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VVT Kiinteistösijoitus Oy

VVT Kiinteistösijoitus Oy on vuonna 2012 

perustettu kiinteistösijoitusyhtiö, joka 

hallinnoi kotimaisiin toimitilakohteisiin 

sijoittavaa VVT Property Fund I Ky -rahastoa. 

Rahasto tekee suoria ja epäsuoria kiinteistö-

sijoituksia pääasiassa Suomen kasvukeskuk-

sissa sijaitseviin toimitilakohteisiin. 

Rahaston sijoittajat ovat Keskinäinen työelä-

kevakuutusyhtiö Varma, Valtion Eläkerahasto 

ja Tradeka-sijoitus Oy. Vuoden 2020 lopussa 

rahaston kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo oli 

lähes 205 miljoonaa euroa.

VVT Kiinteistösijoitus Oy on vastuullinen 

kiinteistösijoitusyhtiö, joka tarjoaa vuokralle 

Tampereen Ratinankaari

Avainlukujamme 2018 2019 2020

Liiketilarakennuksia, kpl 4 5 5

Muita kohteita (logistiikka, toimisto), kpl 6 3 3

Kiinteistökannan koko, m2 67 000 57 000 73 000

Käyttöaste, % 95 96 96

Vuokrasopimusten määrä, kpl 141 157 144

Kiinteistöjen 
arvo 2020 

n. 205 milj. €

aina asiakkaidensa liiketoimintaa tukevia 

tiloja. Yritys kehittää hallinnoimiaan 

kiinteistöjä kiinteässä yhteistyössä vuokra-

laisasiakkaittensa kanssa. VVT Kiinteistösi-

joitus Oy:ssa vastuullisuus on osa jokapäi-

väistä työtämme.

Nykyiset kiinteistömme sijaitsevat pääkau-

punkiseudulla, Tampereella, Lahdessa ja 

Vaasassa. Vuoden 2020 lopun tilanteen 

mukaiset kohteiden käyttötarkoitukset ovat 

toimisto (2 kohdetta), liiketila (5 kohdetta) 

sekä logistiikka (1 kohde). 
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Vastuullisuus toiminnassamme

Vastuullisuus tarkoittaa meille kestäviä 

sijoituspäätöksiä sekä omistajakäytäntöjä, 

joiden ansiosta voimme tarjota asiakkail-

lemme ympäristötehokkaita ja toimivia tiloja 

oikeassa sijainnissa.

Vastuullisuusperiaatteemme
Olemme laatineet vastuullisuusperiaatteet, 

joiden kautta kerromme sitoutumisestamme 

vastuulliseen toimintaan. Hallituksemme ja 

henkilöstömme sitoutuvat vastuullisuuspe-

riaatteisiimme ja ovat ne allekirjoittaneet. 

Lisäksi kaikki omistajamme ovat allekir-

joittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen 

periaatteet (PRI), joita mekin toiminnas-

samme noudatamme.

Vastuullisuusjohtaminen
Vastuullisuustyömme pohjautuu toimin-

tamme tarkasteluun sekä kehittämiseen 

ympäristötehokkuuden, sosiaalisen vastuun 

ja hyvän hallintotavan näkökulmista. Olemme 

systemaattisesti käyneet läpi toimintamme 

Vaasanpuistikko 18

eri osa-alueet näistä vastuullisuusnäkökoh-

dista, ja asettaneet tavoitteet toimintamme 

kehittämiselle. Seuraamme säännöllisesti 

tavoitteiden toteutumista aikataulutetun 

ja vastuutetun vastuullisuusohjelmamme 

kautta.  

Vastuullisuusasioiden kehittämiselle on 

nimetty oma vastuuhenkilö yrityksessämme.

Vastuullisuusohjelmamme toimenpiteet
Vastuullisuusohjelmamme sisältää yhteensä 

30 eri toimenpidettä liittyen ihmisiin, hyvään 

hallintatapaan ja ympäristövastuun edistä-

miseen. Ohjelmamme sisältää toimenpiteitä 

muun muassa hiilineutraaliuden edistämi-

seksi, energiatehokkuuden parantamiseksi ja 

vedenkulutuksen säästämiseksi. Ohjelmassa 

seurataan myös kierrätyksen tehostamista, 

kiinteistösertifiointien edistymistä, vuoropu-

helua vuokralaisten kanssa, sekä hyvien 

hallintotavan periaatteiden toteutumista. 
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Sidosryhmämme ja vaikuttavuutemme

Tarjoamme tilat yli 100 yritykselle
Merkittävimmät sidosryhmämme ovat 

omistajamme, vuokralaisemme ja yhteistyö-

kumppanimme, kuten kiinteistömanagerimme 

sekä kiinteistöjemme palveluntarjoajat. 

Vuokralaisina meillä on yli 100 yritystä, ja 

kiinteistöjämme käyttää päivittäin tuhannet 

käyttäjät. Lisäksi sidosryhmiimme lukeutuu 

viranomaiset esimerkiksi korjausrakentamis-

hankkeiden ja kaavoituksen yhteydessä.

Edellytämme toiminnassamme ihmisten 

tasavertaista kohtelua, ja pyrimme olemaan 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri sidosryh-

miemme kanssa muun muassa keräämällä 

palautetta toiminnastamme. Olemme 

vastuullisuuspolitiikassamme sitoutuneet 

syrjimättömyyteen kollegoitamme, kumppa-

neitamme sekä asiakkaitamme kohtaan. 

Toteutimme vuoden 2021 alussa asiakas-

tyytyväisyyskyselyn, minkä tuloksia hyödyn-

nämme systemaattisesti toimintamme 

kehittämiseksi.  

39 %

41 %

20 %

Varainsiirtovero investoinneista

Arvonlisävero

Kiinteistövero

Työllistävyys, htv Verojalanjälki, €Työllistämme suoraan ja välillisesti 
Työllistimme vuoden 2020 aikana 69 

henkilötyövuotta. Oman henkilöstömme 

määrä on kolme henkilöä, ja kohteidemme 

manageeraus ja asiantuntijapalvelut 

työllistää Newseciltä myös noin kolme 

henkilötyövuotta. 

Lisäksi työllistimme kustannusten perusteella 

laskennallisesti kiinteistöjen ylläpidossa ja 

korjausrakentamisessa noin 63 henkilötyö-

vuotta vuonna 2020.  

Verojalanjälki 
Maksoimme vuonna 2020 4,6 miljoonaa 

euroa veroja. Suurin osa koostui varainsiir-

toverosta, arvonlisäverosta, sekä kiinteis-

töverosta. Näiden lisäksi maksoimme 

myös tuloveroa, vakuutusmaksuveroa sekä 

energiaveroa. Maksamme kaikki veromme 

Suomeen. Laskennassa on noudatettu 

KTI-Rakli yritysvastuuraportointisuositusta.

72 %

20 %

4 %

4 %

Ylläpito

Korjausrakentaminen

Oma henkilöstö

Management
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Toimenpiteitämme vuodelta 2020

Kiinteistösertifiointien esiselvitykset
Olemme tehneet kiinteistösertifioinnin 

esiselvitykset 60 % kohteistamme vuoden 

2020 aikana, ja lopuilla kohteillamme 

on jo sertifikaatit. Sertifioinnit tullaan 

toteuttamaan näihin kohteisiin vuoden 

2021 aikana. Tavoitteleme kansainvälisesti 

tunnustettua BREEAM In-Use -sertifikaattia. 

Toimenpiteet tulevat sisältämään muun 

muassa energiakatselmointeja sekä veden 

kulutusseurannan tehostamista.

Energiatehokkuuden parantaminen
Ensisijainen tavoitteemme kohteiden 

ympäristövastuun parantamiseksi on 

energiatehokkuuden parantaminen. Jatkuvan 

seurannan ja säätötoimenpiteiden lisäksi 

toteutamme energiainvestointeja säännöl-

lisesti. Olemme vuoden 2020 aikana muun 

muassa asentaneet kohteisiimme lämmöntal-

teenottojärjestelmiä ja muuttaneet valais-

tuksia LED -valaisimiksi.

 

Vuoropuhelu kiinteistöjen käyttäjien 
kanssa
Toteutimme vuokralaiskyselyn omista-

miimme kiinteistöihin alkuvuodesta 2021. 

Asiakkaamme arvostavat erityisesti hyviä 

kulkuyhteyksiä ja aktiivista vuoropuhelua 

kiinteistön omistajan kanssa. Toteutamme 

toimenpiteitä kyselyssä esiin tulleiden 

parannusehdotusten toteuttamiseksi vuoden 

2021 aikana.  

Hiilineutraali energia
Hiilineutraalin sähkön hankinta on helppo, 

mutta vaikuttava ympäristöteko. Olemme 

vuoden 2020 aikana siirtäneet loputkin 

kohteistamme vihreän sähkösopimuksen 

piiriin. Ilman tätä toimenpidettä hiilipääs-

tömme olisivat noin 640 tonnia suuremmat. 

Lisäksi olemme selvittäneet mahdollisuutta 

hankkia hiilineutraalia kaukolämpöä kohtei-

siimme. Jatkamme hiilineutraalien vaihtoeh-

tojen arviointia vuoden 2021 aikana. 
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Kiinteistöjen kulutukset (lämpö, sähkö ja vesi)

Lämmönkulutus
Toteutunut lämmönkulutus MWh on 

kaukolämmön ostoenergia. Tilavuuteen 

suhteutettu lämmön ominaiskulutus on 

verrattu sääkorjattuun lämmönkulutukseen. 

Nousu lämmön ominaiskulutuksessa selittyy 

lämpimällä alkuvuodella 2020. Lämpötilan 

ollessa lähellä nollaa lämmitetään suhteelli-

sesti enemmän.

Sähkön- ja vedenkulutus
Sähkön- ja vedenkulutuksen absoluuttisen 

ja ominaiskulutuksen lasku selittyy sekä 

pandemiavuoden vähentyneellä liiketilojen 

käytöllä, että kiinteistökannan vaihtuvuu-

della. 

Kulutustiedot kattavat kaikki kohteet, joissa 

vuokralaiset eivät suoraan vastaa kulutuk-

sesta. 
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Energiankulutuksen päästöt

Kiinteistöjen energiankulutuksen päästöt 

ovat merkittävin ympäristövaikutuksemme. 

Kiinteistöt aiheuttavat noin kolmanneksen 

Suomen hiilijalanjäljestä, ja siten päästöjen 

hiilitseminen on keskiössä myös vastuullis-

työssämme.

Päästöjemme vähentämiseksi olemme 

vuoden 2020 aikana siirtyneet hankkimaan 

loppuihinkin kohteisiimme vihreää sähköä, 

jonka ansiosta sähkönkulutuksen päästömme 

ovat nollaantuneet. Myös lämmönkulutuksen 

päästömme ovat laskeneet vuodesta 2019, 

mikä johtuu lämmönkulutuksen pienentymi-

sestä. Olemme lisäksi päivittäneet laskenta-

periaatteita. Vuoden 2020 lämmönkulutuksen 

päästöt on laskettu voimalaitoskohtaisilla 

kertoimilla. Samassa yhteydessä olemme 

selvittäneet mahdollisuutta hiilineutraalin 

kaukolämmön hankintaan paikkakuntakoh-

taisesti.

Vantaan Tikkurilantie 136

Hiilijalanjälkemme 
on pienentynyt 

2019-2020
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Jätteet

Lajittelemalla ja kierrättämällä jätteet oikein 

voimme pidentää materiaalien kiertoaikaa ja 

vähentää luonnonvarojen käyttöä. Omistajana 

voimme vaikuttaa lajittelun onnistumiseen 

tarjoamalla vuokralaisillemme kattavat 

lajittelumahdollisuudet ja antamalla ohjeis-

tusta tehokkaaseen kierrättämiseen.

Toimenpiteitä jätteiden kierrätyksen 
tehostamiseksi 
Jätteiden kierrätyksen tehostamiseksi 

olemme tehneet käyttäjäohjausta Granin 

ja Martinlaakson ostoskeskuksissa. Lisäksi 

olemme kehittäneet datanhallintaa ja 

viestineet kierrätyksestä vuokralaisille. 

Olemme myös tehneet kohdennettua 

ohjausta kierrätyksestä vuokralaisillemme. 

Jätetiedot kattavat kaikki kohteet, joissa 

vuokralaiset eivät suoraan vastaa jätehuol-

losta itse.

Helsingin Vanhanlinnantie 3
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VVT Kiinteistösijoitus Oy
Lapinlahdenkatu 1 B
00180 Helsinki

vvtkiinteistosijoitus.fi


