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VASTUULLISUUS OHJAA SIJOITTAJAKYSYNTÄÄ
Taustaa – Sijoitustrendistä valtavirtaan

ESG – sijoittaminen ollut pinnalla jo pitkään Pohjoismaissa
• Pohjoismaat edelläkävijöitä vastuullisessa sijoittamisessa ja ESG
faktoreiden sisällyttämisessä sijoitusmarkkinoihin
• YK:n vastuullisen sijoittamisen UNPRI periaatteet jo vuodesta 2006
arkipäivää

Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen tuoreempi ilmiö
• Aktiivinen omistaja vaikuttaa yrityksen (ja kiinteistömassan)
toimintaan
• Exxon Mobil vs. Engine No.1 aktivistisijoittaja – case Kaisa Hietala
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Pohjoismaat & Eurooppa eturintamassa
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Kiinteistöala muuttuu hitaasti

Kiinteistöalalla puhuttu pitkään vastuullisuuden ilmiöistä
• 30% Suomen päästöistä peräisin rakennetusta ympäristöstä1

– Päästöt rakennusvaiheessa & elinkaaren aikana
– Raaka-aineet (betoni/sementti/teräs)
– Puurakentamisen suosion nousu

Paljon ääntä – Vähän konkretiaa
• Erilaiset väittämät ja tehdyt toimenpiteet, joita on vaikea laittaa
oikeaan mittakaavaan
– “Olemme vähentäneet X% hiilijalanjälkeä elinkaaren
aikana...”, “Kaikki käytetty materiaali kierrätettyä, X%yksikön pienennys energiankulutukseen...”

1Rakennusteollisuus

KIINTEISTÖMARKKINA MUUTTUU HITAASTI

Salkunhoitajat skeptisiä, ESG nähdään esteenä ylituotoille
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Lähde: Preqin Fund Manager Survey, Marraskuu 2020.
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VUOKRALAISTEN VAATIMUSTASO KASVANUT
Käyttäjät ja omistajat sitoutuneita ympäristötavoitteisiin
Suuret kansainväliset yritykset etulinjassa
• Käyttäjäpuolella yhä useampi käyttäjä ja erityisesti isot yritykset ovat
sitoutuneet erilaisiin ympäristötavoitteisiin, ja haluavat itselleen
toimitilat, jotka täyttävät ne tavoitteet
• Toimitilojen halutaan edustavan korkeinta vastuullisuustasoa ja
yritykset on kiinnostuneempia kiinteistöistä, joissa korkeimmat
sertifikaatit
Kiinteistöjen vuokrattavuus paranee
• Tutkimus Milanon toimistomarkkinoista - LEED -sertifioiduissa
toimistoissa vuokrataso on parempi ja vuokrausajat on puolet
normaalista korkeimmin sertifioiduissa toimistokohteissa1
• Gold –sertifikaatti +7%, Platinum +11% korkeampi vuokrataso

1Mangialardo,

A.; Micelli, E.; Saccani, F. Does Sustainability Affect Real Estate Market Values? Empirical
Evidence from the Office Buildings Market in Milan (Italy). Sustainability 2019
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SIJOITTAJAKYSYNTÄ & ARVOSTUSTASOT

Taustamandaatti edellyttää vihreitä projekteja ja kohteita
Hintapreemio vihreissä/vastuullisissa kiinteistöissä
• Tutkimusten mukaan energiatehokkaissa sertifioiduissa (LEED,
BREEAM) kiinteistöissä on hintapreemio
– Tutkimuksien mukaan 10-11% suurempi arvo suhteessa eisertifioituun tai keskimääräisen sertifikaatin kiinteistöön 1,2
• Ympäristöystävällisyys & investoiminen energiatehokkuuteen on
kannattavaa ja takaisinmaksuaika jää aika lyhyeksi (kulusäästöt)
Sijoittajilla vastuullinen taustamandaatti ja tahtotila
• Suuret kansainväliset sijoittajat edellyttävät korkeinta
vastuullisuustasoa niin yksittäisessä kohteessa kuin isommissa
kokonaisuuksissa
• Sijoittajien hallinnoimat varat & niihin sisältyvä vastuullinen mandaatti
1McGraw Hill Construction. Green Building Smart Report, 2Fuerst, F.; Mcallister, P. Pricing sustainability: An

empirical investigation of the value impacts of green building certification
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Pääpointit

• Markkina muuttuu hitaasti, mutta aktiivinen omistajuus
askel oikeaan suuntaan
• Käyttäjät vaativat omistajilta vihreitä / vastuullisia
kiinteistöjä ja tiloja
• Sijoittajilla vastuullinen sijoitusmandaatti ja tahtotila

• Hintapreemio vihreissä/ympäristöystävällisissä
kiinteistöissä ja projekteissa
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This presentation has been prepared in good faith based on CBRE’s current views of the commercial real-estate market.
Although CBRE believes its views reflect market conditions on the date of this presentation, they are subject to significant
uncertainties and contingencies, many of which are beyond CBRE’s control. In addition, many of CBRE’s views are opinion
and/or projections based on CBRE’s subjective analyses of current market circumstances. Other firms may have different
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