saattaa hidastaa vuokraustoiminnan suora linkki muihin toimi-

joihin ja sidosryhmiin, jolloin pitkäntähtäimen kestävien päätösten tekeminen saattaa olla 

monessa tilanteessa hyvin epärationaalista, ja monen osapuolen osallistuminen prosessiin 

lisää kassavirran epävarmuutta. Lisäksi nykymarkkinoiden epävarmuutta pyritään puskuroi-

maan korkeilla vuokrilla. Vuokraustoiminnan vuorovaikutussuhteen vuoksi vastuullisuuden 

mittaaminen prosessissa on lisäksi hankalaa.  

 

Kyselytutkimuksen tulosten avulla voidaan muodostaa empiirisen tutkimuksen ydinjohto-

päätökset: 

 

1. Vastuullisuuden painoarvo kiinteistösijoitusprosessissa on markkinoilla huomatta-

van korkea, mutta vastuullisuuden mittareiden käyttölaajuus on vielä puutteellista. 

Yksittäisessä kiinteistösijoittamisen osaprosessissa monen erilaisen mittarin hyödyn-

täminen vastuullisuuden mittaamiseen ei ole vielä vakiintunut toimintatapa. Tämän 

vuoksi kiinteistösijoitusprosessia tulee tutkia prosesseittain, ja tunnistaa jokaisesta 

tärkeimmät mitattavat tekijät vastuullisuuden integroimiseksi sijoitusprosessiin.  

2. Vastuullisuuden raportointikäytäntö on pirstoutunutta ja mittareiden standardointi 

puutteellista, mikä hidastaa vastuullisuuden integroimista osaksi kiinteistösijoitus-

prosessia. Mittareiden standardoinnilla ja tarkemmalla määrittämisellä saadaan lisät-

tyä markkinoiden vastuullisuutta kokonaisuudessaan, ja parannettua mittareiden ja 

toimenpiteiden integroimista sijoitusprosessiin.  

3. Onnistunut vastuullisuusstrategia vaatii jokaisen sijoitusprosessin osan huomioi-

mista koko elinkaaren ajan, ja vastuullisuuden viemistä sopimusten avulla myös mui-

hin sidosryhmiin. Mittareiden standardointi ja vakiintuminen helpottaisi sidosryh-
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mäyhteistyötä, mikä nopeuttaa markkinoiden kehittymistä. Esimerkki vastuullisuu-

den viemisestä sidosryhmiin, joita tuli esiin kyselyssä, on vastuullisuuteen sidottu 

lopputuote, mistä sovitaan urakkasopimuksissa. 

4. Vastuullisuuden osatekijöiden painotus sijoituksen eri prosesseissa on vielä epäta-

saista. Esimerkiksi sosiaalisten tekijöiden mittaaminen on monimutkaista laajojen 

heijastevaikutusten vuoksi, mikä hidastaa sosiaalisen elementin huomioimista sijoi-

tusprosessissa. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi vuokrausprosessin matalampana vas-

tuullisuustasona.  

5. Megatrendit tulevat muokkaamaan vastuullisen kiinteistösijoittamisen markkinoita 

voimakkaasti lähiaikoina. Suuria muutosajureita tulee olemaan tiivistyvä kaupunki-

rakenne, voimistuva kaupungistuminen, esineiden internet sekä valtavasti kasvava 

datan määrä. Tämä vaikuttaa myös kiinteistöjen luoman arvon muodostumiseen pit-

källä aikavälillä sekä vastuullisuuden rooliin kiinteistösijoitusprosessissa.  

 

Tutkimuksen tulos voidaan lyhyesti kiteyttää seuraavasti: ”Vastuullisen kiinteistösijoittami-

sen ydin on käytössä olevia mittareita käyttäen tehdä tarkasti ja vastuullisesti ratifioituja 

investointi- ja rakennuttamispäätöksiä sekä pyrkiä rakennusten kestävään ja kannattavaan 

vuokraukseen ja ylläpitoon edistymistä tarkasti mitaten. Pyrkimyksenä on mahdollisimman 

suuri taloudellinen hyöty sekä yhteiskunnalliset ja ympäristölliset heijastevaikutukset.” 

7.2 Johtopäätökset  

Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella vastuullisuus on strateginen päätös, ja onnistu-

neessa strategiassa se kattaa koko kiinteistösijoittamisen elinkaaren.  Strategialähtöinen toi-

mintatapa varmistaa, että vastuullisuus ja vastuulliset toimenpiteet tulevat kaikkiin kiinteis-

tösijoittamisen prosesseihin kestävästi, laajasti ja pitkäjänteisesti. Koska vastuullinen toi-

mintatapa on aikaisemmin esitetyn lähdekirjallisuuden mukaan pitkällä tähtäimellä taloudel-

lisesti ja kokonaisheijastevaikutusten valossa kannattavaa, ja alan johtavat yritykset ovat 

muodostaneet liiketoimintansa vastuullisuuden ympärille jo jonkin aikaa, on taloudellinen 

fokus edelleen kiinteistösijoitusprosessin ytimessä, vaikka lähestymistapaa muutettaisiinkin 

kohti vastuullisempaa (Kuva 25). Vastuullisessa toimintamallissa fokusta pyritään keskittä-

mään jokaisessa osaprosessissa asteittain kohti toimintamalleja, jotka palvelevat kiinteistöjä 

mahdollisimman laadukkaasti ja pitkällä aikajänteellä elinkaarimalli huomioiden. Pitkän 

tähtäimen vastuullisten ratkaisujen tueksi tulisi tunnistaa jokaisen prosessin kannalta tär-

keimmät mittarit, joilla pystytään mittaamaan ja arvioimaan portfolion ja rakennusten vas-

tuullisuuden nykytilaa, sekä reagoimaan mahdollisiin muutostilanteisiin. Vastuullisuuden 

mittareiden integrointi kiinteäksi osaksi prosessia on lähes elintärkeää, sillä ilman säännöl-

listä seurantadataa tai tilannekatsausta, karkaa strateginen fokus helposti muualle, ja vastuul-

lisuus muuttuu yksittäisiksi toimenpiteiksi. Tällöin myös taloudellinen hyöty kärsii, sillä yk-

sittäiset toimenpiteet eivät ole tehokkaita, jos ne eivät ole osa laajaa kokonaista prosessia. 

Tämän vuoksi vastuullisuuden mittareiden säännöllinen, laaja ja johdonmukainen käyttö jo-

kaisessa prosessissa on ensiarvoisen tärkeää. Jotta vastuullisuudesta ja kestävästä kiinteistö-

sijoittamisesta saadaan muodostettua laaja ja informatiivinen kuva, kyselytutkimuksessa 

esiinnousseita ydinmittareita tulisi käyttää useita samanaikaisesti jokaisessa prosessissa.  

 

Vastuullisuuden tuominen laajasti jokaiseen prosessiin, sekä sen onnistumisen ja toteutumi-

sen säännöllinen mittaaminen ja arviointi antavat mahdollisuuden raportoida laadukkaasti ja 

kattavasti vastuullisesta toiminnasta. Laadukas raportointi antaa mahdollisuuden viestiä vas-

tuullista sijoitustoimintaa kattavasti muille sidosryhmille, ja antaa tuen ja pohjan markki-
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noilla tapahtuvalle vuoropuhelulle. Tarkkaan harkittu ja johdettu vastuullisuusstrategia kiin-

teistösijoitusprosessissa muokkaa myös yrityksen brändiä, jonka voidaan katsoa viestivän 

erittäin voimakkaasti muille toimijoille yrityksen arvoista ja tavoitteista kiinteistösijoitus-

markkinoilla.  Näin ollen integroidulle vastuullisuusstrategialla voidaan luoda erittäin hyvä 

kilpailupositio megatrendien jatkuvasti muokkaamilla kiinteistömarkkinoilla.  

 

Onnistuneessa strategiaprosessissa vastuullisuutta on lähestyttävä kokonaisvaltaisesti koko 

kiinteistöprosessin laajuudessa ja koko elinkaaren ajan, mutta kuitenkin riittävän yksityis-

kohtaisella tasolla jokaisessa osaprosessissa, jotta vastuullisuuden laaja ja moniulotteinen 

käsite saadaan integroitua osaksi kiinteistösijoitusprosessia. Kyselytutkimuksessa ei pys-

tytty selvittämään tarkalleen, onko vastuullisuus edelläkävijäyritysten strateginen fokus vai 

onko nykyajan nopeasti muuttuvilla kiinteistömarkkinoilla vastuullinen lähestymistapa edel-

lytys taloudellisen menestyksen saamiseksi. Kestävän kehityksen termin ollessa hyvin va-

kiintunut, ihmisten kulutuskäyttäytymisen ollessa vahvassa murroksessa ja luonnonvarojen 

niukkuuden ollessa jatkuva puheenaihe globaalisti, voidaan indikoida, että vastuullinen kiin-

teistösijoittaminen itsessään on siirtymässä kohti kiinteistösijoittamisen fokusta ja pääajuria 

tietyillä kehittyneillä markkinoilla. Näin ollen tutkimuksessa esiintyneet termit, toimenpiteet 

ja mittarit alkavat siirtyä yhä vahvemmin kohti kiinteistösijoittamisen ydintä kassavirtalas-

kelmien rinnalle. Yhä ihmiskeskeisemmässä digitalisoituvassa maailmassa vastuullisuus ja 

ihmisten huomioiminen saattavat nousta erittäin tärkeäksi tekijäksi.  

 

Muutos kohti kestäviä kiinteistömarkkinoita on alkanut, ja muutosvauhti tulee todennäköi-

sesti kiihtymään lähitulevaisuudessa. Digitalisaatio on muokannut ihmisen kannalta tärkeitä 

työnteko- ja liikenne markkinoita, joten luonnollinen jatkumo tullee olemaan kiinteistömark-

kinoiden muokkautuminen tulevaisuuden ihmisten tarpeiden mukaan. Ja tässä kehityksessä 

rakennetulla ympäristöllä on huomattava osa. Tutkimuksen alussa esiin nostettu Galley et 

al. (2009) johtopäätös kiinteistösijoittamisen huomattavasta roolista yhteiskunnan muodos-

tumisessa on myös tämän tutkimuksen valossa täysin paikkansa pitävä. Vastuullisuus on siis 

tulevaisuuden kiinteistömarkkinoilla tekoja ja tekemistä, joilla luodaan kestävä ja viihtyisä 

ympäristö ihmisille. Tällä hetkellä markkinoiden pääfokus on taloudellisessa hyödyssä, 

mutta jo lähitulevaisuudessa tilanne tullee muuttumaan.  
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Kuva 25 Tutkimuksen tuloksena syntynyt vastuullisen kiinteistösijoittamisen kokonaisuuden 

viitekehys 

7.3 Jatkotutkimus 

Kirjallisuuskatsauksessa selvisi, että vastuullisesta kiinteistösijoittamisesta on suhteellisen 

paljon tutkimustietoa, mutta sen pääfokus on vastuullisen kiinteistösijoittamisen taloudelli-

sen hyödyn selvittämisessä portfolio- tai kiinteistötasolla. Suhteessa esimerkiksi vastuulli-

siin arvopaperisijoituksiin ja muuhun sijoitustoimintaan tutkimusta on kuitenkin vähän, ja 

sen fokus on hyvin suppealla alueella. Tämän vuoksi lisätutkimus aiheesta on edelleen ai-

heellista. 

 

Tämän tutkimuksen kanssa saman tyyppisiä tutkimuksia on tehty myös aiemmin, joissa tut-

kitaan vastuullisen sijoittamisen menetelmiä kiinteistösektorilla. Kuitenkin koko kiinteistö-

sijoitusprosessin huomioonottavia omistajanäkökulmaisia tutkimuksia on hyvin rajoitettu 

määrä. Aiempi tutkimus on keskittynyt yksittäisiin kiinteistösijoitusprosessin osiin, mikä on 
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saattanut osaltaan vaikuttaa vastuullisuuden integroitumisvauhtiin kiinteistösijoitusmarkki-

noilla. Lisäksi tutkimuksia, joissa on tutkittu konkreettisia työkaluja vastuullisuuden jalkaut-

tamiseksi kiinteistösijoitusprosessin koko elinkaareen, oli vähän. Myöskään vastuullisen 

kiinteistösijoitustoiminnan erilaisia mittareita, eikä raportointi- ja todentamistapoja ole juuri 

tutkittu suoran kiinteistösijoitusprosessin koko elinkaaren huomioon ottavalla lähestymista-

valla. 

 

Koska vastuullisen kiinteistösijoittamisen aihe on hyvin ajankohtainen ja markkinahyväk-

syntä edelleen vaiheessa, ja aihe pysyy ajankohtaisena ilmastonmuutoksen voimistumisen 

vuoksi, aiheesta tulisi tehdä lisätutkimusta edelleen. Mahdollisissa jatkotutkimuksissa voisi 

tarkentaa tutkimusaluetta kiinteistösijoitusprosessin yhteen osa-alueeseen kerrallaan, ja pyr-

kiä löytämään tarkempia menetelmiä yhden yksittäisen prosessin sisällä. Tällöin vastuulli-

suus muuttuisi yhä konkreettisemmaksi käsitteeksi. Mahdollinen jatkotutkimus voisi myös 

suuntautua muihin toimialoihin ja toimialojen rajapintoihin, joista voisi löytyä innovatiivisia 

ratkaisumalleja vastuullisuuden integroimiseksi kiinteistöliiketoimintaan. Lisäksi muiden 

toimialojen tutkiminen saattaisi avata uusia innovatiivisia tapoja ajatella ja tehdä vastuullista 

ja kokonaisvaltaista kestävää kiinteistösijoittamista. Prosessien tarkemman tutkimisen li-

säksi lisätutkimus voisi kohdentua tarkemmin syy-seuraus suhteiden ymmärtämiseen. Mie-

lenkiintoisia tutkimusaiheita olisi, miksi vuokrausprosessin vastuullisuuden mittaaminen on 

muita prosesseja haastavampaa, ja miksi vastuullisuuden raportointikäytänteet ovat hyvin 

pirstoutuneita ja standardisoitumattomia.  

 

Tämän tutkimuksen lähestymistapa oli laaja, sillä tarkoitus oli hakea määritelmää ja toimen-

piteitä koko kiinteistösijoitusprosessin elinkaaren ajalle. Näin ollen näkökulma oli lähinnä 

kiinteistösijoitusportfolioiden johtajien. Jatkotutkimuksessa näkökulmaa olisi hyvä siirtää 

aina prosessin mukaan, ja fokusta syventää, jolloin tutkimusten tulosten integrointi tiettyyn 

osaprosessiin on helpompaa ja konkreettisempaa. Tämä mahdollistaa myös esimerkiksi ky-

selytutkimuksen kysymysten spesifioinnin toimialakohtaisesti entistä tarkemmin, ja kyse-

lyyn vastaavien henkilöiden fokusointi ja valinta ovat tällöin myös yksiselitteisempiä. Tut-

kimalla lisäksi tarkemmin selkeitä ongelmakohtia ja hidasteita, jotka liittyvät vastuullisuu-

den strategiaintegrointiin, saataisiin aikaan erittäin hyvä kokonaisuus, jolla pystyttäisiin tar-

joamaan laadukkaita ratkaisuja vastuullisen kiinteistösijoittamisen keskeisiin haasteisiin.  

 

Tämän hetkinen nopea teknologinen murros tulee myös vaikuttamaan jo hyvin pienellä ai-

kajänteellä kiinteistömarkkinoiden mikrotrendeihin. Uudet markkinat ja sovellutusalueet, 

kuten esineiden internet (IoT), datan kasvava määrä, digitalisaatio, pilvipalveluiden yleisty-

minen ja kasvava kaupungistuminen tullevat vaikuttamaan myös vastuullisen kiinteistösi-

joittamisen toimenpiteisiin ja menetelmiin. Näin ollen muutaman vuoden kuluttua jatkotut-

kimus saattaisi tuoda esiin uusia ja innovatiivisia tapoja hyödyntää teknologiaa kiinteistöjen 

ylläpidossa ja hallinnassa sekä vastuullisuuden mittaamisessa. Vastuullisuuden painoarvo 

kasvaa koko ajan globaalisti, joten menetelmät sen integroimiseksi liiketoimintaan tulevat 

olemaan yhä innovatiivisempia ja yleisempiä, ja vastuullisuudesta tulee tapa erottautua kil-

pailijoista sekä tapa tehdä tuotedifferointia.  

7.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimus on luotettava ja reliaabeli, sillä tutkimusmenetelmä on hyvin tutkimuksessa ku-

vattu ja tieto ei ole sattumanvaraista, vaan tarkasti valittujen olemassa olevien kirjallisuus-

lähteiden sekä alan asiantuntijoiden näkemys ilmiöstä.  
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Tutkimusta voidaan pitää myös validina tietyin huomioin. Tulkintoja tehdessä on pyritty 

muodostamaan oikeellinen ja luotettava tulkinta vastuullisuuden ilmiöstä, ja tutkimusta teh-

dessä on pyritty minimoimaan omien tulkintojen vaikutus tutkimuksen tuloksiin. Kuitenkin 

subjektiivisuutta ei pysty täysin poistamaan tutkimuksesta, koska kyseessä on laadullinen 

tutkimus. Myös kyselytutkimusosuuden vastauksissa on aina subjektiivisuutta.  

 

Kirjallisuuskatsaus on validi ja reliaabeli, sillä lähteiden laatu on korkea ja määrä riittävä. 

Lisäksi lähdekirjallisuutta ja – aineistoa on haettu monista eri lähteistä näkökulmien ja mer-

kitysten mahdollisimman laajan ymmärtämisen varmistamiseksi.  

 

Morse et al. (2002) mielestä sopiva teemahaastattelun vastaajien määrä on saavutettu silloin, 

kun uudet haastattelut eivät tuo enää mitään olennaista uutta tietoa tai uusia näkökulmia 

tutkittavaan aihepiiriin, vaan ne alkavat toistaa itseään. Empiirisen tutkimusosion joissain 

kysymyksissä tämä määritelmä täyttyy, mutta joissain osioissa vastaajien määrällä olisi saat-

tanut olla vaikutusta uuden tiedon tai näkökulmien saamiseen. Tämän vuoksi empiirisen ai-

neiston otoksen ja datan kattavuutta voidaan pitää osittain hieman puutteellisena. Vastaajien 

määrään vaikutti tutkimuksen suoritusajankohta loppukesällä (heinä-elokuu), jolloin ei pys-

tytty saavuttamaan kaikkia haluttuja henkilöitä vastaamaan kyselyyn kesälomakauden ol-

lessa käynnissä. Tämän vuoksi otoskoko saattaa olla hieman liian pieni, jotta tutkimus olisi 

täysin rinnastettavissa kiinteistömarkkinoiden yleiseen konsensukseen vastuullisista toimin-

tatavoista ja mittareista. Kuitenkin on hyvinkin mahdollista, että otoskoko on riittävä ja tu-

lokset eivät muuttuisi suuremman otoskoon seurauksena.  

 

Kyselyyn vastanneet yritykset edustavat vastuullisen toiminnan edelläkävijöitä ja henkilöt, 

jotka vastasivat kyselyyn, olivat tarkasti valittu ja alansa ammattilaisia. Lisäksi yrityksistä 

pyrittiin tavoittamaan henkilö, joka oli vastuullisuuden ammattilainen. Kyselyn kysymykset 

ovat rakennuttu kirjallisuusosion pohjalta ja käyttäen alan ammattilaisia apuna, millä on py-

ritty pienentämään tutkijan henkilökohtaisen tietotaidon vaikutusta tutkimustuloksiin. Nämä 

seikat tukevat tutkimuksen validiutta.  

 

Edellä esitettyjen huomioiden jälkeen tutkimuksen voidaan katsoa kuvaavan riittävän hyvin 

vastuullisia toimintatapoja kiinteistömarkkinoilla tutkimuksen tavoitteen ja tarkoituksen vii-

tekehyksessä. Näin ollen tavoite vastuullisuuden ja sen mittaamisen, raportoinnin ja toden-

tamisen yleiskäsityksen saamisesta täyttyi validisti.   

 

Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite oli luoda laaja kuva vastuullisuudesta koko kiinteistösijoi-

tusprosessin elinkaaren aikana ja siinä tavoitteessa onnistuttiin. Vaihtoehtoisia tutkimusta-

poja olisi ollut tehdä haastattelu jollain muulla menetelmällä, mutta se ei olisi silti poistanut 

ajankohdan tuomaa lievää validiusongelmaa. Koska vastuullinen kiinteistödata on hyvin 

pirstoutunutta, olisi tutkimuksen tekeminen määrällisen tutkimuksen keinoin ollut erittäin 

haastavaa ja datan saatavuus olisi muodostunut hankalaksi.  

 

Tutkimuksen lopputuloksena on eheä tutkimuskokonaisuus, joka on validi ja reliaabeli 

edellä mainituin huomautuksin.  
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Liite 1. Kyselytutkimuksen kysymykset 
 
Vastuullisuuden mittaaminen ja arviointi suoran kiinteistösijoitusprosessin eri vai-

heissa 

 

Tutkimusaineisto: muut eurooppalaiset eläkevakuuttajat 

 

Nimi: 

Yritys: 

Titteli: 

 

Arvioitu suorien kiinteistösijoitusten määrä sijoitusportfoliossa: 

 

10%  20%  30%  40%  50%  60%   70%  80%  90%  100%    ainoastaan epäsuoria  

 

1=vähän 5=erittäin paljon 

 

I Vastuullisuus yleisellä tasolla kiinteistösijoitusprosessissa ja sen raportointi  

1. Miten paljon huomioitte vastuullisuuden eri osatekijöitä (ESG) kiinteistösijoituspro-

sessissa 1=vähän 5=erittäin paljon:      

1. ympäristöllistä vastuullisuutta (environmental)?  1-5 

2. sosiaalista vastuullisuutta (social)?   1-5 

3. hallinnollista vastuullisuutta (governance)?   1-5 

 

2. Noudatatteko tai sovellatteko joitain vastuullisen sijoittamisen periaatteita tai suunta-

viivoja kiinteistösijoitusprosessissa?     

     Kyllä / Ei 

 

3. Jos noudatatte, niin mitä: 

1. UN PRI (United Nation Principles for Responsible Investment) 

2. UN Global Compact 

3. jotain muuta, mitä? 

 

4. Raportoitteko kiinteistösijoitustoiminnan vastuullisuutta erikseen? 

     Kyllä / Ei 

 

5. Jos raportoitte, mitä raportointikäytäntöä käytätte: 

1. GRI (G4) 

2. GRI CRESS 

3. PRI 

4. EPRA 

5. INREV 

6. joku muu, mikä?  

 

II Vastuullisen kiinteistösijoittamisen mittaamisen ja arvioinnin työkalut  
6. Onko teillä käytössä kiinteistösijoitustoiminnan vastuullisuuden mittaamisen / arvioin-

nin työkaluja?    Kyllä / Ei 

7. Jos on, niin millä menetelmillä mittaatte vastuullisuuden toteutumista kiinteistöissä? 
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1. GRESB 

2. WWF Green Office 

3. CDP (Carbon Disclosure Project) 

4. rakennussertifikaatit (mm. BREEAM, LEED) 

5. Energy Star   

6. joku muu, mikä? 

 

8. Käytättekö niitä apuna raportointityökaluna?   

 Kyllä 

 Ei 

  

III Vastuullisuuden mittaaminen ja arviointi investointipäätösvaiheessa 

9. Miten vahvasti vastuullisuus on integroitu osaksi investointistrategiaa ja analyysipro-

sessia sijoituspäätöstä tehdessä?   1-5 

 

10. Miten vahvasti otatte investointipäätösprosessissa vastuullisuuden eri osatekijät huo-

mioon: 

1. ympäristöllinen     1-5 

2. sosiaalinen     1-5 

3. hallinnollinen     1-5 

 

11. Mittaatteko tai arvioitteko jollain tavalla vastuullisuuden toteutumista investointipää-

töksissä?     Kyllä / Ei 

 

12. Jos mittaatte tai arvioitte, millaisilla keinoilla ja suorituskykymittareilla? 

  

1. ilmoittamalla sertifioitujen kohteiden määrän portfoliossa? 

2. mittaamalla ja raportoimalla sijoituskohteiden saavutettavuutta? 

3. mittaamalla ja raportoimalla kohteiden energiankulutuksen? 

4. mittaamalla ja raportoimalla kohteiden hiilijalanjäljen? 

5. portfolion päästömäärän mittaaminen ja raportointi? 

6. jollain muulla, millä? 

 

13. Asetatteko investoinnin analyysiprosessissa tiettyjä tavoitetasoja tai vaatimuksia in-

vestointikohteen: 

1. energiankulutukselle? 

2. hiilijalanjäljelle? 

3. sijainnille / saavutettavuudelle? 

4. joustavuudelle ja muunneltavuudelle? 

5. energiaratkaisuille / -lähteille? 

6. sertifikaattitasoille? 

7. muille tekijöille, mille? 

 

IV Vastuullisuuden mittaaminen ja arviointi rakennuttamisprosessissa 

14. Miten vahvasti olette integroineet vastuullisuuden eri osatekijät osaksi rakennuttamis-

prosessin elinkaarta: 

1. ympäristöllinen     1-5 

2. sosiaalinen     1-5 

3. hallinnollinen     1-5 
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15. Mittaatteko tai arvioitteko jollain tavoin vastuullisuutta rakennuttamisprosessissa?

     Kyllä / Ei 

16. Jos mittaatte tai arvioitte, minkälaisin menetelmin ja suorituskykymittarein?  

1. kohteiden hiilijalanjäljen mittaaminen ja raportointi 

2. rakennusaikaisen jätteen määrän mittaaminen ja raportointi 

3. sertifikaatti tasoilla (mm. BREEAM, LEED) 

4. työtapaturmien määrällä 

5. uusiutuvan energian käyttötasolla 

6. linkittämällä vastuullisuuden ja palkitsemisen toisiinsa urakkasopimuksissa 

7. kierrätysmateriaalien / ekologisten materiaalien käyttöasteella 

8. kontrolloimalla aliurakoitsijoita ja palveluntarjoajia tarkistamalla heidän taus-

tansa harmaan talouden kitkemiseksi 

9. jokin muu, mikä? 

 

17. Asetatteko uudistuotannolle vastuullisuustavoitteita tai -vaatimuksia? 

     Kyllä / Ei 

18. Jos asetatte, niin millaisia: 

1. Suorituskykyvaatimuksia tai tavoitteita? 

2. Vaatimuksia rakennuksen elinkaaren pituudelle? 

3. Vaatimuksia rakennusten muunneltavuudelle ja joustavuudelle? 

4. Vaatimuksia hiilijalanjäljen suuruudelle? 

5. Vaatimuksia eri sidosryhmien toiminnalle (aliurakoitsijat, suunnittelijat)? 

6. Jotain muita, mitä? 

 

V Vastuullisuuden mittaaminen ja arviointi vuokrausprosessissa 

19. Miten vahvasti otatte vuokrausprosessissa vastuullisuuden eri osatekijät huomioon: 

4. ympäristöllinen     1-5 

5. sosiaalinen     1-5 

6. hallinnollinen     1-5

      

20. Mittaatteko tai arvioitteko vastuullisuutta jollain tavoin vuokrausprosessissa? 

     Kyllä / Ei 

21. Jos mittaatte tai arvioitte, millaisilla keinoilla ja suorituskykymittareilla (KPI)? 

1. Asiakastyytyväisyydellä? 

2. Käyttäjien tuottavuudella? 

3. Green Lease sopimusten määrällä? 

4. Vuokralaisen hiilijalanjäljellä? 

5. Sosiaalisilla heijastevaikutuksilla ympäristöön? 

6. Tilan käyttäjien sairauspoissaolojen määrällä? 

7. Vuokralaisten pysyvyydellä / vaihtuvuudella? 

8. Tilojen vajaakäytöllä? 

9. jollain muulla, millä? 

 

22. Asetatteko vuokrausprosessissa erillisiä tavoitteita vastuullisuuden mittareille? 

Ei 

Kyllä, mainitse kolme tärkeintä 

 

VI Vastuullisuuden mittaaminen ja arviointi ylläpitoprosessissa 

23. Miten vahvasti otatte ylläpitoprosessissa huomioon vastuullisuuden eri osatekijät:  

1. ympäristöllinen     1-5 

2. sosiaalinen     1-5 
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3. hallinnollinen     1-5 

      

24. Mittaatteko tai arvioitteko vastuullisuutta ylläpitoprosessissa?  

     Kyllä / Ei 

 

25. Jos mittaatte tai arvioitte, millä keinoilla, mittareilla ja suorituskykyindikaattoreilla 

(KPI)? 

1. vedenkulutus lähteittäin? 

2. jätteen tuottaminen? 

3. jätevirta? 

4. rakennuksen energiankulutus? 

5. rakennuksen hiilijalanjälki? 

6. hiilidioksidipäästöt? 

7. uusiutuvan energian hyödyntämisellä? 

8. jokin muu, mikä? 

 

26. Käytättekö ylläpidon vastuullisuuden mittaamiseen tai arviointiin erilaisia energian-

säästösopimuksia (esim.) tai muita menetelmiä?  

 Ei 

 Kyllä, minkälaisia sopimuksia tai menetelmiä? 

 

VIII Vastuullisen kiinteistösijoittamisen tulevaisuus 

27. Uskotteko vastuullisen kiinteistösijoittamisen mittaamisen ja arvioinnin muuttuvan 

lähitulevaisuudessa mm. teknologian kehittyessä?  Kyllä / Ei 

28. Mainitse kolme tärkeintä teknologiaa ja ilmiötä muutoksen taustalla: 

1.  

2.  

3.  


