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Esittely

Vesi on elämän edellytys. Se muodostaa yli puolet kehostamme ja kattaa kaksi kolmasosaa 
maapallon pinta-alasta. Kuitenkin vain pieni määrä siitä on makeaa vettä, josta vain osa on 
turvallista ihmisten käyttöön. Vaikka monet pitävät veden saatavuutta itsestäänselvyytenä, 
miljoonat ihmiset kärsivät veden puutteesta päivittäin. Heidän lukumääränsä kasvaa jatkuvasti. 
Yhdistyneiden kansakuntien arvion mukaan veden puute tulee koskettamaan 40 %:a maailman 
väestöstä vuoteen 2030 mennessä.1 

Kiinteistöalalla on merkittävät mahdollisuudet vaikuttaa vesivarojen suojeluun ja veden vastuulliseen 
hallintaan, koska kotitaloudet ovat vastuussa yli 10 %:sta maailman vedenkulutuksesta ja vesi 
on välttämätön kiinteistöjen rakentamisessa, kunnostuksessa ja hallinnassa. Vesi onkin jo yksi 
suurimmista kiinteistönhallinnan kuluista jopa maissa, joissa veden hinta on alhainen.

Kun mukaan luetaan tulvien ja kuivuuden huomattavat vaikutukset kiinteistöjen rakenteisiin ja niiden 
lujuuteen, ei organisaatioisi keskittyminen vesitehokkuuteen ole vain suositeltavaa tai edistyksellistä, 
vaan ratkaisevan tärkeää sekä ympäristölle että organisaatiosi menestymiselle pitkällä aikavälillä.

Veden puutteen syitä

Tarvitsemme puhdasta ja turvallista vettä juomiseen, peseytymiseen, ruoan tuotantoon ja sairauksien 
ehkäisemiseen ja parantamiseen. Vesi koskettaa kaikkia elämän osa-alueita. Se on edellytys ihmisen 
olemassaololle ja elämän jatkuvuudelle planeetallamme. Veden puute onkin aikamme suurimpia 
haasteita.

Väestönkasvu, maatalous ja ympäristön saastuminen ovat kolme ensisijaista syytä veden puutteeseen. 
Nämä syyt ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa. Väestönkasvun myötä ruoan tuotantoa lisätään, 
mikä johtaa puolestaan ympäristön saastumiseen.

1   UN Sustainable Development Goals: Water Action Decade 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/water-action-decade


Yhdessä nämä tekijät aiheuttavat suuremman ongelman: ilmastonmuutoksen. Ilmakehän hiilidioksidin 
ja muiden kasvihuonekaasujen määrien kasvaessa maailmanlaajuiset sää- ja vesiolosuhteet muuttuvat, 
mikä johtaa yhtäällä kuivuuteen ja toisaalla tulviin.2 

Vesi ja kiinteistöt

Kiinteistöalan rooli vedenkulutuksessa on merkittävä, sillä sektori voi vaikuttaa käyttöön sekä 
suoraan kiinteistöjen rakentamisessa, uudistamisessa ja hallinnassa että välillisesti asukkaiden 
vedenkulutuksen kautta. Se tarkoittaa myös sitä, että alalla on valtavat mahdollisuudet parannuksiin. 
Vedenhukkaa voidaan vähentää ja kiinteistöjen hallinnointia muuttaa vastuullisemmaksi. Kiinteistöjen 
omistajilla, isännöitsijöillä ja asunto-osakeyhtiöillä on merkittävät mahdollisuudet vaikuttaa tämän 
maailmanlaajuisen ongelman ratkaisemiseen.

Smartvatten ja kumppanit

Keskittymällä kiinteistöalan ratkaisuihin Smartvatten haluaa auttaa sektoria vesitehokkuuden 
toteuttamisessa. Kiinteistöala voi vaikuttaa aktiivisesti ympäristön suojelemiseen vähentämällä 
hukkavettä ja veden vastuullista käyttöä ohjaavilla toimenpiteillä sekä varautumalla niin kuivuuteen kuin 
tulviinkin. Alan toimijat voivat samalla vähentää omia kulujaan, saavuttaa organisaationsa kestävän 
kehityksen tavoitteet ja vaikuttaa positiivisesti omiin kilpailuasemiinsa.

Haluamme rakentaa vesitehokkaan tulevaisuuden yhdessä asiakkaidemme kanssa: ottamalla 
käyttöön vedenkulutusta säästäviä toimenpiteitä, luomalla yhteistyössä asiakkaan tarpeisiin soveltuvia 
vesistrategioita ja jakamalla tietoamme ja kokemustamme kiinteistöalalle ympäri maailman.

Olemme koonneet tämän asiakirjan Bouwinvestin, NSI:n, Syntrus Achmean ja Athoran avulla toivoen, 
että voimme antaa lisää tietoa ja innostaa toisia liittymään mukaan matkallemme vesitehokkaaseen 
tulevaisuuteen – todellisuuteen, jossa puhdasta vettä riittää kaikille.

 
 
Joe Hamari 
Co-Founder & CSO

2   WWF on Water Scarcity

Kiinteistöjen omistajilla, isännöitsijöillä ja asunto-
osakeyhtiöillä on merkittävät mahdollisuudet vaikuttaa 
tämän maailmanlaajuisen ongelman ratkaisemiseen.
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Tulevaisuuteen suuntautunut ja sitoutunut tiimimme 
keskittyy luomaan todellista laatua elämään. Yhteis-
työssä kumppaneidemme kanssa rakennamme 
tulevaisuuden kaupunkia. Sijoitustapamme hyödyttää 
vastuullisia, viihtyisiä ja esteettömiä kaupunki-
ympäristöjä sekä parantaa eläke-etuja. Luomme siten 
sekä yhteiskunnallista että taloudellista tuottoa.

Teemme asiakkaillemme tuottavuuden ja kasvun 
maksimoinnista mahdollista tarjoamalla ensiluokkaisia, 
joustavia tilaratkaisuja ja palveluja keskeisillä 
paikoilla sijaitsevissa, nykyaikaisissa, terveellisissä ja 
vastuullisissa rakennuksissa. Keskitymme tarjoamaan 
ja kehittämään tulevaisuuden varalle suunniteltuja 
rakennuksia, minimoimaan hiilijalanjälkemme ja 
luomaan joustavia työskentelytiloja, jotka suunnitellaan 
käyttäjien terveyttä ja hyvinvointia ajatellen.

Sijoitamme ratkaisevasti kestävän kehityksen 
kiinteistöihin: autamme asiakkaitamme rakentamaan 
vakaan taloudellisen perustan ja luomaan elinvoimaisia 
ja menestyviä yhteisöjä – nyt, lähitulevaisuudessa ja 
pitkällä aikavälillä.

Edistämme kestävän kehityksen yhteiskuntaa 
rohkaisemalla yrityksiä ja valtioita kohtaamaan uudet 
haasteet yhdessä sekä luomalla samalla pitkän aikavälin 
tuottoja asiakkaillemme.
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Veden puute

Jatkuvasta väestökasvusta johtuen yhä useammat ihmiset ympäri maailman kohtaavat 
veden puutetta. Mitä veden puutteella oikeastaan tarkoitetaan? Sillä ei tarkoiteta ainoastaan 
olemassaolevan veden määrää vaan myös sen saatavuutta ja laatua. Tarkastellaanpa ongelmaa 
yksityiskohtaisemmin: mikä aiheuttaa veden puutetta ja mitä toimenpiteitä meidän tulee tehdä 
muuttaaksemme kehityksen suuntaa?

Arviolta 70 % maapallon pinta-alasta on veden peitossa, mutta vesivaroista alle 3 % on makeaa vettä. 
Kaksi kolmasosaa siitä on varastoituneena jäävuoriin ja jäätiköihin tai se on erittäin saastunutta, 
jolloin vettä ei ole saatavilla tai se ei sovellu ihmisen käyttöön. Koska puhtaan ja turvallisen veden 
saatavuus on olennaista juomisen, sanitaation, ruoan tuotannon sekä sairauksien hoitamiseen ja 
ennaltaehkäisemisen kannalta, veden käytön vähentäminen ja vastuullinen hallinta ovat kriittisen 
tärkeitä ihmiselämälle.

Nykytilanteeseen johtaneet syyt

Maapallon 7,8 miljardista ihmisestä noin 1,1 miljardilla ei ole vettä saatavilla ja 2,7 miljardia kamppailee 
veden puutteen kanssa vähintään kuukauden ajan vuodessa.3 Lisäksi melkein kolme neljäsosaa 
luonnonkatastrofeista viimeisten parin vuosikymmenen aikana ovat liittyneet veteen. Tulvat ja 
kuivuudet ovat vaikuttaneet yli kolmen miljardin ihmisen elämiin.4 Tulvien vaikutukset eivät rajoitu 
ainoastaan vahinkoihin, joita ne aiheuttavat kaikille elollisille, maaperälle ja rakennetulle ympäristölle. 
Ne estävät turvallisen veden saatavuutta, mikä saattaa ensin vaikuttaa epäloogiselta, mutta tulvat 
saastuttavat vesivaroja. Mami Mizutori, YK:n pääsihteerin erityisedustaja, joka vastaa katastrofiriskien 
vähentämisestä, toteaa: “Kuivuudesta on tulossa seuraava pandemia, eikä sen parantamiseen ole 
olemassa rokotetta.”5

Veden puutteen ensisijaiset syyt ovat väestönkasvu, maatalous ja saasteet. Kasvava väestö tarvitsee 
vettä, mikä tarkoittaa sitä, että kysyntä kasvaa jatkuvasti. Myös ruokaa tarvitaan yhä enemmän ja sen 
tuotanto kuluttaa kohtuuttomasti vesivaroja, aiheuttaa vedenhukkaa tehottomalla käytöllä ja lisää 
vesistöjen saastumista. Nämä kolme syytä ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa ja osaltaan 
myötävaikuttavat suurempaan ongelmaan: ilmastonmuutokseen.

Maailman sää- ja vesiolosuhteet ovat jo muuttuneet – ja muuttuvat jatkuvasti – aiheuttaen kuivuutta ja 
tulvia kuten edellä jo mainittiin. Kun vettä ei käytetä vastuullisesti, se edistää ilmastonmuutosta, jolloin 
kohtaamamme haasteet vain kasvavat yrittäessämme toteuttaa vastuullista veden käytön hallintaa. 
Ongelma voidaan ratkaista ainoastaan yhteistyöllä.

3   WWF on Water Scarcity
4   UN Water: World Water Development Report 2020
5   UN Water: New UNDRR report launched with stark warning that drought could be next pandemic
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Ensin tulee tiedostaa ongelma, ennen kuin siihen voidaan löytää ratkaisu. Se saattaakin meidät 
perimmäiseen ongelmaan, joka on tiedon puute. Vaikka kestävästä kehityksestä on tulossa prioriteetti 
kaikkialla maailmassa, keskitymme vain jäykästi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Veden 
hukkakäytön valtavat säästömahdollisuudet jäävät liian usein huomiotta, kuten myös lämmittämisestä 
sekä meri- ja jätevesien puhdistamisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt.

Maailmanlaajuinen yhteistyö ja kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t) saivat alkunsa Rio de Janeirossa vuonna 2012 pidetystä 
YK:n kestävän kehityksen konferenssista ja ne otettiin käyttöön vuonna 2015. Niiden tarkoitus on 
poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta, suojella planeettaamme ja varmistaa, että vuoteen 
2030 mennessä kaikki ihmiset saavat elää rauhassa ja menestyä.6 Kullakin 17:a tavoitteesta on omat 
keskeiset tavoitteensa, jotka liittyvät toisiinsa: toiminta yhdellä osa-alueella vaikuttaa toisiin alueisiin. 
Vaikka ainoastaan SDG 6 koskee puhdasta vettä ja sanitaatiota, muita tavoitteita ei voida saavuttaa 
ottamatta huomioon vettä. Vuonna 2018 YK julisti vesitoimien vuosikymmenen alkaneeksi saadakseen 
huomion keskittymään veteen ja sen ratkaisevaan asemaan kestävässä kehityksessä sekä 
aktivoidakseen toimintaa, joka edistää vesivarojen hallintaa. Veteen keskittyvä huomio ja toiminta 
laahaavat yhä jäljessä.

”Kestävän kehityksen tavoite SDG 6 on pahasti hakoteillä estäen 2030 toimintaohjelman edistymistä, 
ihmisoikeuksien toteutumista sekä rauhan ja turvallisuuden saavuttamista maailmanlaajuisesti. 
Maapallon vesivaroja uhkaavat yhtäältä kasvava veden kysyntä ja käyttö ja toisaalta vesistöjen ja niihin 
liittyvien ekosysteemien heikentyminen ilmastonmuutoksen, saasteiden ja muiden uhkien seuraksena”, 
painotti YK:n pääsihteeri António Guterres heinäkuussa 2020. ”Vesi- ja sanitaatiokriisi vaativat 
kokonaisvaltaista, järjestelmällisestä ja monialaista toimintaa.”7

UN-Water lanseerasi SDG 6:a koskevan maailmanlaajuisen nopeutetun toimintaohjelman veteen 
ja sanitaatioon liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen mukaan toimintaa ohjaavat viisi niin 
sanottua kiihdytintä: optimaalinen rahoitus, data ja tiedot, kapasiteetin kehittäminen, innovaatio ja 
yhteistyökykyinen hallinto. Jokaisen niistä tulee tehdä osansa.

Mitä kiinteistöala voi tehdä taistelussa veden puutetta vastaan? Tarkastelemme ensin, mitä yhteyksiä 
sektorilla ja vedellä on keskenään.

6   UNDP: United Nations Sustainable Development Goals
7   UN: United Nations launches framework to speed up progress on water and sanitation goal

8 MITEN KIINTEISTÖSALKUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET SAAVUTETAAN SELKEÄN VESISTRATEGIAN AVULLA

http://undp.org/sustainable-development-goals
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2020/07/united-nations-launches-framework-to-speed-up-progress-on-water-and-sanitation-goal/


Kiinteistöala ja vesi

Kiinteistöalalla on merkittävä rooli maailman vedenkulutuksessa. Kiinteistöjen rakentaminen ja 
kunnostaminen, tarvittavien rakennusmateriaalien tuottaminen sekä rakennusten ylläpito vaativat 
suuria määriä vettä. Jokaisen vesihanan, suihkun, wc-istuimen ja lämmitysjärjestelmän kautta virtaa 
putkistoissa miljoonia litroja vettä. Kun mukaan lasketaan huomaamatta jääneet vesivuodot, jäteveden 
käsittely ja liiallinen käyttö, nousevat kustannukset sekä ympäristön että talouden kannalta merkittäviksi.

Vedenkulutuksen hinta on suurin yksittäinen kustannus kiinteistönhallinnassa, jopa alueilla, 
joissa veden hinta on alhainen. Kysymys ei ole ainoastaan rakennuksesi vedenkulutuksesta, vaan 
yhteenlasketusta veden jakelun, lämmityksen ja jätevesijärjestelmän kustannuksista. Veden lisäksi 
vaaditaan energiaa, mikä kasvattaa CO2-päästöjäsi. Tarkastellaanpa asiaa lähemmin: Tiedämme, että 
kiinteistöalalla on vaikutusta vedenkulutukseen maailmanlaajuisesti, mutta miten maailman vesivarojen 
tilanne vaikuttaa kiinteistöalaan?

Veden puutteen vaikutukset ja tulvat

Edellisessä osiossa käsittelimme veden puutteen taustoja. Veden puutteen vaikutus ulottuu suoraan 
kiinteistöihisi ja niiden rakenteiden lujuuteen. Pitkien kuivuusjaksojen ja pohjaveden tason laskun 
seurauksena maa voi vajota, jolloin rakennusten perustukset saattavat vaurioitua, mikä puolestaan 
johtaa epävakauteen ja julkisivujen halkeamiin. Kun Alankomaissa oli koettu kolme peräkkäistä kuivaa 
kevättä ja kesää, perustuksissa ilmeni jo selviä vaurioita – erityisesti rakennuksissa, jotka oli rakennettu 
puisille paaluille.

Odotettavissa onkin, että nämä ilmastonmuutoksen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset jatkuvat 
ainakin vuoteen 2050 asti, myös muualla kuin Alankomaissa.8 Ranskassa maan vajoaminen on jo 
nostanut kiinteistöjen huoltokuluja yli 50 %, mikä taas on nostanut vakuutusmaksuja.

Kuivuudet eivät ole ainoa kiinteistösektoriin vaikuttava seikka. Pitkällä aikavälillä myös 
kaupunkiympäristöissä tullaan kokemaan tulvia, kun äärimmäiset sääolosuhteet yleistyvät. 
Varautuminen rankkasateisiin ja tuleviin tulviin ei ole ylellisyyttä, vaan välttämättömyys. Kiinteistösi 
voivat auttaa lieventämään sekä kuivuudesta että tulvista aiheutuvia ongelmia.

8   Verzekeraars.nl: Rapport Impact droogte op funderingen (in Dutch) 

Odotettavissa onkin, että nämä ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
negatiiviset vaikutukset jatkuvat ainakin vuoteen 2050 asti.
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Veden hinta nousee

Kun jokin resurssi on vähissä, siitä tulee kalliimpaa. Vesiyhtiöt sanovat, että niiden täytyy nostaa 
hintoja, koska kysynnän kasvaessa tuotantoon ja infrastruktuuriin pitää investoida lisää.9 EU:ssa sillä 
tarkoitetaan investointeja, joiden tulee täyttää EU:n asettamat vaatimukset vedenjakelulle, jäteveden 
keräämiselle ja käsittelylle sekä tulvasuojaukselle.10 

EU:n ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiassa, joka on osa vihreän kehityksen ohjelmaa, 
todetaan, että vettä säästävän teknologian ja toimien edistämiseksi ”on tärkeää hinnoitella veden 
hinta niin, että se heijastaa veden todellista arvoa”. Samanaikaisesti hinta tulee suhteuttaa veden 
ja sanitaation saatavuuteen liittyvään ihmisoikeuteen. ”Jos veden hintaa pidetään keinotekoisesti 
matalana, infrastruktuurin kunnossapitokulut täytyy kattaa veroilla, varojen siirroilla tai kulujen 
siirtämisellä myöhemmäksi, mikä johtaa merkittäviin vaikutuksiin vesisektorin YK:n SDG 2030 
-toimintaohjelman mukaisissa kestävän kehityksen tavoitteissa”, toteaa Euroopan vesi- ja 
viemärilaitosjärjestön EUREAU.11

Siitä huolimatta, että suorat vesikustannukset nousevat ja maksamme kaikki tarvittavat investoinnit 
ja ylläpitokustannukset sekä veden puutteen eri vaikutukset, kiinteistöalan tulee ennakoida kasvavia 
kustannuksia.

Taloudelliset riskit

Veden puute tulee vaikuttamaan yhä useampiin ihmisiin, ja kiinteistöalan yritysten ja sijoittajien 
on varauduttava kohtaamaan enemmän taloudellisia riskejä. BlackRock on vakuuttunut siitä, että 
vesistressiin ja vastuullisuuteen liittyviä riskejä ei voida jättää huomiotta ja että sisällyttämällä riskit 
sijoitusprosesseihin voidaan luoda kestävämpiä sijoitussalkkuja.’12

Käsittelimme jo ylläpitoon, vakuutuksiin ja säännölliseen vedenjakeluun liittyvät korkeammat 
kustannukset. Sektorin täytyy kuitenkin ottaa huomioon kulut, jotka syntyvät sopeuduttaessa 
vesitehokkuutta koskeviin tiukentuneisiin säännöksiin. Veden säästämisen seurauksena sen hinta 
saattaa nousta ja kestävän kehityksen asettamat vaatimukset voivat tiukentua niin olemassa oleville 
rakennuksille kuin uudisrakennuksillekin.

9   H20 Waternetwerk: Drinkwaterprijs stijgt over vrijwel de hele linie (hollanniksi)
10   Water News Europe: EC: Member States should raise water prices
11   EurEau: The governance of water services in Europe (2020)
12   BlackRock: Troubled Waters

Veden puute tulee vaikuttamaan yhä useampiin ihmisiin, 
ja kiinteistöalan yritysten ja sijoittajien on varauduttava 
kohtaamaan enemmän taloudellisia riskejä.
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“Resurssitehottomilla rakennuksilla on riski menettää taloudellista arvoaan tai muuttua 
hukkainvestoinneiksi johtuen tiukentuneista säännöksistä, rahoitusalan sääntelyviranomaisten 
paineista hallita ilmastomuutoksesta aiheutuvia riskejä, kuluttajien tottumusten muuttuessa ja 
osakkeenomistajien vaatimuksista”, varoittaa International Finance Corporation. ‘Rakennukset, jotka 
eivät ole vaatimustenmukaisia, saattavat joutua oikeustoimenpiteiden kohteiksi tai maksamaan 
sakkoja, jolloin niistä tulee kalliimpia hallinoida ja vakuuttaa sekä vaikeampia vuokrata tai myydä.”13

Jotta rakennukset eivät muutu hukkainvestoinneiksi, ei ole järkevää ainoastaan noudattaa nykyisiä 
vaatimuksia vaan ennakoida muutoksia niihin tulevaisuudessa. Kiinteistösi kestävät siten odottamattomia 
tapahtumia ja asteittaisia muutoksia. Estät samalla epätoivotut yllätykset matkan varrella.

“Sääntelytaakka tulee vain kasvamaan, ja me olemme mieluiten muutosten edellä. Voimme silloin valita 
oman ajoituksemme, mikä toimii meille parhaiten kiinteistöjen investointisykliä ajatellen”, pohtii Bernardo 
Korenberg, Head of Sustainability & Innovation, Bouwinvest Real Estate Investors B.V.:ltä.”Sijoittajana et 
todellakaan halua olla pakotettu toimenpiteisiin, sillä se tarkoittaa lisäkustannuksia.”

Yritykset joutuvat jo nyt kohtaamaan seurauksia alueilla, joiden vesistressi on kohonnut, kun taas 
markkinat, jotka eivät ole vielä varsinaisesti altistuneet sille, tulevat todennäköisesti kohtaamaan 
huomattavia riskejä seuraavan vuosikymmenen aikana.14 Lisäksi maa-alueet, valtiot ja kunnat, 
joiden vedenjakelussa on katkoksia, voivat joutua ongelmiin luoton saamisessa johtuen vesi-
infrastruktuuriensa vahvistamisen kustannuksista, mikä taas mahdollisesti vaikuttaa paikallisiin 
kiinteistömarkkinoihin, rakennuttajiin ja sijoittajiin.

Kiinteistötyypit

Veden puutteen vaikutukset vaihtelevat omistamiesi tai isännöimiesi kiinteistöjen tyyppien perusteella, 
kuten myös mahdollisuutesi parantaa niiden vesitehokkuutta. Asuinrakennusten omistajat ja isännöijät 
voivat vaikuttaa vesitehokkuuteen vesijärjestelmien ja niihin liittyvien laitteistojen kautta sekä olemalla 
yhteydessä suoraan (yksittäisiin) asukkaisiin. 

13   International Finance Corporation (IFC) Report: Green Buildings: A Finance and Policy Blueprint for Emerging Markets
14   BlackRock: Troubled Waters
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Toimistorakennuksissa mahdollisuudet ovata hieman erilaiset. Hollantilaisen investointiyrityksen ja 
listatun kiinteistörahaston NSI:n sijoitussalkku koostuu suurimmaksi osaksi toimistorakennuksista. 
“Toimistoissa kulutus vastaa suoraan käyttäjien määrää. Vaikka et voi vaikuttaa siihen, kuinka monta 
kertaa ihmiset huuhtelevat vessan tai kuinka monta kupillista kahvia he nauttivat, voit asentaa 
vettäsäästävät wc-istuimet ja hanat sekä yrittää edistää tietoisuutta veden käytöstä” selventää Jeroen 
Solleveld, NSI:n Head of Technical Asset Management.

Hotelleissa vesi on peruspalvelun ohella myös osa ylellisyyttä: hotellivieraille kylpeminen tai pitkät 
suihkut kuuluvat asiaan. Hotelleja johtavat liiketoiminnan harjoittajat, ja kiinteistöjen omistajilla 
on harvemmin suoraa vaikutusta niiden sisäisiin asioihin, kuten kestävään kehitykseen. “Eniten 
vaikutusmahdollisuuksia on hotellin suunnittelu- ja rakennusvaiheissa. Silloin voit keskustella 
liiketoiminnan harjoittajan kanssa rakennuksen tehokkuudesta ja tehdä vastuullisia valintoja”, 
sanoo Korenberg. Vastuullinen sisustus ja johtaminen ovat todellakin tärkeitä. “Jos rakennuksesi on 
vastuullinen, mutta tapa hallinnoida sitä ei, rakennus menettää osan arvostaan”, hän varoittaa, “sen 
alkuperäinen tarkoitus häviää.”

Rakennusvaiheen lisäksi hotellinomistajien suurin ja suorin mahdollisuus vaikuttaa vastuullisuuteen 
on rakennusten ulkopinnoissa. “Voimme tehdä enemmän ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
eteen valitsemalla viherkatot ja sadeveden ratkaisut, jotka vähentävät painetta viemärijärjestelmiin,” 
Korenberg sanoo. 

Olemme nyt määrittäneet veden ja veden puutteen roolin kiinteistösektorilla. Pohditaan seuraavaksi, 
mihin kiinteistöyritykset voivat keskittyä matkallaan kohti kestävää kehitystä.
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Kiinteistöala ja kestävä kehitys

Kestävästä kehityksestä on tulossa prioriteetti sekä kiinteistösijoittajille että kiinteistöjen 
potentiaalisille käyttäjille. Vastuullinen toiminta koskee ympäristövaikutusten lisäksi myös 
kilpailuetuasi: valitsemalla sijoitussalkkusi muuttamisen vastuullisemmaksi yrityksesi erottuu 
joukosta. Noudattamalla vastuullisia toimintatapoja ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä voit suojella 
ympäristöä ja säästää resursseja, rahaa ja aikaa.

Kun vihreistä rakennuksista on todennäköisesti tulossa ensisijainen valinta sekä sijoittajille että niiden 
potentiaalisille käyttäjille, investoiminen vastuullisuuteen ja korkeat pisteet ympäristösertifikaateissa 
voivat tehdä sijoitussalkustasi houkuttelevamman sekä samalla säästää kustannuksia.15 Uudis-
rakentamisessa, kunnostusprojekteissa ja pitkän aikavälin ylläpitosuunnitelmissa ennakointi on 
ratkaisevassa asemassa. Kiinteistösalkkusi arvon ylläpidon ja kehittämisen kannalta projektien tulee 
vastata säännösten vaatimuksia vähintään seuraavat kymmenen vuotta. Oikea suunta on muuttaa 
kestävä kehitys osaksi normaalia lähestymistapaasi.

Vihreä rakentaminen

Mitä tarkoitetaan sanaparilla ”vihreä rakennus”? World Green Building Council määrittelee sen 
”rakennukseksi, jonka suunnittelu, rakentaminen tai käyttö vähentää tai poistaa negatiivisia seurauksia 
ja joka voi luoda positiivisia vaikutuksia ilmaston ja luonnollisen ympristön kannalta.”. Ominaisuuksia, 
jotka tekevät rakennuksesta ”vihreän”, ovat esimerkiksi energiatehokkuus, uusiutuvan energian 
käyttö, toimenpiteet saasteiden ja jätteiden vähentämiseksi sekä myrkyttömien, eettisten ja kestävien 
materiaalien käyttö.16 Rakennusmateriaalien kierrätettävyys on myös tärkeä huomioonotettava seikka. 
Kun rakennus on palvellut tarkoitustaan, mitä tapahtuu sen osille ja voidaanko niitä kierrättää?

Kiinteistöjen ulkotilat tarjoavat sisätilojen ja julkisivun ohella arvokkaita mahdollisuuksia 
vastuullisuuteen. Ilmanlaatua voidaan parantaa ja äärimmäisiä sääolosuhteita lieventää monin tavoin: 
pienimuotoisesti poistamalla laatoituksia kasvien ja sadeveden tieltä tai laajemmin rakentamalla 
sadevesialtaita parkkipaikkojen alapuolelle taikka luomalla viheralueita vapaa-ajan viettoon, 
kaupunkialueiden viilentämiseen ja ilmanlaadun parantamiseen.

15   BlackRock: Troubled Waters
16   World Green Building Council: What is green building?
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Tarkat määritelmät ja vihreän rakentamisen vaatimukset vaihtelevat alueesta ja kontekstista 
riippuen, mutta kansainvälisesti hyväksyttyjen sertifikaattien vaatimukset auttavat rakennusten ja 
kiinteistösalkkujen arvioinnissa ja vertailussa.

Sertifikaatit

Sertifiointiohjelmat GRESB ja BREEAM tarjoavat standardisoidun ja hyväksytyn tavan arvioida 
kiinteistöjä ja infrastruktuuria sen perusteella, miten ne täyttävät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään 
hallinnointitapaan liittyvät kriteerit (ESG-kriteerit). Sertifikaateilla ei arvioida vain vihreitä rakennuksia ja 
tehdä niistä vertailukelpoisia keskenään, vaan ne tarjoavat kiinteistöyrityksille arvokasta tietoa oman 
toimintansa tehokkuudesta. Lisäksi yritykset ja niiden omistajat voivat niiden avulla havaita olennaisia 
aineellisia riskejä ja mahdollisuuksia hankinnoissaan, nykyaikaistaessaan olemassa olevia omistuksiaan 
ja liiketoimintastrategiassaan.

“Vastuullisuus on meille keskeinen asia ja lähestymme sitä kokonaisvaltaisesti”, sanoo Korenberg 
Bouwinvestiltä. “Kyse ei ole vain energiasta vaan myös terveydestä, materiaalien käytöstä ja vedestä. 
BREEAM-metodi on erittäin hyödyllinen, sillä se kohdistaa huomiomme kaikkiin näihin eri kategorioihin.”

“Korkeampi BREEAM-taso on kiinnostava, koska kestävästä kehityksestä on tullut yhä tärkeämpää 
sijoittajille,” sanoo Solleveld NSI:ltä. “Kestävään kehitykseen investoiminen ei ehkä nyt juuri näytä niin 
kiinnostavalta, mutta jos et sijoita siihen nyt, jäät jälkeen.” Vihreän rakentamisen sertifikaatit auttavat 
markkinoilla olevia tuotteitasi erottumaan joukosta, ja rakennuttajille on tarjolla verokannustimia, 
nopeutettuja lupamenettelyjä ja mahdollisesti muita etuja.17

Teknologian kehitystä

Teknologinen kehitys on tehnyt kestävistä rakennuksista saavutettavampia. Mitä laajemmalti niitä on 
käytössä sitä matalammat ovat kustannukset. Esimerkiksi energian ja vedenkulutuksen seuraaminen, 
energiatehokkaan valaistuksen ja laitteiden valitseminen, energian tuottaminen aurinkopaneeleilla ja 
automaattinen vesivuotojen havaitseminen kaikki edistävät vastuullista käyttöä, vähentävät veden 
hukkakäyttöä ja alentavat kustannuksia. Pienimmätkin toimenpiteet tuovat yhdessä merkittäviä säästöjä.

17   IFC Report: Green Buildings: A Finance and Policy Blueprint for Emerging Markets
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Veden hukkakäytön vähentäminen on yhä helpompaa vettä säästävien vesikalusteiden ansiosta, 
joita ovat esimerkiksi vähemmällä vedellä toimivat suihkut ja hanat paineen pysyessä samana ja 
kaksoishuuhtelulla varustetut wc-istuimet, joiden huuhteluveden määrää voidaan säädellä. Myös monet 
kodinkoneet, kuten pesu- ja astianpesukoneet, toimivat tehokkaammin vähemmällä vesimäärällä.

Sade- ja jäteveden käyttö on edistynyt yksinkertaisesta tynnyreihin kerätyn veden käytöstä kasvien kasteluun 
aina mutkikkaisiin sadevesijärjestelmiin, jotka voidaan yhdistää sanitaatiojärjestelmiin ja wc:n huuhteluun. 
Myös suihkujen ja käsienpesualtaiden vedet voidaan suodattaa ja käyttää pyykinpesuun tai wc:n huuhteluun 
harmaan veden kierrossa. Belgiassa vaaditaan nykyään useimpiin uusiin ja kunnostettaviin rakennuksiin 
sadevesijärjestelmien asentamista joko sadevesisäiliöinä tai viherkattoina.18 Paikkoihin, joissa liiallinen vesi 
pääsee maaperään ja voi aiheuttaa pohjaveden saastumista tulee asentaa suodatinjärjestelmät.

Kaiken tämän lisäksi tekniikka, jonka avulla seurataan ja analysoidaan vedenkulutusta, auttaa sinua 
saamaan hyvän käsityksen nykyisestä kulutuksestasi ja säästömahdollisuuksistasi, havaitsemaan 
vuotoja ja estämään perustavanlaatuisia vaurioita kiinteistöihin.

Tietoisuus

Vaikka tietoisuus kestävän kehityksen tarpeesta on kasvussa uusien säännöksien myötä, veden 
merkitykseen ei kiinnitetä vielä tarpeeksi huomiota. Suuri osa sektoria ei ymmärrä mitä kuivuuden ja 
veden puutteen vaikutukset merkitsevät. “Yhteisösijoittajat ovat tietoisia veden tärkeydestä, mutta 
pienemmät rahastot ja yksityiset omistajat eivät ole,” Solleveld korostaa. “Ja se johtuu pääasiassa siitä, 
että veden kustannukset ovat pysyneet suhteellisen matalina.” 

“Energian säästämisessä ansaintamalli on selkeä, kun taas veden suhteen sijoituksen tuoton saaminen 
kestää kauemmin”, Korenberg perustelee. “Vaikka neuvottelut aiheesta kestäisivät kauemmin, 
sijoitamme siitä huolimatta vettä säästäviin toimenpiteisiin, koska kysymys ei ole vain tuotoista, vaan 
myös mukavuudesta, tuotteen laadusta ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.”

Sertifikaatit auttavat eri kategorioillaan luomaan tietoisuutta sillä, mitä arvioidaan ja mikä painoarvo 
kullekin kategorialle annetaan. Vedestä on tulossa yhä tärkeämpää. Hyvän esimerkin näyttäminen 
auttaa myös. Kun yhä useammat yritykset ottavat kestävän kehityksen vakavasti ja keskeisenä osana 
liiketoimintaansa, muut seuraavat perässä.

Nyt kun olemme käsitelleet keskeiset aiheet matkalla kohti kestävää tulevaisuutta, voimme seuraavaksi 
tarkastella vesitehokkuusstrategian, vettä säästävien ratkaisujen ja mahdollisuuksien käytännön arvoa.

18   Vlaanderen.be: Verplichte installatie van een regenwaterput en infiltratiesysteem bij nieuwbouw en herbouw (hollanniksi)
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Ratkaisut ja mahdollisuudet

Kiinteistöalan kohdistaessa huomionsa veteen, sen ei tule keskittyä vain veden säästämiseen vaan 
myös vesitehokkuuteen. Kokonaiskuvan näkeminen on tärkeää. Sen sijaan, että yritetään vain 
vähentää veden kulutusta ja estää hukkakäyttöä, tulee tarkastella vesijärjestelmiä koko kiinteistö-
salkun laajuudelta. Luomalla ja toteuttamalla selkeän vesistrategian voit rajoittaa luonnon-
varoihin kohdistuvaa rasitusta ja kuitenkin ylläpitää asukkaiden ja loppukäyttäjien mukavuutta ja 
tyytyväisyyttä.

Veden säästämisellä tarkoitetaan pyrkimystä vähentää suoraa vedenkulutusta, kun taas vesitehokkuus 
on suunnattu turhan veden kulutuksen vähentämiseen ja kulutuksen muuttamiseen kestävämmäksi 
vastuullisilla veden jakelun, käytön ja käsittelyn ratkaisuilla. Veden vastuullinen käyttö tarkoittaa sen 
huomioimista, miten paljon vettä kuluu, miten sitä käytetään ja mitä tapahtuu sen jälkeen, kun se on 
valunut putkistoihin. Saamme samalla tärkeää tietoa siitä, miten vähentää toisia, muutoin piilossa 
pysyviä ympäristörasitteita. Veden lämmitys, meriveden puhdistaminen ja jätevesien käsittely tuottavat 
merkittäviä hiilidioksidipäästöjä.

Koko vesijärjestelmäsi optimoiminen on mahdollista ilman, että sinun täytyy uhrata asukkaidesi ja 
käyttäjiesi vedenjakelun käyttömukavuutta. Voit luoda ympäristön kannalta vastuullisen strategian ja 
tehdä liiketoimintasi kannalta hyvän päätöksen. Mitä kaikkea siihen tarkalleen kuuluu?

Vesitehokkuussstrategia

Kiinteistösalkkusi muuttaminen vesitehokkaaksi vaatii vedenkulutuksesi perusteellista tuntemusta. 
Voimme hallita ainoastaan sitä, mitä mittaamme, kuten todetaan kestävän kehityksen tavoitteen SDG 
6:n vuoden 2021 katsauksessa. Olemme Smartvattenilla samaa mieltä tästä. Selkeän vesistrategian 
perusta on korkealuokkainen data, joka on sovitettu kiinteistösalkkusi tarpeisiin.

Smartvattenin avulla seuraat ja analysoit vedenkulutustasi reaaliajassa, joten voit selvittää tarkasti, 
kuinka paljon vettä kuluu öin ja päivin, eri vuodenaikoina ja läpi koko vuoden. Poikkeamat normaalista 
käytöstä laukaisevat vuotohälytyksen automaattisesti, jolloin voit korjata vuodot nopeasti ja minimoida 
tai estää vauriot. Vuotojen havaitsemisen lisäksi saat tietoa, jota et löydä muualta. Huomaat esimerkiksi, 
että kastelujärjestelmä on päällä vaikka on juuri satanut tai saat tarkan käsityksen siitä, kuinka paljon 
vettä jäähdytyssäiliösi käyttää. “Tekniset kuvaukset usein viittaavat kokonaismääriin, mutta Smartvatten 
kykenee määrittämään, mitä järjestelmä itseasiassa maksaa sinulle sekä kestävää kehitystä ajatellen että 
taloudellisessa mielessä”, tarkentaa Nick Hirschstein, Customer Success Manager Smartvattenilta.

Voit myös seurata ja analysoida minkä tahansa vettä säästävän toimenpiteen vaikutusta ja arvioida 
siten edistymistäsi. Asiantuntijamme auttavat myös vedensäästöä koskevissa tutkimuksissa, joissa 
vedenjakelu, laitteistot ja sanitaatiojärjestelmät katsastetaan perusteellisesti. Siinä tarkastellaan 
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vedenpaineen tasoja ja mahdollisuuksia asentaa vettä säästäviä vesikalusteita. Voit vähentää 
vedenkulutusta sekä hiilijalanjäkeäsi tekemättä suuria rakenteellisia muutoksia. “Tasojen säätäminen 
ja vettä säästävien vesikalusteiden asentaminen voidaan tehdä minuuteissa ja se maksaa alle 10 euroa 
vesipistettä kohden, kuten hanaa tai wc-istuinta”, Hirschstein neuvoo, “pieni investointi tuottaa nopeasti 
voittoa ja perustuu pelkkään säästettyyn veteen. Mukavuudesta ei tarvitse tinkiä.”

Lähetämme säännöllisiä raportteja vedenkulutuksestasi sekä kuukausiraportteja veteen 
liittyvästä hiilidioksidipäästöistä, joiden laskemiseen käytämme paikallisen vesi- ja energiayhtiön 
hiilidioksidikertoimia. Voit myös vertailla kiinteistösalkkusi kohteita keskenään, jolloin saat käsityksen 
siitä, miten tehokkaasti kukin kiinteistösi käyttää vettä ja energiaa. Kaikki tämä data on saatavilla 
verkkoalustallamme ja se voidaan integroida sovellusliittymillä helposti olemassaoleviin alustoihin.

Yhdistämällä vedenkulutukseen ja järjestelmän kuntoon liittyvän datan sinulla on käytössäsi kaikki 
ainekset, joita tarvitset kartoittaaksesi kiinteistöjen päivitystarpeen, hukkakäytön ja kustannusten 
vähentämisen. Lopuksi voit toteuttaa parannukset ja tarkistaa järjestelmän sujuvan toiminnan ilman 
vesivuotoja tai hukkakäyttöä sekä varmistaa käyttömukavuuden asukkaille ja käyttäjille.

Vesitehokkaat ratkaisut

Uusia rakennuksia suunniteltaessa tai kunnostettaessa jo olemassaolevia rakennuksia ensimmäinen 
ja melko yksinkertainen toimenpide on asentaa kaksoishuudeltavat wc-istuimet ja vettä säästävät 
hanat. Jo nämä säästävät joka päivä litroittain vettä kutakin loppukäyttäjää kohden. Kun sijoitat 
vesitehokkaisiin kodinkoneisiin, kuten vain vähän vettä käyttäviin pesukoneisiin ja astianpesukoneisiin, 
varmistat, ettei pisaraakaan valu hukkaan. Kerrostaloissa veden paineen taso on usein ylimitoitettu, 
mikä johtaa merkittävään ja turhaan hukkakäyttöön. Säädä vedenvirtaus tasolle, jolla vesi virtaa 
sujuvasti ylimpiin kerroksiin asti, mutta on kuitenkin kestävän kehityksen mukainen. Harmaan 
veden kierto on erinomainen tapa käyttää jätevettä tai hyödyntää sadevettä sekä keventää samalla 
viemärijärjestelmien painetta.

Pieni investointi tuottaa nopeasti voittoa ja perustuu pelkkään 
säästettyyn veteen. Mukavuudesta ei tarvitse tinkiä.
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Kun tarkastellaan muutakin kuin vedenkulutusta, kiinteistösi voivat vaikuttaa kestävämmän 
tulevaisuuden luomiseen harkitsemalla viherkattojen asentamista. Ne eivät ainoastaan 
eristä rakennusta ja tue biodiversiteettiä vaan auttavat sadeveden vaiheittaista poistumista 
rankkasateiden aikana. Rankkasateiden yleistyessä viemärit voivat tulvia yli, kun kaiken veden 
pitää poistua samanaikaisesti. Viherkatot helpottavat painetta viemärijärjestelmiin poistamalla 
vettä vähitellen, mikä auttaa puolestaan vähentämään tulvariskejä. Myös aurinkoenergialla 
toimivat vedenlämmitysjärjestelmät ovat harkinnan arvoinen vaihtoehto lämmityksestä johtuvien 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Rakentamisessa ja kunnostamisessa käytettyjen materiaalien 
vesijalanjäljen huomioon ottaminen on hyvä ajatus, kuten myös materiaalien kierrätettävyys sen jälkeen 
kun ne ovat palvelleet tarkoitustaan. Lopuksi vielä on tärkeää luoda tietoisuutta käyttäjille. Asukkaille 
ja vieraille tiedottaminen sekä suorin viestein että kyltein esimerkiksi saniteettitiloissa saattaa johtaa 
parempaan huomioimiseen ja vähempään hukkakäyttöön.

Tilaisuuksia kestävään kehitykseen

Vedenkäytön lisäksi on olemassa monia tapoja muuttaa kiinteistösalkkuasi vastuullisemmaksi. 
Edellisessä luvussa mainitsimme jo teknologian kehityksen, kuten aurinkopaneelit ja energiatehokkaan 
valaistuksen, mutta mahdollisuudet ovat monet. Käsittelimme myös ympäristösertifikaattien etuja 
ja haluammekin todella painottaa niiden hyödyllisyyttä. GRESB- tai BREEAM-ohjelmilla arvioidaan 
kiinteistösalkkusi suoriutumista ESG-kriteerien suhteen. Saat hyödyllistä tietoa kiinteistöjesi tilasta ja 
käsityksen niistä kategorioista, joissa on vielä parantamisen varaa. Jokainen tekemäsi parannus auttaa 
meitä saavuttamaan kovasti toivomamme kestävämmän tulevaisuuden.
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Esimerkkejä kentältä

Bouwinvest Real Estate Investors B.V. sijoittaa yhteisöpääomaa eläke-
rahastoista ja vakuutuslaitoksilta kiinteistöihin. Ne investoivat pitkällä 
aika välillä ja vastuullisesti ympäröivää maailmaa silmällä pitäen ja 

hajauttauttavat riskejä luoden samalla vakaata tuottoa asiakkailleen. Bouwinvest hallinnoi kolmea 
monialaista kansain välisiä toimeksiantajaa ja viittä hollantilaista kiinteistörahastoa, joista kolme on 
avoinna yhteisösijoittajille: Residential, Retail ja Office -rahastot.

Kestävällä kehityksellä on suuri rooli Bouwinvestin strategioissa. Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2045 mennessä organisaatio työskentelee ahkerasti tehdäkseen 
jokaisesta kiinteistöstään vastuullisen – mukaanlukien hotellit. “Se tarkoittaa kestäviä toimenpiteitä 
rakentamisessa ja muutoksien tekemistä olemassaoleviin kiinteistöihin,” painottaa Korenberg. 
“Keskitymme BREEAM-metodiin hotelleissa ja meillä on korkeat vaatimukset sekä uusille että 
olemassaoleville kiinteistöille – myös niiden johtamiselle.”

Kestävien toimenpiteiden toteuttamisessa myös hyvä ajoitus ratkaisee. “Työskentelemällä 
kiinteistöalan normaalin sijoitussyklin puitteissa, voit luoda suurimmat muutokset”, Korenbergin 
valottaa. Se tarkoittaa uudis- ja kunnostusrakentamisessa tilaisuuksien käyttämisen hyödyksi 
mahdollisimman tehokkaasti esimerkiksi määräaikaishuolloissa ja laitteistojen uusimisessa. 
Hotellibisneksessä näitä tilaisuuksia tulee luonnollisesti eteen useammin. ”Keskimäärin hotelliketju 
valitsee uuden ilmeen 3-4 vuoden välein”, Korenberg jatkaa: “ja silloin on meidän vuoromme keskustella 
mahdollisista laitteistojen vastuullisista valinnoista sekä siitä, mitä käytetyille materiaaleille tehdään.”

Smartvattenin palvelu on jo käytössä viidellä seitsemästä hotellista, kuten myös 28:ssa muussa 
kiinteistössä. Niiden ansiosta Bouwinvest voi nyt seurata kulutusta digitaalisesti etänä ja havaita 
mahdolliset vuodot. Useissa hotelleissa on viherkatot ja kattopuutarhat. “NH Hotellin kattopuutarha 
WTC-rakennuksessa Haagissa on mahtava esimerkki ratkaisusta kahteen ongelmaan samanaikaisesti” 
kertoo Korenberg. “Se on kokoontumiseen tarkoitettu ulkotila kaupunkiympäristössä ja se suojaa 
samalla kaupunkia toimimalla puskurina vedelle, sillä sen vesialtaat on varustettu liiallisesta 
sadevedestä ilmoittavilla sensoreilla.”

 
Kaupallinen kiinteistöalan sijoittaja NSI keskittyy keskeisillä paikoilla sijaitseviin toimisto-
tiloihin talouden kasvukeskuksissa. Investoimalla houkutteleviin tiloihin ja korkealaatuisiin 
palveluihin he kykenevät luomaan kestäviä ja kasvavia tuottoja sitoutuen samalla 

vähentämään ympäristövaikutuksiaan. Yrityksen asettama pitkän aikavälin tavoite kiinteistösalkulleen on 
hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteensa saavuttamiseksi he ovat luoneet Paris Proof19 

19   A term introduced by the Dutch Green Building Council, developer of the BREEAM-NL certification, as a common sus-
tainable goal for urban buildings to achieve the Paris climate accords. 
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-etenemissuunnitelman. Nyt he työskentelevät muuttaakseen aikeet selkeiksi toimenpiteiksi kullekin 
rakennukselle. Vuosina 2019 ja 2020 koko kiinteistösalkku käytiin läpi, jolloin arvioitiin kunkin rakennuksen 
suoriutuminen ja määritettiin tulevissa kunnostuksissa tarvittavat toimenpiteet.

NSI asentaa vakiona kaikkiin uudisrakennuksiin ja kunnostettaviin kohteisiin vettäsäästävät suihkut, 
hanat ja kaksoishuuhdeltavat wc-istuimet. Vedenkulutuksen seuraamiseen ja vuotojen havaitsemiseen 
he käyttävät Smartvattenin palvelua. “Aloitimme seuraamalla viittä rakennusta ja laajensimme 
sitten koko kiinteistösalkkumme kaikille vuokralaisille. Smartvatten auttaa meitä ymmärtämään 
veden hallinnointia”, Solleveld sanoo, “ja lisäksi vesitehokkuus on erinomainen tapa hankkia 
lisäpisteitä GRESB- ja BREEAM-sertifikaatteihin.” Lisäksi NSI työskentelee tällä hetkellä useissa 
uudisrakennusprojekteissa harmaan veden kierron ja viherkattojen käyttöön ottamiseksi.

NSI on Zuidasiin Amsterdamiin nousevan rakennuksen – todellisen malliesimerkin - viimeisessä 
suunnitteluvaiheessa. “Siitä tulee hybridi rakennus, jonka rakenteet on tehty puusta ja jossa betonia 
on käytetty vain hissikuiluihin,” Solleveld kuvailee. “Haluamme tehdä siitä kaikkein vastuullisimman 
toimistorakennuksen. Rakennuksen energiankäyttö on hyvin vähäistä ja sillä onkin BREEAM 
Outstanding -merkki.” Toisessa kiinteistössä he ottivat käyttöön ilmastointijärjestelmän, jonka sensorit 
päättävät, mitkä rakennuksen osat viilennetään ja mitkä lämmitetään riippuen tilassa kulloinkin olevasta 
ihmismäärästä. “Mukavuustaso on parantunut kuten myös ilmastomerkintä.”

 
Syntrus Achmea toimii salkunhoitajana yhteisösijoittajille, jotka 
sijoittavat kiinteistöalaan ja kiinteistökiinnityksiin. Se investoi 
vastuullisiin kiinteistöihin, jotka tarjoavat sekä taloudellista että 

yhteiskunnallista tuottoa. Jo useiden vuosien ajan he olivat kiinnittäneet huomiota kiinteistöjensä 
energiankulutukseen ja käytön vähentämiseen, mutta heiltä puuttui tehokas tapa saada hyvä käsitys 
vedenkulutuksestaan. “Älykkäitä vesimittareita ei ollut saatavilla tai ne olivat erittäin kalliita,” kertoo 
Roel Kalfsvel, Manager of Sustainability, joka on myös vastuussa yrityksen ESG-kriteerien mukaisen 
toiminnan kehittämisestä. Syntrus Achmea aloitti yhteistyön Smartvattenin kanssa vuonna 2019 ja otti 
älykkäät veden seurantalaitteet käyttöön noin 40 kiinteistössä, kuten kerrostaloissa, ostoskeskuksissa 
ja terveyskeskuksissa. “Kestävän kehityksen merkitys on ollut keskustelunaiheena pinnalla jo 
kymmenisen vuotta, mutta siitä huolimatta viherpesua esiintyy paljon”, Kalfsvel ihmettelee. 
“Sijoittajamme välittävät oikeista tuloksista: meidän on osoitettava, että työskentelemme oikeasti 
kiinteistösalkun muuttamiseksi vastuullisemmaksi. Smartvatten auttaa meitä näyttämään sijoittajille 
todellista dataa.”

Yrityksen tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä ja tehdä 
kiinteistösalkusta kokonaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Erinomainen esimerkki toimistaan 
hiilen käytön vähentämisessä on terveyskeskus De Flair Gilze en Rijenissa, Alankomaissa. Muutamia 
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vuosia sitten uusitun kohteen 2 331 neliömetriä tarjoavat tilat viidelletoista eri terveydenhuoltoalan 
toimijalle. Tavanomainen valaistus korvattiin LED-valaistuksella, lämmitysputkisto eristettiin ja 
lisäksi asennettiin lämpöpumppu. Juuri toteutettu rakennuksen hallintajärjestelmä mahdollistaa eri 
järjestelmien keskinäisen viestinnän estäen lämmityksen ja jäähdytyksen päällekkäisyyksiä. Kattoa 
eristettiin lisää ja aurinkopaneelien asennuksesta keskustellaan. Yhdessä nämä toimenpiteet ovat 
vähentäneet hiilipäästöjä 35 %.

 
Eläke- ja henkivakuutusyhtiö Athora etsii jatkuvasti uusia tapoja tehdä 
rakennuksistaan vastuullisempia esimerkiksi seuraamalla 
vedenkulutusta, aurinkopaneeleilla, lämpö- ja kylmä varastointi-

järjestelmillä, sähköisellä ajoneuvokalustolla, hanojen sensoreilla ja muistutuksilla vastuullisesta 
vedenkäytöstä saniteettitiloissa. Tällä hetkellä he tutkivat harmaan veden kierrättämisen 
mahdollisuuksia. Juomakelpoisen veden käyttö kaikkien tomistojen wc-tiloissa tuntuu kummalliselta 
kiinteistöhallinnan päällikkö Willem van Biezenin mielestä ja kertoo: “Kohteessamme Amstelveenissä 
on suuri lampi ja olen keskustellut teknisen johtajan kanssa harmaanveden kierron järjestämisestä. En 
ole alan asiantuntija, mutta miksi emme voisi käyttää sadevettä ja jätevettä vessojen huuhteluun?”
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Yhteenveto

Vesivarat eivät ole loputtomat. Veden saatavuus, käytettävyys ja laatu ovat päivittäin uhattuina 
johtuen ilmastonmuutoksesta, turhasta käytöstä ja tietämättömyydestä. Voimme muuttaa sitä. 
Kiinteistöalan ottaminen mukaan tähän maailmanlaajuiseen haasteeseen vaikuttaa merkittävästi 
maailmanlaajuiseen vedenkulutukseen. Se on hyväksi sekä ympäristölle että liiketoiminnalle.

Olemme edellä keskustelleet veden puutteen, kuivuuden ja tulvien syistä ja seurauksista sekä 
kansainvälisistä toimista vedenkulutuksen saamiseksi kestävälle pohjalle. Veden merkitys kiinteistöalalle 
on kiistaton: sitä tarvitaan rakentamiseen, ylläpitoon sekä asukkaiden tai käyttäjien päivittäiseen 
hyvinvointiin. Vesi vaikuttaa myös itse kiinteistöihin, sillä veden puute voi johtaa rakenteellisiin vaurioihin, 
nouseviin kustannuksiin ja kiinteistösalkkusi sekä yrityksesi taloudellisiin riskeihin.

Kestävän kehityksen mahdollisuudet ovat myös kasvussa. Uusia ratkaisuja kehitellään jatkuvasti 
ja niistä tulee päivä päivältä yhä edullisempia ja saavutettavampia. Yhä useammat yritykset todella 
näkevät vaivaa tehdäkseen vihreitä valintoja ja edesauttaakseen ympäristön kannalta kestävää 
kehitystä. Kiinteistöalalla on mahdollisuus vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen sekä vettä säästämällä 
että veden vastuullisella käytöllä. Ala voi ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotka lieventävät jo nyt tapahtuvia 
ilmastonmuutoksia.

Rakennusten sisätiloissa, julkisivuissa ja ulkotiloissa on loputtomia mahdollisuuksia kestävän 
kehityksen edistämiseen. Voidaan seurata kulutusta, havaita vuotoja, asentaa vettä säästäviä wc-
istuimia ja rakentaa monimuotoisia sadevesijärjestelmiä. Tehtävää on paljon.

Avustajamme Bouwinvestillä, NSI:llä, Syntrus Achmealla ja Athoralla ansaitsevat kiitoksemme meille 
antamastaan ajastaan, näkemyksiensä jakamisesta ja innostavista käytännön esimerkeistään. Kiitämme 
myös lukijoitamme kiinnostuksesta vesitehokkuteen ja yhteisen, kestävän tulevaisuuden edistämiseen.

Liity mukaan nostamaan veden vastuullinen kulutus kiinteistöalan prioriteetiksi. Tehdään yhdessä 
puhtaan veden kestävästä saatavuudesta totta kaikille.

Haluatko tietää, miten pääset alkuun? Odotamme jo innolla yhteydenottoasi!
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Alkuun Smartvattenin avulla 

Tietoa meistä

Perustamisestaan lähtien vuonna 2013 Smartvatten on ollut sitoutunut 
tekemään kestävästä kehityksestä käyttäjäystävällistä. Yritys on 
tuottanut ympäristösertifikaatteja, tarjonnut yksinkertaisia vettä säästäviä 
asennuspalveluita Suomessa, tehnyt vedenkulutuksen etäseurantaa 
Euroopassa ja luonut täyden palvelun vesitehokkuusstrategioita 
maailmanlaajusesti. 

Olemme kasvaneet pienestä kahden hengen toimistosta yritykseksi, jolla on jo 
40 työntekijää (ja määrä kasvaa yhä). Yrityksellämme on toimipaikkoja ympäri 
Eurooppaa ja tarjoamme palveluja maailmanlaajuisesti. Smartvattenin missio 
on esittää juuri oikeita kysymyksiä ja löytää niihin parhaat ratkaisut.

 

Toimintamme

Laitteemme on varustettu kameralla, joka asennetaan kiinteistösi 
vesimittariin, jolloin se alkaa seurata ja tallentaa vedenkulutustasi 
reaaliajassa.

Laite on linkitetty suoraan pilvipalveluna tarjoamaamme 
ohjelmistoon, joka kerää ja analysoi dataa viiveettä.

Mikä tahansa poikkeama vedenkulutuksessa laukaisee 
hälytyksen, minkä ansiosta voit korjata vuodot nopeasti ja estää 
kiinteistövauriot.

Raporttimme antavat sinulle yksityiskohtaisten tietojensa ansiosta 
hyvän käsityksen vedenkulutuksestasi. Voimme auttaa sinua 
luomaan raporttien avulla selkeän vesistrategian. Säästät vettä, 
aikaa ja rahaa.

23 MITEN KIINTEISTÖSALKUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET SAAVUTETAAN SELKEÄN VESISTRATEGIAN AVULLA



nykytilanne Smartvatten

mittausväli kerran vuodessa kerran minuutissa

tarkkuus 1000 l 1 dl

vuotojen havaitseminen vain suuret vuodot suuret ja pienet vuodot

hälytys

raportti

API

analyysit kerran vuodessa milloin tahansa

pisteet sertifikaatteihin

ilmainen enintään 2 €/vrk

Mitä se maksaa 

Rekisteröitymällä Smartvattenin asiakkaaksi tilaat palvelun. Laitteemme 
ja niiden huolto kuuluvat tilauksen hintaan. Saat säännöllisiä raportteja ja 
suoran yhteyden tukitiimimme, kun sinulla on kysyttävää, tarvitset neuvoja 
tai ratkaisuja pulmiin. Maksu riippuu käyttämiesi mittareiden määrästä, 
tilauksen pituudesta ja siitä, valitsetko vedenkulutuksen mittaamisen 
minuuteittain vai tunneittain.
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Haluatko tietää lisää?  
Ota yhteyttä!

Globaalit asiakkuudet

Tim Twisk 
Global Key Account Manager 
tim.twisk@smartvatten.com

Alankomaat, Belgia & Luxemburg

Raymond Tieman 
Sales Manager Benelux 
raymond.tieman@smartvatten.nl

Suomi

Kari Haahtela 
Sales Manager Finland 
kari.haahtela@envera.fi

Ruotsi, Norja & Tanska

Patrik Tjäder 
Sales Manager Nordics 
patrik.tjader@smartvatten.se
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Yli 1000
tyytyväistä asiakasta on jo valinnut meidät.  

Lue kokemuksista sivustoltamme osoitteessa: 
smartvatten.com/testimonials.
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Lähteet

BlackRock
BREEAM
EurEau
GRESB
H20 Waternetwerk
International Finance Corporation
United Nations
United Nations Development Programme
UN Water
Verzekeraars.nl
Vlaanderen.be
Water News Europe
World Green Building Council
World Wide Fund for Nature
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https://www.blackrock.com/
https://www.breeam.com/
https://www.eureau.org/
https://gresb.com/nl-en/
https://www.h2owaternetwerk.nl/
https://www.ifc.org/
https://www.un.org/en/
https://www.undp.org/
https://www.unwater.org/
https://www.verzekeraars.nl/
https://www.vlaanderen.be/
https://www.waternewseurope.com/
https://www.worldgbc.org/
https://www.worldwildlife.org/

