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VVT Kiinteistösijoitus
VVT Kiinteistösijoitus on vuonna 2012
perustettu kiinteistösijoitusyhtiö, joka
hallinnoi kotimaisiin toimitilakohteisiin sijoittavia kiinteistöpääomarahastoja. Rahastot
tekevät suoria ja epäsuoria kiinteistösijoituksia pääasiassa Suomen kasvukeskuksissa
sijaitseviin toimitilakohteisiin.

aina asiakkaidensa liiketoimintaa tukevia
tiloja. Yritys kehittää hallinnoimiaan
kiinteistöjä yhteistyössä vuokralaisasiakkaittensa kanssa. VVT Kiinteistösijoituksessa
vastuullisuus on osa jokapäiväistä työtämme
ja kokonaisvaltainen vastuullisuusohjelmamme ohjaa salkkujemme hallintaa.

Rahastojen sijoittajat ovat Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma, Valtion
Eläkerahasto ja Tradeka-sijoitus Oy. Vuoden
2021 lopussa rahaston kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo oli lähes 240 miljoonaa euroa.

Nykyiset kiinteistömme sijaitsevat Pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turun alueella,
Lahdessa ja Vaasassa. Vuoden 2021 lopun
tilanteen mukaiset kohteiden käyttötarkoitukset ovat toimisto (2 kohdetta), liiketila
(5 kohdetta) sekä logistiikka (1 kohde
rakenteilla).

VVT Kiinteistösijoitus on vastuullinen
kiinteistösijoitusyhtiö, joka tarjoaa vuokralle
Avainlukujamme

2019

2020

2021

Liiketilarakennuksia, kpl
Muita kohteita (logistiikka, toimisto), kpl
Kiinteistökannan koko, m2

5
4
57 000

5
3
73 000

5
3

Käyttöaste, %

96

96

92*

157

144

140*

Vuokrasopimusten määrä, kpl
* Ei sisällä rakenteilla olevia kohteita.

Kiinteistöjen
arvo 2021 lähes

240 milj. €

64 500*

Vaasanpuistikko 18
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Vastuullisuus toiminnassamme
Kiinteistöalan vastuullisuus

Vastuullisuusjohtaminen

Kiinteistöalalla on yhteiskunnallisesti
merkittävä tehtävä tilojen tarjoajana ja
kansanvarallisuuden säilyttäjä. Samalla
kiinteistöalalla on suuri vastuu myös vastuullisessa toiminnassa, ilmastonmuutoksen
torjunnassa ja ympäristön säilyttämisessä.
Kiinteistöalan vastuullisuus on ympäristöasioiden lisäksi tietysti myös sosiaalista
vastuuta sekä hyvää hallintotapaa.

Vastuullisuustyömme pohjautuu toimintamme tarkasteluun sekä kehittämiseen
ympäristötehokkuuden, sosiaalisen vastuun
ja hyvän hallintotavan näkökulmista. Olemme
systemaattisesti käyneet läpi toimintamme
eri osa-alueet näistä vastuullisuusnäkökohdista, ja asettaneet tavoitteet toimintamme
kehittämiselle.

Vastuullisuusperiaatteemme
Vastuullisuus tarkoittaa meille kestäviä
sijoituspäätöksiä sekä omistajakäytäntöjä,
joiden ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme ympäristötehokkaita ja toimivia tiloja
oikealla sijainnilla.
Olemme laatineet vastuullisuusperiaatteet,
joiden kautta kerromme sitoutumisestamme
vastuulliseen toimintaan. Hallituksemme ja
henkilöstömme sitoutuvat vastuullisuusperiaatteisiimme ja ovat allekirjoittaneet ne.
Martinlaakson Ostari
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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 edistämiseen.
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Vastuullisuusohjelmamme
Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallintotapa

Ympäristövastuu on ympäristön ja ilmaston
huomioimista kaikessa liiketoiminnassa.
Ympäristövaikutuksien huomioiminen toiminnassamme on meille tärkeää. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi kiinnitämme
huomiota myös biodiversiteetin tukemiseen.

Sosiaalinen vastuu on ihmisten huomioimista ja tasavertaista kohtelua niin työntekijöiden kuin kiinteistöjen vuokralaisten ja
käyttäjienkin osalta. Kiinteistönomistajana
haluamme tarjota kiinteistöjemme käyttäjille
viihtyisiä ja turvallisia tiloja.

Kiinteistöjen energiatehokkuus, uusiutuvan
energian tuottaminen ja hankkiminen sekä
ympäristösertifioinnit ovat tärkeimpiä
ympäristövastuun toimenpiteitämme. Myös
kierrätyksen edistäminen ja vedenkulutuksen
vähentäminen ovat merkittäviä teemoja.

Tiedotamme vuokralaisiamme vastuullisuusasioista ja kysymme vuosittain vuokralaisiltamme palautetta tiloistamme ja palveluistamme. Pyrimme vastaamaan vuokralaisten
toiveisiin ja tarpeisiin. Osallistumme lisäksi
vuosittain kahteen vastuullisuuskampanjaan.

Hyvä hallintotapa on lakien ja säädösten
noudattamista, sekä avointa ja läpinäkyvää
toimintaa. Tämä on kaiken liiketoiminnan
lähtökohta. Noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvän hallintotavan periaatteita.
Olemme sitoutuneet lahjomattomuuden
periaatteisiin sekä rahanpesun estämiseen.
Lisäksi kaikki omistajamme ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen
periaatteet (PRI), joita mekin toiminnassamme noudatamme.

Haluamme myös tukea kiinteistöjemme
käyttäjiä kestävään liikkumiseen asentamalla kohteisiimme sähköautojen ja
-pyörien latauspisteitä, pyöräpaikkoja sekä
tarjoamalla hyviä sosiaalitiloja. Toimisto- ja
liikekiinteistömme sijaitsevat keskeisillä
sijainneilla, ja ovat hyvin saavutettavissa
julkisella liikenteellä.

Edellytämme toiminnassamme ihmisten
tasavertaista kohtelua, ja pyrimme olemaan
jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmiemme kanssa muun muassa keräämällä
palautetta toiminnastamme. Olemme
sitoutuneet syrjimättömyyteen kollegoitamme, kumppaneitamme sekä asiakkaitamme kohtaan.

Pyrimme toiminnassamme läpinäkyvyyteen
ja julkaisemmekin vuosittain vastuullisuusraportin sidosryhmillemme. Raportoimme
vuosittain yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme vastuullisuusraportissamme
maksamiemme verojen ja välittömästi
sekä välillisesti työllistämiemme ihmisten
muodossa. Kehitämme jatkuvasti raportointiamme muun muassa automatisoinnilla,
läpinäkyvyyden lisäämiseksi.
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Toimenpiteitämme vuodelta 2021

Investointipäätösten
vastuullisuuskriteerit

Kestävä liikkuminen

Energiatehokkuuden parantaminen

Vuoropuhelu kiinteistöjen käyttäjien
kanssa

Olemme vuoden 2021 aikana perustaneet
uuden rahaston VVT Property Fund II Ky:n,
johon hankittavat kohteet arvioimme
normaalin ostoprosessin lisäksi vastuullisuuskriteerien kautta. Vastuullisuuskriteerejä
ovat muun muassa uusiutuvan energian
tuottamisen mahdollisuus ja kiinteistön
sertifioitavuus, sekä energiatehokkuus.

Pyrimme edesauttamaan vuokralaisten
kestävää liikkumista. Vuoden 2021 aikana
olemme parantaneet kiinteistömme pyöräilumahdollisuuksia lisäämällä sosiaalitioja sekä
pyöräpaikkoja. Lisäksi kartoitamme jatkuvasti
kiinteistöihimme sähköautojen latausmahdollisuuksien lisäämistä ja vuoden 2021
aikana aloitimme 38 uuden latauslaitteen
asentamisen.

Ensisijainen tavoitteemme kohteiden
ympäristövastuullisuuden parantamiseksi on
energiatehokkuuden parantaminen. Jatkuvan
seurannan ja säätötoimenpiteiden lisäksi
toteutamme energiainvestointeja säännöllisesti. Olemme vuoden 2021 aikana muun
muassa muuttaneet kohteidemme tavallisia
valaisimia LED -valaisimiksi.

Toteutimme vuokralaiskyselyn hallinnoimiimme kiinteistöihin alkuvuodesta sekä
vastuullisuusaiheisen kyselyn energiansäästöviikolla syyskuussa. Lisäksi paransimme
vuokralaisviestintää tervetulokirjeiden
muodossa. Jatkamme kohteidemme jatkuvaa
kehittämistä ja keskitymme erityisesti
kyselyissä nousseisiin parannusehdotuksiin
vuoden 2022 aikana.
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Sidosryhmämme ja vaikuttavuutemme
Tarjoamme tilat yli 100 yritykselle
Merkittävimmät sidosryhmämme ovat
omistajamme, vuokralaisemme sekä yhteistyökumppanimme, kuten kiinteistömanagerimme sekä kiinteistöjemme palveluntarjoajat. Lisäksi sidosryhmiimme lukeutuvat
viranomaiset esimerkiksi korjausrakentamishankkeiden ja kaavoituksen yhteydessä.
Vuokralaisina meillä on yli 100 yritystä, ja
kiinteistöjämme käyttävät päivittäin tuhannet
käyttäjät.

Työllistämme suoraan ja välillisesti

vyytemme on kasvanut 18 henkilötyövuoden
verran. Tämä koostui pääasiassa uudisrakentamisen työllistävyydestä, VVT Property
Fund II -rahaston ostaman rakenteilla olevan
kiinteistön rakentamisesta.

Verojalanjälki
1% 1 %
24 %

Verojalanjälki
Maksoimme vuonna 2021 noin 3,5 miljoonaa
euroa veroja. Suurin osa, noin 98 prosenttia,
koostui arvonlisäverosta ja kiinteistöverosta.
Näiden lisäksi maksoimme myös vakuutusmaksuveroa, energiaveroa sekä varainsiirtoveroa investoinneista. Energiaveroa
maksamme vain bruttokohteista, eli kiinteistöistä, joiden sähkösopimukset ovat meidän
hallinnassamme. Maksamme kaikki veromme
Suomeen.

Työllistävyys 2021

86 htv

Työllistimme vuoden 2021 aikana 86 henkilötyövuotta. Oman henkilöstömme määrä on
kaksi henkilöä. Kohteidemme manageeraus
ja asiantuntijapalvelut työllistävät Newseciltä
noin kolme henkilötyövuotta. Lisäksi työllistimme kustannusten perusteella laskennallisesti kiinteistöjen ylläpidossa noin 48
ja korjausrakentamisessa noin 18, sekä
uudisrakentamisessa noin 15 henkilötyövuotta vuonna 2021. Vuodesta 2020 työllistä-

Työllistävyyden ja verojalanjäljen laskennassa
on noudatettu KTI-Rakli yritysvastuuraportointisuositusta.

74 %

Arvonlisävero
Kiinteistövero
Vakuutusmaksuvero
Energiavero
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Ympäristösertifioinnit
Kiinteistöjen sertifiointi
Arvioimme uusia kiinteistöjä hankkiessamme ja peruskorjauksia tehdessämme
kohteen sertifioitavuuden ja toteutamme
ympäristösertifiointeja valittuihin kohteisiin.
Ympäristösertifiointien avulla voimme
mitata, todentaa ja parantaa kiinteistöjemme
ympäristötehokkuutta ja -vaikutusta. Kaikki
kohteemme on sertifioitu joko BREEAM- tai
LEED-sertifikaatilla. Sertifioitu kiinteistö
täyttää tietyt ympäristötehokkuudelle
asetetut kriteerit ja on myös ulkopuolisen
auditoijan tarkastama. Ympäristöserti-

fiointien avulla kiinteistöjen ympäristötehokkuutta voidaan myös vertailla kansainvälisellä tasolla.

rakennukset luokitellaan viiten eri arvosanaluokkaan, Pass, Good, Very Good, Excellent ja
Outstanding.

BREEAM In-Use -sertifioinnit

LEED-sertifioinnit

Olemme vuoden 2021 aikana ympäristösertifioineet viisi kiinteistöämme BREEAM In-Use
Part 1 -sertifikaateilla. BREEAM In-Use
on rakennuksen käytönaikainen sertifikaatti, joka ottaa huomioon muun muassa
kiinteistön käyttäjien hyvinvoinnin, kestävän
liikkumisen ja omistajan hallinnassa olevat
tekniset ratkaisut. BREEAM-sertifioinnissa

Kaksi kohteistamme on sertifioitu LEED
Core and Shell -sertifikaateilla. LEED Core
and Shell -sertifikaatti on rakennusvaiheen
ympäristösertifikaatti, joka kattaa omistajan
hallinnassa olevat tilat. LEED-sertifioinnissa rakennukset luokitellaan neljään eri
arvosanakategoriaan, Certified, Silver, Gold ja
Platinum.

Kiinteistö

Sertifikaatti

Taso

KOy
KOy
KOy
KOy
KOy
KOy
KOy

LEED Core and Shell
LEED Core and Shell
BREEAM In-Use Part
BREEAM In-Use Part
BREEAM In-Use Part
BREEAM In-Use Part
BREEAM In-Use Part

Gold
Gold
Very Good
Very Good
Good
Good
Good

Martinlaakson Kivivuorentie 4
Tampereen Ratinankaari
Lahden Apilakatu 1
Kauppapuistikko 15
Vaasanpuistikko 18
Helsingin Vanhanlinnantie 3
Granin Kauppakeskus

1
1
1
1
1

Ympäristösertifioituja
kohteita

100 %
Helsingin Vanhanlinnantie 3
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Kiinteistöjen energiankulutus
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Lämmönkulutukseen on erityisesti vaikuttanut aiempia vuosia selkeästi kylmempi
vuosi 2021. Salkun koon muutokset vuoden
aikana ovat vähentäneet todellisen lämmönkulutuksen kasvun vaikutusta. Lämmön
ominaiskulutus on myös kasvanut kylmän
talven sekä salkun muutosten johdosta.

25

16 000

0

0
2019

2020

2021

Muut käyttötarkoitukset, MWh
Liiketilakohteet, MWh
Muut käyttötarkoitukset, kWh/Rm3
Liiketilakohteet, kWh/Rm3

kWh/Rm3

Kulutukset koostuvat lämmönkulutuksen
osalta kiinteistön kokonaiskulutuksesta ja
sähkön osalta kiinteistösähkön kulutuksesta
tai kokonaiskulutuksesta. Vuosittaisissa
kulutuksissa on mukana kyseisen vuoden
lopussa VVT Kiinteistösijoituksen omistamien
kiinteistöjen kulutukset.

Sähkönkulutus on salkussa olevien kohteiden
lukumäärän vähentymisen johdosta laskenut
selkeästi aiemmista vuosista. Koronapandemian vaikutus sähkönkulutukseen
on vähentynyt, kun toimistot ja liikekiinteistöt ovat olleet vuonna 2021 lähempänä
tavanomaista käyttöä. Salkun muutokset
ja painopisteen siirtyminen toimisto- ja
liikekiinteistöihin kasvattaa hieman ominaiskulutusta, sillä muun muassa lämmin kesä
2021 kasvatti jäähdytystarvetta.

Lämmönkulutus

kWh/Rm3

Seuraamme kiinteistöjemme energiankulutuksia ja pyrimme energian tehokkaaseen
käyttöön. Tällä sivulla on esitetty kuvaajat
kaikkien omistamiemme kiinteistöjen
kulutuksista. Mukaan on tänä vuonna otettu
myös nettovuokrakohde, joten kulutukset
poikkeavat aiemmista raportoinneista.
Nettovuokrakohteen kulutukset on kuvaajissa
huomioitu myös edellisille vuosille.

Sähkönkulutus

Lämpötilavaihtelut eri vuosien välillä
vaikuttavat energiankulutukseen

MWh

Kiinteistöjen energiankulutus
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Energiankulutuksen päästöt ja vedenkulutus

-2,6 ºC

-1,2 ºC

2 000
+1,1 ºC

6

35 000
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5

30 000
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4

1 500

Pandemian vaikutukset näkyvät yhä
vedenkulutuksessa

1 000

Pandemia on vaikuttanut merkittävästi myös
kiinteistöjen vedenkulutukseen. Kiinteistöjen vähäisemmän käytön vuoksi myös
vedenkulutus on ollut pienempää kuin
ennen pandemiaa. Sekä vedenkulutuksen
määrään että ominaiskulutukseen ovat
kuitenkin vaikuttaneet myös kiinteistökannan
muutokset. Ominaiskulutus sekä vedenkulutuksen määrä suhteessa kiinteistöjen
määrään ovat hieman kasvaneet.
* Vertailukaudeksi on valittu ilmatieteenlaitoksen
viimeisin 30 vuoden ajanjakso 1991-2020.
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Vedenkulutus

m3

Vuodesta 2020 lähtien kaikkiin kohteisiin
on hankittu päästötöntä sähköä, jonka
ansiosta sähkön päästöt ovat myös vuonna
2021 nolla. Lämmön päästöt lasketaan
energiayhtiöiden ilmoittamien paikkakuntakohtaisten kertoimien avulla. Lämmön
päästöihin vaikuttavat erityisesti energiayhtiöiden päästövähennystoimenpiteet. Päästöt
ovat vuonna 2021 olleet kiinteistökannan
pienenemisestä huolimatta korkeammat
kuin edellisinä vuosina. Pääsyynä tähän on
edellisiä vuosia huomattavasti kylmempi
talvi vuonna 2021. Vuonna 2021 lämmityskuukaudet (tammi-huhtikuu sekä loka-jou-

Energiankulutuksen päästöt

kgCO2/Rm3

Kiinteistöjen energiankulutuksen päästöt
ovat merkittävin ympäristövaikutuksemme.
Keskitymme vastuullisuustyössämme erityisesti hillitsemään kiinteistöissämme syntyviä
päästöjä muun muassa vihreän sähkön
hankkimisella sekä energiatehokkuustoimilla.

lukuu) olivat jopa kylmempiä kuin ilmatieteenlaitoksen pitkäaikaisen vertailukauden*
lämpötilatasot. Vuoden 2020 lämmityskuukaudet taas olivat huomattavasti
lämpimämmät kuin vertailukauden lämpötilatasot. Vuosina 2019, 2020 ja 2021 lämmityskausien keskilämpötilat ovat koko Suomessa
olleet -1,2 ºC, +1,1 ºC sekä -2,6 ºC, ja vertailukauden vastaava keskiarvo -2,1 ºC.

tCO2

Päästöjen vähentäminen ohjaa
toimintaamme
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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
ohjeistusta tehokkaaseen kierrättämiseen.
Kokonaisjätemäärä on laskenut vuodesta
2020 noin kuusi tonnia. Kierrätysasteemme
on myös laskenut vuodesta 2020 noin kolme
prosenttia.

Jätemäärät ja kierrätysaste

Jätteiden hyödyntäminen
75 %

1000

19 %
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60 %
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45 %
17 %
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Kierrätys

400

30 %

200

15 %

0

0%

Kierrätyksen tehostaminen
Vuoden 2021 aikana olemme tehostaneet
viestintää kiinteistöjemme vuokralaisille ja
käyttäjille kierrätyksesta. Tavoitteenamme on
vuoden 2022 aikana parantaa kierrätysmahdollisuuksia entisestään ja kehittää jätedatan
seurantaa. Jätetiedot kattavat kaikki kohteet,
jotka ovat olleet koko vuoden omistuksessamme ja joissa vastaamme jätehuollosta
itse.

64 %

Kierrätys ja uudelleenkäyttö

2019

2020

2021

Poltto jätevoimalassa
Muu hyödyntäminen (energiajäte)

Kokonaisjätemäärä
Kierrätysaste
Tampereen Ratinankaari

11

VV T VAS TUULLISUUSRAPORTTI 2021

VVT Kiinteistösijoitus
Lapinlahdenkatu 1 B
00180 Helsinki
vvtkiinteistosijoitus.fi
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