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Tässä diplomityössä työssä selvitettiin energiatehokkuushankkeiden potentiaali Suomessa ja 

miten hankkeet voivat vaikuttaa institutionaalisen toimitilasijoittajan kannattavuuteen. Työn 

tarkoituksena oli selvittää realistinen energiansäästöpotentiaali ja hyödyntää löydöksiä 

simuloidussa kiinteistösijoituksessa ja laskea vaikutus kannattavuuteen. Työssä hyödynnettiin 

kiinteistösijoittamisen kirjallisuutta ja markkinoilta saatavaa dataa energiantehokkuus-

hankkeista. Löydösten perusteella rakennettiin kassavirtamalli, jolla analysoitiin simuloitu 

kiinteistösijoitus diskontattua kassavirtaa hyödyntäen. 

 

Työn tuloksena nähdään energiantehokkuushankkeissa selkeä potentiaali parantaa 

toimitilasijoittamisen kannattavuutta, mutta potentiaalin ja kiinteistöjen tuottovaatimusten 

suurien muutosten takia on mahdoton tehdä yleispätevää päätelmää kannattavuuden 

parantuvuudesta, joka pätisi kaikille toimistokiinteistöille. Työn tuloksena hankkeet tuovat 

positiivisen vaikutuksen sijoittajalle, etenkin jos energiansäästöpotentiaali kohdistuu matalan 

tuottovaatimuksen kiinteistöön. Energiakatselmus tulisi suorittaa mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa, jotta potentiaalista saadaan kaikki mahdollinen hyöty 

 

Energiatehokkuushankkeiden riskitaso on nykypäivänä erittäin matala ja hankkeiden 

takaisinmaksun mahdollisuus säästöistä tekee kassavirta vaikutuksesta vain positiivisen. 

Tällöin omistajan sijoitus ei vaadi suoranaista rahallista pääomaa. Energiakatselmusten 

ollessa tiettyjen rajojen puitteissa pakollista suurille yrityksille, niin monella sijoittajalla voisi 

olla mahdollisuus parantaa kannattavuutta samalla kun täyttää velvoitteet. 
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This thesis aimed to find out the potential to decrease the energy costs of Finnish real estate 

and how it could impact the profitability of institutional commercial real estate investor. Idea 

was to find out realistic potential of energy efficiency projects through data available from the 

market and use the data in simulated real estate investment and calculate the effect on 

profitability. Real estate investing theories and available market info was used through out the 

project to build up a cash flow model which was used to calculate profitability using 

discounted cash flow. 

 

From the results can be seen that the energy efficiency projects have clear potential to 

increase commercial real estate’s profitability as an investment. Due to large differences 

between energy saving potential and required rate of return of different properties it is fairly 

impossible to make universal conclusion about the potential which would apply for every 

commercial property. Energy efficiency project has always positive impact on the investment 

and depending how early on the project can be carried out the better the result will be.  

 

The risks of the projects are extremely low and the possibility to pay for the investment 

through the energy savings ensures that the impact on cash flow will be only positive. Owner 

would only invest their time on the project and there would be no need for extra capital. 

Energy surveys are required for large companies in Finland when certain criteria are met. 

These companies could research the potential to profit from as they fulfill their obligations.
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1 JOHDANTO 

 

Kiinteistöön investoidessa sijoittaja haluaa kassavirtaa ja arvonnousua. Kiinteistötransaktioiden 

volyymi on ollut Suomessa viime vuosina erittäin korkealla tasolla (Kuva 1), pääasiallisesti 

ulkomaisten sijoittajien johdattamana. Kasvava aktiivisuus ja toimijoiden määrä markkinoilla 

johtaa kovempaan kilpailuun ja laskeviin tuottovaatimuksiin (Kuva 2). Tämä tarkoittaa, että 

usea sijoittaja joutuu ostaessaan sopeuttamaan lähestymistään ja strategiaansa tavoittaakseen 

halutun tuoton pääomalleen. Moni sijoittaja hakee lisätuottoja kiinteistökehityksen kautta, 

toiset ennustavat alueen vuokratasojen nousun jatkumista ja tuottovaatimuksien laskua, mutta 

monet sijoittajat näkevät kiinteistöjen kassavirran edelleen houkuttelevana, vaikka tuottotasot 

ovat laskussa ydinalueilla. 

 

 

Kuva 1. Suomen kiinteistötransaktioiden volyymi (JLL, 2019b). 

Toimisto Liiketila Teollisuus Muu Asunto 
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Kuva 2. Tuottovaatimuksen kehitys tilatyypeittäin Helsingissä (JLL, 2019a). 

 

Tämän diplomityön tarkoitus on tutkia kiinteistösijoittamista ja energiatehokkuuden vaikutusta 

sijoitukseen. Kiinteistöjen energiatehokkuudesta on viime vuosina puhuttu kasvavissa määrin 

sekä ylläpitokulujen karsimisen, että ilmastonmuutoksen osalta. Rakennettu ympäristö vastaa 

noin 40 % Suomen hiilidioksidipäästöistä ja energiankulutuksesta, eli ovat isossa roolissa 

ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä (Sitra, 2017). Esimerkiksi tietyt kriteerit täyttävä 

energiatehokkuushanke voi saada valtion kautta taloudellista tukea. Hankkeita kuitenkin 

toteutetaan vielä suhteellisen pienissä määrin, joten tällä tutkimuksella pyritään saamaan 

käsitys mikä todellinen hyöty hankkeista voisi olla sijoittajalle matalien tuottovaatimusten 

alueilla, kuten pääkaupunkiseutu ja Tampere. Tutkimuksessa käsitellään matalan riskin 

kiinteistöjä. 

 

 

1.1 Tausta 

 

Kiinteistösijoittaminen Suomessa on nähnyt valtavaa kehitystä viime vuosina ja kansainvälinen 

kiinnostus on nousussa. Suomessa ammatillisesti hallinnoitujen kiinteistösijoitusten arvo on 

noin 70 miljardia euroa (Rakli, 2020a), eli tällä hetkellä vuodessa yli 10 % tästä 

kiinteistömassasta vaihtaa omistajaa. Tällä hetkellä markkina tukee myyntiä laskevilla 

Toimisto               Varasto & logistiikka               Liiketila/varasto parkit              Kauppakeskukset               Myymälät 

% 
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tuottovaatimuksilla ja kasvavalla kysynnällä, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja kuten kuvasta 

1 oli nähtävissä, niin kotimaiset sijoittajat eivät ole kovin usein päässeet ulkomaisten sijoittajien 

tarjousten tasolle.  

 

Kiinteistömarkkinalla on useita toimijoita, jotka keskittyvät energiatehokkuushankkeisiin. He 

tarjoavat kiinteistönomistajalle palvelua, jossa he tutkivat kohdekiinteistön 

energiatehokkuuden ja tekevät suunnitelman tämän parantamiseksi. Kiinteistönomistajat 

tuntuvat kuitenkin kiinnittävän vähemmän huomiota ylläpitokulujen karsimiseen 

energiasäästöillä. Usein on nähty tilanteita, kun tarpeellisista korjauksista karsitaan ja lopulta 

joudutaan tekemään uusi pääomasijoitus, jotta saadaan korjattua ylläpitämätön kiinteistö. 

Energiansäästöhankkeilla pyritään säästämään kuluja laskematta yhtään ylläpidon tasoa. 

Hankkeella suuremmalla todennäköisyydellä ehkäistään tulevia ongelmia. 

 

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet sekä tutkimuksen rajaus 

 

Tässä tutkimuksessa käydään läpi yleisesti kiinteistösijoittamista ja syvennytään tarkemmin 

toimistokiinteistöihin, joihin sijoittamisen parissa tutkimuksen tekijä työskentelee. 

Tutkimuksessa selvitetään, kuinka kiinteistöjä arvotetaan sekä millainen vaikutus 

operatiivisilla kustannuksilla on arvoon. Työssä tehdään kassavirtamalli ja analysoidaan 

sijoituskohdetta diskontatun kassavirran avulla. Sijoituskohde on simuloitu toimistorakennus 

Helsingin CBD (engl. Central Business District) (Liite 1) alueella, jonka perustiedot 

muodostetaan viiden todellisen kiinteistön perusteella. Sijoituskohteelle tehdään viisi 

skenaariota, jotka perustuvat operatiivisen kustannusten vaihteluun, tarkemmin 

energiankulutuksen vaihteluun. Oletuksena on, että kassavirtaennustetta tehdessä on tiedossa 

kiinteistön yleiset tiedot sekä tulot ja operatiiviset kustannukset sekä sijoittajan vaatimukset. 

Tutkimuksessa hyödynnetään seuraavia tutkimuskysymyksiä: 

 

- Millainen energiansäästöpotentiaali toimitilakiinteistöillä Suomessa on? 

- Mikä vaikutus onnistuneella energiantehokkuushankkeella voi olla Helsingin CBD 

alueella sijaitsevan kiinteistösijoituksen nykyarvolle, sisäiselle korkokannalle ja 

absoluuttiselle tuotolle? 
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Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa kassavirtamalli, jolla pystytään laskemaan 

lainoittamattoman kiinteistösijoituksen kannattavuus ja vertailemaan eri skenaarioita. Työssä 

keskitytään lainoittamattomaan kiinteistösijoitukseen, jotta pystytään paremmin 

tarkastelemaan itse kiinteistön performanssia eikä tulokseen vaikuta lainavipu, joka 

mahdollistaisi paremman pääomantuoton todellisessa tilanteessa. Skenaarioita varten 

selvitetään realistinen energiansäästöpotentiaali. Tutkimuksen lopussa on selvillä yleisellä 

tasolla, mikä on energiantehokkuushankkeiden vaikutus toimitilasijoituksen kannattavuuteen 

Helsingissä. Pitkän tähtäimen tavoite työlle on antaa lukijalle ja etenkin tekijälle työkalut 

kehittää kiinteistösijoittamisen strategiaa, jossa energiantehokkuus-hankkeiden potentiaalia 

voidaan hyödyntää toimitilasijoittamisessa. 

 

Tämä tutkimus keskittyy Suomen kiinteistömarkkinaan ja erityisesti matalan 

tuottovaatimuksen alueisiin, kuten pääkaupunkiseutu ja Tampere. Näkökulmaksi on valittu 

matalan riskin institutionaalinen kiinteistösijoittaja ja tämän myötä rajautuu pois suurin osa 

Suomen kiinteistökannasta pinta-alalla mitattuna. Näkökulman sijoittaja on potentiaalisin 

sijoittaja, kun puhutaan Helsingin keskusta-alueen kiinteistöistä ja niiden verrattaessa usein 

tasaisesta kassavirrasta ja matalasta kehityspotentiaalista. Arvossa mitattuna 

pääkaupunkiseudulla oli jo vuonna 2013 noin 63 % koko Suomen toimistorakennuksista (KTI, 

2014). Näkökulmana työhön käytetään institutionaalista sijoittajaa, joka keskittyy toimitiloihin, 

eli pääosin yrityksille vuokrattaviin kiinteistöihin. Näkökulman sijoittaja etsii matalan riskin 

kiinteistöjä, eli hyvällä sijainnilla olevia hyvä kuntoisia kiinteistöjä, johon ei tarvitse sijoittaa 

kehitykseen erikseen.  

 

Kassavirtamalliin ei oletuksena rakenneta sisään lainoitusta ja kiinteistösijoitus ajatellaan 

tehtävän täysin omalla pääomalla. Myös verot jätetään huomioimatta kassavirtamallissa. 

Työssä käytetään Helsingin keskustaan verrattavissa olevaa kiinteistöä mallina, joten on tärkeä 

muistaa, että työn heijastaminen esimerkiksi Lappeenrannassa olevaan kohteeseen ei ole 

suoraan verrattavissa tuottovaatimuksen ja nettotuottojen suuren muutokset takia. Tarkka 

energiansäästöpotentiaali pitäisi tutkia kiinteistökohtaisesti energiakatselmuksella, joten 

saavutettava energiansäästö voi todellisuudessa vaihdella huomattavia määriä. Tämän takia 

tutkimuksessa tehdään useampi skenaario. Esimerkiksi ero 1910- ja 1970-luvulla rakennetun 

toimistotalon välillä voi olla merkittävä.  
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1.3 Tutkimusmetodit ja tutkimuksen rakenne 

 

Tässä työssä hyödynnetään pääosin olemassa olevaa kirjallisuutta sekä toteutettujen 

energiansäästöhankkeiden tuloksia.  Tämä työ on pääosin kvalitatiivinen tutkimus, eli 

laadullinen tutkimus. Kirjallisuuden ja kiinteistösijoittamisen teorioita käytetään hyväksi 

luodessa selkeä ymmärrys kiinteistösijoittamisen fundamenteista ja funktioista, joihin käytäntö 

perustuu. Näiden pohjalta rakennetaan mallia, joka soveltuu tutkimuksen tarpeisiin. 

Mallinnuksen osalta työssä on myös kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä, sillä 

energiatehokkuuspotentiaalia määritellessä keskitytään puhtaasti datan ja tilastojen pohjalta 

tehtävään päätelmään.  Energiansäästöpotentiaalia määriteltäessä käytetään eri toimijoiden 

ilmoittamia tuloksia tehdyistä hankkeista sekä tehtyjä tutkimuksia valtakunnallisella tasolla. 

Tutkimuksessa simuloidaan kiinteistösijoittamisen skenaario, jossa lasketaan sijoituksen 

kannattavuutta kassavirtamallia hyödyntäen. 

 

Kassavirtamallia rakentaessa hyödynnetään kirjallisuutta, tekijän työssä oppimaa osaamista 

sekä Mazars Groupin räätälöimän ”Real Estate Financial Modelling” -kurssin oppeja 

hyödyntäen. Mazars Group kouluttaa mallintamista ympäri maailmaa ja he järjestivät vajaan 

viikon intensiivisen kurssin noin viidelle yrityksemme työntekijälle. Kurssilla muun muassa 

rakennettiin kiinteistösijoittamiseen soveltuva kassavirtamalli ja käytiin läpi teoriaa sen takana. 

Diplomityöntekijä on töissä yhden Suomen suurimman kiinteistönomistajan transaktiotiimissä. 

Lähtötiedot työhön ovat hyvät, jota on hyödynnetty tutkimusta tehdessä.  

 

Ensimmäiseksi työssä käydään lyhyesti läpi kiinteistösijoittamisen perusteita ja ominaisuuksia. 

Mitä kiinteistösijoittaminen on ja millainen luonne sijoituskohteella on sekä syvennytään 

toimitilasijoittamiseen. Tarkoitus on esitellä sijoitusmuotoa ja luoda perusymmärrys kyseisestä 

omaisuuslajista, jotta kassavirtamallin kehys on helpompi ymmärtää ja paremmin 

sisäistettävissä. Teoriaosuudessa käydään läpi kiinteistön valuaatioperiaatteet ja mitä 

kassavirtamalli halutaan laskevan ja mitä tulokset tarkoittavat. Teoriaosuuteen sisällytetään 

myös kiinteistön energiantehokkuushankkeiden sekä energiansäästöpotentiaaliin keskittyvien 

katselmusten tulokset. Kassavirtamallia varten on ymmärrettävä, miten hanke toteutetaan ja 

miten säästö realisoituu sekä millainen säästö on mahdollista saavuttaa. 
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Empiria on tämän työn keskiössä. Aluksi selvitetään tutkimusten ja markkinoilta saatavan 

tiedon pohjalta realistinen energiansäästöpotentiaali toimitilakiinteistölle. Tutkimuksia ei ole 

kattavasti saatavilla, mutta tehtyjen projektien realisoituneita säästötietoja on saatavilla, joiden 

pohjalta voidaan tehdä realistinen ennuste. Seuraavaksi rakennetaan kassavirtamalli, joka tukee 

työn tavoitetta. Kassavirtamalliin syötetään simuloitu investointimahdollisuus ja muodostetaan 

eri skenaariot energiansäästöprosenttia muuttaen. Tärkeä osa työtä on kriittisesti nostaa esille 

epäkohtia, kuten esimerkiksi kassavirtamallin huomioimatta jättämiä muuttujia. Lopuksi on 

tarkoitus soveltaa saatuja tuloksia kiinteistösijoittajan näkökulmasta, eli miten sijoittaja pystyisi 

hyödyntää mallin tuloksia ja miten laajasti tuloksia voidaan edes soveltaa.   
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2 KIINTEISTÖSIJOITTAMINEN 

 

Kiinteistösijoittamisella tarkoitetaan rahan sitomista rakennuksiin ja maahan, eli kiinteistöihin. 

Sijoittaminen tapahtuu suoralla sijoituksella tai vaihtoehtoisesti epäsuorasti ostamalla osuuksia 

erilaisia sijoitusinstrumentteja hyödyntäen (Kaleva et al., 2017). Sijoitusmarkkinoilla 

kiinteistöt ovat yksi varallisuuden laji muiden sijoituskohteiden ohella (Olkkonen et al., 1997). 

Kiinteistösijoituksella on kaksi eri muotoa, epäsuora tai suora sijoitus. Näitä sijoitusmuotoja 

voidaan kuitenkin edelleen jakaa useampaan kategoriaan (Kuva 3). Suoran sijoituksen 

pääpiirteenä on, että sijoittaja hankkii itselleen kiinteistöomistuksen, jonka jälkeen omistaja on 

vastuussa omistuksensa hallinnoinnista ja ylläpidosta sekä kiinteistönomistajan velvoitteista. 

Suora kiinteistöomistus on usein institutionaalisten sijoittajien tapa sijoittaa. Etuna päätösvalta 

on kokonaan sijoittajalla. Suorana kiinteistösijoituksena on mahdollista hankkia myös 

kiinteistöyhtiönosakkeita, jolloin omistajalle jää välittömään hallintaan osakkeiden oikeuttamat 

tilat, mutta yhtiön päätösvalta voi olla toisella omistajalla. Epäsuorassa sijoituksessa 

hyödynnetään sijoitusinstrumentteja, joiden välityksellä sijoittaja saa rahansa kiinni 

kiinteistöliiketoimintaan myös pienemmillä panostuksilla. Esimerkiksi, useammilla pankeilla 

on kiinteistörahastoja, joiden tarkoitus on kerätä useita pieniä sijoituksia, jolle rahastot etsivät 

lupaamansa tuoton kiinteistöihin sijoittamalla. Toinen epäsuora kiinteistösijoitus mahdollisuus 

on sijoittaa pörssissä noteerattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin, kuten Citycon Oyj. Viime 

vuosina on kuitenkin nähty ulkomaisten sijoittajien isoja investointeja, jossa on Suomen 

pörssistä ostettu pois esimerkiksi Sponda Oyj ja Technopolis Oyj. Pörssissä noteerattuihin 

kiinteistösijoitusyhtiöihin sijoitetaan, kuten muihinkin osakkeisiin. Tätä pidetään 

kiinteistösijoituksena, sillä omistajalla on osakkeella pieni osuus yhtiön liiketoiminnan arvosta, 

joka on kiinteistösijoittamista ja omistamista. 
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Kuva 3. Kiinteistösijoittamisen vaihtoehdot (Rakli, 2020b) 

 

Kiinteistösijoittamisella hyötyä luodaan kahdella eri tavalla, kassavirralla ja sijoitetun pääoman 

tuotolla (Manganelli, 2015). Baum & Crosby (2008) mainitsee myös psyykkisen puolen 

hyödyn, jolloin sijoituksen omistaminen tuottaa tyydytystä. Tässä diplomityössä kuitenkin 

pitäydytään selvästi laskettavissa olevassa hyödyssä ja näin ollen psyykkinen hyöty jätetään 

käsittelemättä. Kiinteistön tulot muodostuvat vuokrasopimuskannasta ja kulut juoksevista 

ylläpitokuluista sekä poikkeuksellisista korjauksista, jotka lasketaan pääomakuluina. Yhdessä 

nämä muuttujat muodostavat kassavirran. Kiinteistö, joka on hyvässä kunnossa ja hyvällä 

sijainnilla sekä hyvällä vuokrausasteella, laadukkailla ja pitkillä vuokrasopimuksilla varustettu 

on useasti kassavirtaan painottuva sijoitus. Nämä ominaisuudet eivät välttämättä jätä yhtään 

varaa kehittää kiinteistöä, jolla voitaisiin tavoitella parempaa tuottoa ja vakaampaa kassavirtaa. 

Sijoitetun pääomantuotto muodostuu sijoituksen myynnistä ja mahdollisesta arvon noususta. 

Arvon nousua tavoitellaan aktiivisen vuokratoiminnan ja mahdollisesti kiinteistökehityksen 

kautta. Makroekonomian muutokset voivat myös tehdä alueesta houkuttelevamman, joka 

nostaa kiinteistön arvoa. Tähän sijoittajat harvemmin pystyvät suuresti vaikuttamaan, mutta 

pitkässä tähtäimessä alueellinen kehitys on ennustettavissa.  

 

Kiinteistösijoittamisessa on havaittavissa neljä erityispiirrettä (Kuva 4). Kiinteistöön 

sijoittaessa raha sidotaan tiukasti maantieteelliseen sijaintiin. Kiinteistön markkinointi 

mahdollisuudet ovat huomattavasti rajatummat verrattaessa muihin hyödykkeisiin, joita ei ole 

Suorat 

kiinteistösijoitukset

•Sijoittaja omistaa 
kiinteistökokonaisuuksia ja 
hallinnoi näitä oman 
organisaationsa tai 
sidosryhmiensä kautta. 
Tyypillisesti isojen 
institutionaalisten 
toimijoiden tapa sijoittaa.

•Yksittäisen asunto-
osakeyhtiön osakkeen 
ostamisen on myös suora 
kiinteistösijoitus ja yleisesti 
yksityisen toimijan suoran 
kiinteistösijoituksen muoto.

Kiinteistörahastot

(Epäsuora)

•Esimerkiksi 
erikoissijoitusrahastot, jotka 
mahdollisesti jo omistavat 
kassavirtaa tuottavat 
kiinteistöt ja näiden 
hallinnoivan tahon 
pääsääntöinen tehtävä on 
vastata käytännön 
toimenpitestä ja 
sijoittajaraportoinnista. 

•Rahastoihin voi sijoittaa 
sekä yksityishenkilöt että 
institutionaaliset sijoittajat.

Listatut 
kiinteistösijoitusyhtiöt 

(Epäsuora)

•Pörssinoteeraut yhtiöt, 
joiden päätavoite on tuottaa 
omistajillee lisäarvoa 
kiinteistöliiketoimintaa 
harjoittamalla

•Pörssinoteerattuihin 
kiinteistösijoitusyhtiöihin 
voi sijoittaa kuka tahansa.
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fyysisiltä ominaisuuksiltaan rajattu vastaavasti. Kaikki paikalliset poliittiset, ekonomiset ja 

demograafiset muutokset vaikuttavat kiinteistöön suoraan. Kiinteistöjen maa-alueet tekevät 

sijoituksesta pysyvän ja takaavat arvoa sijoitukselle. Kiinteistöt toimivat näin yhtenä parhaana 

vakuutena lainoja vasten, joka on suureksi hyödyksi suurta pääomaa vaativassa sijoituksessa 

(Parvianen & Järvinen, 2015). Itse rakennus on myös sijoitusmuotoja vertaillessa pitkäaikainen 

ja parantaa tulevan kassavirran ennustettavuutta huomattavasti, etenkin jos vuokrasopimukset 

ovat myös pitkiä. Markkinasegmentit ovat kiinteistösijoittamisessa hyvin rajatut. Omistetut tilat 

ovat tyypiltään selkeästi määriteltävissä esimerkiksi toimistoksi, liiketilaksi, asunnoksi, 

teollisuudeksi tai logistiikaksi. Tämän lisäksi segmenttiä vahvasti määrittää sijainti sekä myös 

laatu. (Manganelli, 2015). 

 

 

Kuva 4. Kiinteistösijoittamisen piirteet (Manganelli, 2015). 

 

Sijoituksena kiinteistöjä pidetään erittäin stabiileina. Sijoitus ei ole likvidi, mutta äkillisten 

muutosten riskit ovat suhteessa hyvin pienet. Liiketoiminnan riskit ovat vuokrasopimuksiin 

sidonnaisia sekä kykyyn tehdä uusia ja jatkaa vanhoja sopimuksia samalla halliten 

ylläpitokulut. Talouden riskit muodostaa lainaan liittyvät riskit sekä maksukyvyttömyys. 

Ulkoiset riskit ovat ympäristön saastuminen, poliittiset riskit sekä paikallisten asukkaiden 

muodostamat rajoitteet. (Kuva 5). 

 

Kiinteistö-
sijoittamisen 

piirteet

Kiinteä 
sijainti

Vakaus

Markkina-
segmentit

Pitkäaikainen
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Kuva 5. Kiinteistösijoittamisen riskiluokat (Manganelli, 2015). 

 

 

2.1 Toimitilamarkkinat ja -sijoittaminen  

 

Kiinteistömarkkinat voidaan karkeasti jakaa kahteen, toimitila- ja asuntomarkkinoihin (KTI 

2001). Asuntomarkkinoilla vuokrattavien tilojen loppukäyttäjä on lähes aina yksityinen ja 

toimitilamarkkinoiden loppukäyttäjä yritys. Toimitilamarkkinoiden tilatyypit voidaan jakaa 

edelleen toimistoihin, liiketiloihin ja tuotannollisiin tiloihin. Toimistot voivat olla 

pörssiyhtiöiden vuokraamia useiden kymmenien tuhansien neliöiden tiloja tai pienen 

markkinointitoimiston parin kymmenen neliön tiloja. Liiketiloja ovat kauppakeskusten 

myymälät tai asuinrakennusten kivijalkakaupat. Tuotannolliset tilat pitävät sisällään varastot ja 

teollisuusrakennukset (Kuva 6). Kohteesta riippuen toimitilamarkkinat ovat riippuvaisia eri 

markkinoiden taloudellisesta tilanteesta, sillä toimitilasijoittajan tuotot riippuvat vuokralaisten 

kyvystä maksaa vuokraa, joka on suoraan verrannollinen heidän taloudelliseen tilanteeseen. 

Vuokra on kuitenkin useille yrityksille selvästi ennustettavissa oleva kiinteä ja pakollinen kulu. 

Tuottolajina vuokratuotto on hyvin vakaa verrattaessa monen muun markkinan tuottoihin. 

 

•Kyky houkuttaa ja pitää vuokralaisia kilpailevan      
tarjonnan ohella sekä vuokralaisten muuttuvien tarpeiden 
tyydyttäminen

•Ylläpitokulujen nouseminen

Liiketoimintariski

•Korkojen mahdollinen nousu

•Lainan saatavuuden vaikeutuminen

•Maksukyvyn heikkeneminen

Talousriski

•Ympäristön saastuminen

•Lakien ja säädösten muuttuminen

•Paikallisten asukkaiden luomat rajoitteet

Ulkoinen riski
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Kuva 6. Toimitilatyypit (KTI, 2001) 

 

Toimitilamarkkinoiden suurin vaikuttava tekijä on kansantalous. Markkina vaihtelee 

suhdannevaihteluna, eli lama, nousukausi, korkea- ja laskusuhdanne näkyvät 

kiinteistömarkkinoilla. Vaihtelut kuitenkin jakautuvat osamarkkinoihin ja suhdanteet 

vaikuttavat osamarkkinoilla eri voimakkuuksilla, ajoituksilla ja kestoilla. Osamarkkinoihin 

jakaa kiinteistöjen ominaisuudet, kuten sijainti ja käyttötarkoitus (Olkkonen et al., 1997). 

Käyttötarkoitus ja sijainti rajaa potentiaalisten vuokralaisten segmentin, joilla on oma 

osamarkkinansa. Osamarkkinoiden yksilölliset muutokset vaikuttavat yksittäisen kiinteistön 

markkinan muutoksiin ensimmäisenä.  

 

 

Kuva 7. Toimitilamarkkinoiden kysyntä ja tarjonta (Olkkonen et al., 1997) 

 

Toimistot

• Pääkonttorit

• High-Tech centret

• Lähetystöt

• Markkinointitoimistot

• Toimisto käytössä olevat tilat

Liiketilat

• Kauppakeskukset

• Kivijalat

• Liikerakennukset

• Ravintolat

Tuotannolliset tilat

• Varastot

• Teollisuuden tilat



12 

 

 

 

Suhdannevaihtelun jälkeen toimitilamarkkinoilla vaikuttaa kysyntä ja tarjonta (Kuva 7), mutta 

kuten erityispiirteissä nostettiin esille, niin valmiiksi rakennetussa markkinassa tarjonta ei 

muutu nopeasti, jos ollenkaan. Tarjonnan muodostaa valmiina oleva toimitilakanta ja 

valittaessa tietty ajankohta, niin vapaana olevat tilat. Uudistuotanto kasvattaa tarjontaa, mutta 

jos valmiiksi rakennettuun markkinaan halutaan uutta tarjontaa, niin tämä vaatii muun muassa 

asemakaavan muutoksen, jota tulee hakea paikalliselta kaavoittajalta. Esimerkiksi Helsingin 

kaupunki ilmoittaa suoraan asemaakaavamuutokset tapahtuvan nopeimmillaan vuodessa, mutta 

todellisuudessa voi viedä useitakin vuosia, etenkin jos alueella on paljon muita toimijoita 

(Helsingin kaupunki, 2020). Tarjonta on näin ollen helposti määriteltävissä ja hyvin stabiili tai 

mahdolliset muutokset ovat tiedossa jo hyvissä ajoin ennen muutoksen realisoitumista. Sama 

logiikka pätee myös sijainnin ominaisuuksiin. Esimerkiksi sijainnin houkuttelevuus ei 

juurikaan muutu lyhyellä tähtäimellä. Alueen kulkuyhteydet eivät muutu nopealla aikataululla, 

joka näkyy heti toimistovuokralaisten arvostuksesta aluetta kohtaan. Ihmisten määrä alueella 

taas muokkaa palveluiden arvostusta aluetta kohtaan. Kiinteistöalalla suunnitellut muutokset 

vaativat lähes poikkeuksetta kyseisen kaupungin luvan ja hyväksynnän, joka jo itsessään 

tarkoittaa muutosten kestävän suhteellisen pitkään. 

 

Kysyntää puolestaan vaikuttaa sekä paikalliset markkinaolosuhteet (Nozeman & Van der Vlist, 

2014) että maailman markkinaolosuhteet (Barkham, 2012). Maailmantalous vaikuttaa suoraan 

potentiaalisten sijoittajien määrään, mutta vähintään välillisesti myös vuokralaisiin 

alueellisesti. Työllisyydentaso ja -trendi on suora indikaattori vuokralaisten tilatarpeisiin. 

Perspektiiviksi, Senaatti-kiinteistöjen mukaan perinteisen toimistotilan tarve per henkilö on 

ollut noin 20-30 neliötä (Senaatti, 2016). Nykyaikaisilla ratkaisuilla pystytään toki 

saavuttamaan huomattavasti pienempi neliö per henkilö taso. Vaikutus alueen koolla on suuri 

vaikutus erityisesti liiketiloihin. Kaupoille, myymälöille ja ravintoloille ensisijaisen tärkeitä 

kriteeri on halutun asiakaskunnan tavoitettavuus. Jalankulkuvirrat, kulkuyhteydet, alueen 

imago ja parkkipaikka mahdollisuudet ovat tilan fyysisten ominaisuuksien lisäksi ensisijaisessa 

roolissa asiakkaan pohtiessa liiketilan vuokraamista (Olkkonen et al., 1997). Liiketilat ovat 

riippuvaisia sisään kävelevistä asiakkaista, joten suuri jalankulkuvirta liiketilan edessä ja 

tavoitettavuus on kriittinen tekijä vuokrauspäätöstä tehdessä. 

 



13 

 

 

Toimitilakiinteistöt voidaan jakaa käyttötarkoituksen perusteella osamarkkinoihin, eli 

toimistomarkkinoihin, liiketilamarkkinoihin ja tuotantotilamarkkinoihin. Liiketilamarkkinoilla 

sijainti on erityisen tärkeä, kuten edellä jo mainittiin tavoitettavuuden suhteen. Useimmille 

liiketilan vuokraajille on ehdottoman tärkeää, että tarpeellinen määrä jalankulkijoita tai 

ajoneuvoja ohittaa heidän liikkeensä. Liiketilan tulee myös sijaita kaupan imagolle sopivalla 

alueella, jotta ohikulkijat ovat myös potentiaalisia asiakkaita. Toisin sanoen ydinkeskustat ja 

kauppakeskukset sekä tietyille toimialoille valtaväylien risteykset ovat ominaisia liiketilan 

paikkoja. Tuotannollisille tiloille sijainti on tärkeä olla logistisesti järkevä. Monet toimijat 

löytävät paikkansa läheltä alihankkijoita, työntekijöitä ja yrityspalveluita. Isommat toimijat 

tarvitsevat tilansa läheltä liiketoimintansa kannalta tärkeitä markkinoita, kuten raaka-aineita ja 

asiakkaita (Olkkonen et al., 1997). Teollisuuden tiloihin sijoittamista pidetään huomattavasti 

perinteistä liiketilaa ja toimistoa riskillisempänä (Olkkonen et al., 1997). Tilat ja sijainti 

räätälöidään usein tietylle toimijalle ja toimijan lähtiessä tiloista on erittäin haasteellista löytää 

uusi vuokralainen ilman huomattavia kustannuksia.  

 

Toimistomarkkinat ovat edellä mainituista juostavimpia. Toimistotilat eivät ole yhtä sidottua 

sijaintiinsa kuin muut toimitilat ja ovat hyvin muunneltavissa. Kulkuyhteydet ja parkkipaikka 

mahdollisuudet ovat erittäin oleelliset toimistotilalle. Kuitenkin myös fyysiset ominaisuudet, 

kuten tilojen tekninen taso, tehokkuus, toiminnallisuus sekä alueen työllisyydenkehitys ja 

yrityspalvelut ovat merkittävässä roolissa (Olkkonen et al., 1997). Kiinteistön tekniset 

ominaisuudet ovat kuitenkin huomattavasti paremmin muokattavissa kuin muut kiinteistön 

ominaisuudet. ”Menestyksekästä” imagoa tavoitteleville yrityksille, kuten isoille 

asianajotoimistoille, investointipankeille ja konsulteille ydinkeskusta sijainti on tärkeä jo 

pelkästään brändin kannalta. Nämä toimijat pyrkivät toimistonsa sijainnilla viestimään 

menestystään ja asemaansa markkinoilla. Suurimmalla osalla toimistovuokraajista ei 

kuitenkaan ole samaa tarvetta ja eivät suostu maksamaan keskustavuokrauksen preemiota. 

Suurin osa toimistovuokralaisista etsii käytännöllisiä tiloja, jotka ovat heidän asiakkailleen ja 

työntekijöilleen hyvien yhteyksien varrella.   

 

Toimitilasijoittaminen on edellä mainittujen kiinteistöjen omistamista ja suoralla sijoituksella 

hallitsemista. Lähtökohtaisesti jokaisen sijoittajan tavoite on saada kiinteistö täysin vuokrattua 

ja nauttia tasaisesta kassavirrasta tai myydä kiinteistö valmiina tuottona maksimihinnalla. 

Yleensä sijoittajat keskittyvät yhteen tai kahteen edellä mainittuun osamarkkinaan 
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toimitilasijoittamisessa, jotka ovat heidän erikoisosaamistaan. Isoilla sijoittajilla voi löytyä eri 

organisaatioita useampaan osamarkkinaan, mutta yleisesti sijoittajat välttävät liian 

monimutkaisia tilanteita. Suurin osa toimitilasijoittajista keskittyy toimistoihin ja liiketiloihin 

näiden ollessa usein samassa kiinteistössä sekä näiden ollessa ylipuolet valtakunnallisesta 

toimitilamarkkinasta (KTI, 2014). 

 

 

2.2 Kiinteistön arvo ja valuaatiometodit 

 

Arvo on sana, jota käytämme usein joka päiväisessä keskustelussa. Yleispätevän määritelmän 

sanalle pystyy jokainen muodostamaan, mutta perinteisessä valuaatio teoriassa viitataan 

taloudelliseen arvoon, joka yleisesti käsitetään tulevaisuudessa saatavana olevana hyötynä 

(Manya, 2016). Appraisal Instituten (2008) mukaan on olemassa neljä toisistaan riippuvaista 

muuttujaa, jotka ovat välttämättömiä taloudellisen arvon muodostumiselle: hyöty, määrä, halu 

ja ostovoima. Hyödyllä tarkoitetaan kykyä täyttää ihmisen halun luomat tarpeet.  Määrällä 

tarkoitetaan tarjontaan suhteutettuna kysyntään. Ostovoimalla tarkoitetaan yksilöiden tai 

ryhmien kykyä osallistua hyödykkeen markkinoille. Ostovoima on oleellinen osa taloudellista 

arvoa, sillä muiden muuttujien sisältäessä reilusti filosofiaa ja psykologiaa, niin ostovoima tuo 

taloudellisen arvon määritelmän markkinoille (Appraisal Institute, 2008). Markkina-arvon 

määritelmä on hieman selkeämpi. Useammat teoriat määrittelevät markkina-arvon hieman eri 

sanoin, mutta viesti on lähes sama: saatu hinta tai saatavissa oleva hinta kilpailluilta 

markkinoilta, missä jokainen toimija pystyy ja on vapaa tekemään kauppaa (Manya, 2016).  

 

Käytännössä kiinteistön arvostuksessa on käytössä kolme (Yhdysvalloissa) tai viisi (Maat 

joihin Britannian käytännöt ovat vaikuttaneet) valuaatio metodia. Yhdysvalloissa suositut 

metodit ovat myyntivertailu-, investointi- ja kustannusmetodi. Britanniassa käytännössä 

lisätään kaksi metodia: tulos- ja jäännösmetodi. Jälkimmäiset kaksi eivät eroa selvästi 

ensimmäisistä kolmesta, vaan ovat modifioituja metodeja. Tulosmetodi on investointimetodin 

sovellus, joka toimii tiettyihin kiinteistöihin ja jäännösmetodi on kaikkien kolmen yhdistelmä 

ja sitä voidaan käyttää kehityskohteisiin. (Manya, 2016). 

 

Neoklassisen taloustieteen pohjalta voidaan käyttää seuraavia valuaatio metodeja: 

myyntivertailu-, investointi-, kustannus- ja jäännösmetodi sekä investointimetodin tyylinen 
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tulosmetodi (Kuva 8). Myyntivertailumetodilla, joka on yleisesti parhaana pidetty metodi, 

tarkoittaa kiinteistön arvon reflektointia samanlaisen kiinteistön myyntihintaan. Tämä metodin 

mukaisella arvolla on konkreettinen peruste, joka tulee suoraan markkinasta. Metodin 

käyttömahdollisuus on kuitenkin rajallinen, sillä juuri samanlaisen myydyn kiinteistön 

löytäminen voi osoittautua mahdottomaksi, etenkin kun ajankohdalla on myös suuri vaikutus. 

Myyntivertailumetodi on yleisemmässä käytössä asuntomarkkinoilla (Manya, 2016). 

 

 

 

Kuva 8. Perinteiset valuaatiometodit (Manya, 2020). 

 

Investointimetodia käytetään useasti toimitilojen kohdalla. Metodin perustassa tuloa tekevä 

kiinteistö on potentiaalisen vuokran ja pääomantuoton funktio (Manya, 2016). Perinteisessä 

investointimetodissa käytetään suoraa kapitalosointia, mutta toisena vaihtoehtona on usein 

käytössä oleva diskontattu kassavirta. Suorassa kapitalisoinnissa suhteutetaan ensimmäisen 

vuoden nettotuotto asetettuun tuottovaatimukseen ja lasketaan tätä kautta markkina-arvo. 

Diskontatussa kassavirrassa, johon tässä työssä keskitytään, diskonttokertoimella lasketaan 

kassavirran nykyarvo huomioiden arvonmuutokset kohdetta uudelleen myytäessä. Diskontattua 

kassavirtaa hyödynnettäessä usein päädytään hyödyntämään suoraa kapitalisointia kassavirran 

lopussa, kun kohdetta ollaan myymässä. Kaksi muuttujaa, jotka nousevat investointimetodissa 

avainrooliin on vuokratuotot ja tuottovaatimus sekä mahdollinen diskonttokerroin. Metodissa 

ennustetaan siis tulevaa, joka tuo oman haasteensa. Vuokratuottojen ja tuottovaatimuksen 

määritteleminen tulee olla yhteydessä markkinoihin. Vuokraennusteen tulee olla markkinan 

mukainen ja tuottovaatimuksen tulee heijastua aidosta pääomamarkkinoiden riskistä ja mitä 

pidemmälle ennustetaan, sen vaikeampi ennusteen tekeminen on. (Manya, 2016).  

 

Investointimetodin suhteen on välillä kyseenalaistettu, että saavutetaanko metodilla markkina-

arvo vai arvo, joka kertoo kiinteistön arvon kyseiselle sijoittajalle (Manya, 2016). Tämä nousee 
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esille etenkin diskontattua kassavirtaa käytettäessä, jossa monien muuttujien malli on lähes aina 

käyttäjänsä näköinen. Diskontattu kassavirta vaatii useita muuttujia, joiden ennustaminen voi 

osoittautua mahdottomaksi, sillä markkinoilta saatava data voi olla vajavaista ja 

parhaimmillaankin ovat vain ennusteita heijastuen nykyhetken tilanteeseen. Kassavirtamalliin 

on syötettävä muuttujia koskien vuokratuottoja, ylläpitokuluja ja diskonttauskertoimia, joita voi 

olla vaikea empiirisesti todistaa. Puolustukseksi on kuitenkin todettu, että sijoittajien käyttäessä 

samoja työkaluja sekä menetelmiä sijoitusta mallintaessa ja näiden määrätessä heidän 

hinnoitteluaan, niin käytetyt oletuksen vaikuttavat suoraan markkinoiden transaktioihin ja ovat 

näkyvillä markkinadatassa (Manya, 2016). Mallien käytön toimivuutta vahvistaa myös 

jokainen muuttuja, joka on johdettavissa markkinoilta saatavasta tiedosta. 

 

Tulosmetodi seuraa samoja pääsääntöjä kuin investointimetodi. Tässä metodissa hyödynnetään 

vuokratulojen ja kassavirran sijaan korjattu tulosta markkina-arvon määrittämiseen. Kyseessä 

on harvinaisempi metodi, mutta jos arvioitavana oleva kohde on ominaisuuksiltaan uniikki ja 

aitoa markkinatietoa on erittäin vähän hyödynnettävissä, niin investointimetodi ei välttämättä 

ole toimiva. (Manya, 2016). Investointimetodi on kuitenkin huomattavasti yleisempi, sillä 

harvat kiinteistöt markkinoilla ovat puhtaasti uniikkeja ilman hyödynnettävää markkinatietoa. 

 

Kustannusmetodi voi olla käytössä kohteiden osalta, joilla harvoin käydään kauppaa ja näillä 

ei ole aitoa vuokralaismarkkinaa, kuten koulut, sairaalat ja kirkot. Metodissa lasketaan 

kiinteistön elementtien kustannus, lähinnä maa-alue ja rakennus. Tarkoitus on laskea täysin 

vastaavan kiinteistön rakennuskustannus ja vähentää summasta kyseessä olevan kohteen 

arvonaleneminen, jotta saadaan muodostettua laskennallinen markkina-arvo. Markkinoiden 

vaikutus metodiin tulee kustannusten kautta ja kustannusten tulee olla linjassa markkinoihin, 

jotta voidaan puhua markkina-arvosta. Kustannusmetodia ei pidetä universaalisti pätevänä, sillä 

on argumentoitu, että markkinoille tullessa edes yksi ylimääräinen yksikkö tarjontaan, jolle ei 

ole kysyntää, niin kustannus ei ole enää relevantti. (Manya, 2016). 

 

Jäännösmetodin soveltaminen on parhaiten mahdollinen, kun kohteella on selvä 

kehitysmahdollisuus esimerkiksi laajentamisen tai uudelleen rakentamisen kautta (Skarzynski, 

2006). Metodissa maa ja rakennus ajatellaan eri muuttujina. Markkina-arvoa katsotaan 

näkökulmasta, jos maa-alue olisi tyhjä ja mikä olisi paras käyttöpotentiaali (Pagourtzi et al., 
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2003). Kohteen potentiaalisesta arvosta kehityksen jälkeen poistetaan lasketut kehityksen 

kustannukset ja jäljelle jää jäännösmetodin markkina-arvo (Pagourtzi et al., 2003).  

 

Perinteisten metodien lisäksi on olemassa kehittyneempiä valuaatiometodeja, automatisoituja 

valuaatiomalleja (engl. Automated valuation models). Näiden metodien (Kuva 9) pohjalla on 

matemaattiset mallit, tietokoneohjelmistot ja tietokannat (Manya, 2016). Oikein yhdisteltynä ja 

käytettynä edellä mainittujen avulla lasketaan kiinteistöjen arvoa. Metodit voidaan jakaa 

vähintään viiteen tyyppiin, jotka ovat englanniksi: hedonic models, econometric forecasts, 

intelligent systems, house price index models and tax assessed value models (Downie & 

Robson, 2007). Mallit pohjautuvat myös neoklassiseen taloustieteeseen ja edustavat sen 

kehittyneimpiä sovelluksia (Manya, 2016). Tässä työssä keskitytään kuitenkin perinteisiin 

menetelmiin, erityisesti investointimetodiin. 

 

 

Kuva 9. Kehittyneemmät valuaatiomallit 

 

2.3 Diskontattu kassavirta ja tunnusluvut 

 

Toimitilasijoittamisessa hyödynnetään hyvin usein edellisessä kappaleessa mainittua 

investointimetodia. Tällöin sijoittajat yleisesti hyödyntävät kassavirtamallia, joka heidän 

oletustensa perusteella laskee kohteelle arvon sekä halutut tunnusluvut. Tämän työn 

simulaatiossa käytetään diskontattua kassavirtaa kiinteistön arvon määrittämiseksi ja lasketaan 

nettonykyarvo, sisäinen korkokanta sekä absoluuttinen tuottokerroin. Kassavirran mallinnus ja 

diskonttaus mahdollistaa rahan aika-arvon huomioimisen laskennassa ja edellä mainittuja 

menetelmiä hyödynnetään kassavirran analysoimisessa (Manganelli, 2015). Rahalle käsitetään 

aika-arvo, joka muodostuu tulevaan kassavirtaan kohdistuvasta riskistä, inflaatiosta ja muiden 

mahdollisuuksien menetyksestä, kun raha sidotaan analysoitavana olevaan sijoitukseen 
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(Goddard & Marcum, 2012). Diskontattu kassavirtaa käytetään sijoituskohteen nykyarvon 

määrittämiseen, jolloin pystytään arvioimaan investoinnin kannattavuus eri skenaarioilla. 

 

Diskontattua kassavirtaa käytetään usein juuri nettonykyarvon ja sisäisen korkokannan 

laskentaan. Nämä menetelmät kuitenkin jakavat akateemikot ja sijoittajat, jotka näitä 

hyödyntävät. Nettonykyarvo on akateemisessa maailmassa suositumpi, koska menetelmällä on 

mahdollisuus tuottaa tarkempi lopputulos sijoituksen taloudelliselle tarkastelulle. 

Nettonykyarvo tuottaa kuitenkin euromääräisiä tuloksia. Tämä on ajateltu olevan yhtenä 

suurimpana syynä, miksi sisäinen korkokanta on yleisemmin käytetty kiinteistösijoitusta 

harjoittavissa yrityksissä (Altshuler & Magni, 2012).  Näin ollen nettonykyarvoa olisi myös 

hyvä käyttää investointipäätöstä tehdessä. Nettonykyarvon määrittämisen hankaluus on 

kuitenkin diskonttokoron määrittämisessä, jonka kohdalla käytetään yleisesti sijoituksen 

minimituottovaatimusta. Tämän määrittäminen voi kuitenkin osoittautua haasteelliseksi, joka 

suosii myös sisäisen korkokannan käyttöä, jossa ei tarvitse diskonttokorkoa määrittää. Sisäisen 

korkokannan fundamentaalinen ongelma on, että kaava olettaa tuoton sijoitettavan yhtä 

tuottavaan sijoitukseen kuin laskennassa oleva sijoitus on. Tilanne, jossa saavutettu vapaa 

kassavirta investoidaan toiseen tuotoltaan samanlaiseen sijoituskohteeseen, on epätodellinen. 

Toinen ongelma nousee tilanteessa, jossa kassavirta muuttuu tarkastelujaksojen välillä 

useammin kuin kerran negatiivisesta positiiviseen tai toisin päin. Kaava näissä tapauksissa 

tuottaa useamman arvon, jossa nettonykyarvo on nolla. Ongelma on haasteellinen, sillä 

useimmissa tapauksissa laskentatyökalut, kuten Excel, ei kerro käyttäjälle, jos sisäiselle 

korkokannalle olisikin useampi vaihtoehto (Manganelli, 2015). Ongelmat eivät kuitenkaan ole 

niin suuria, jos niihin osaa varautua ja tarkastaa laskelmat. 

 

Diskontattu kassavirta on niin sanottua tuloperusteista lähestymistä kiinteistön arvioinnissa 

(Goddard & Marcum, 2012). Menetelmä on usean vuoden kassavirran ennustamista, eli tulojen 

ja menojen ennustamista sekä kassavirran laskemista nykyarvoon. Yhteenlaskettua diskonttua 

kassavirtaa kutsutaan nykyarvoksi (1). Arvo lasketaan diskonttaamalla jokaisen ajanjakson 

nettotuotto arviointihetkeen. Diskontattu vivuttamaton kassavirta käsittelee nettotuottoa 

vähennettynä pääomakuluina lasketut korjaukset, joten malli ei huomioi kohteen mahdollista 

lainaa tai poistoja ja arvonalenemisia (Goddard & Marcum, 2012). Nykyarvo sisältää 

omistusajan nettotuoton ja lopussa tapahtuvan myyntihinnan sekä tarvittavat lisäpääoman. 

Nykyarvoa määrittäessä hankintahinnalla ei ole merkitystä. 
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𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  ∑
𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=1                                          (1) 

 

Nykyarvoa laskettaessa tulee olla selvillä kiinteistön pitoaika (T), pitoajan kassavirrat (Ct) ja 

diskonttokorko (r). Kiinteistön pitoaika riippuu täysin sijoittajan valitsemasta ajasta tai 

esimerkiksi rahastolla olevasta maturiteetista. Kassavirrat määräytyvät olemassa olevien 

vuokrasopimusten ja ennustettujen sopimusten mukaisesti sekä ennustettujen kulujen mukaan. 

Diskonttokoron ollessa jakajana tiedetään heti, että kyseisen muuttujan arvo on erittäin suuressa 

roolissa lopputulokset osalta. Diskonttokorko on se muuttuja, jolla tulevaisuuden kassavirrat 

lasketaan nykyarvoon. Diskonttokorko edustaa sijoittajan vähimmäistä tuottovaatimusta, joka 

ottaa huomioon inflaation ja sijoituksen riskiluokan. Mitä suurempi tuottovaatimus, sen 

pienempi nykyarvo sijoituksella.  

 

Nettonykyarvo on laskentamenetelmä, jossa sijoituksen nykyarvoa verrataan hankintahintaan 

(2). Menetelmällä lasketaan sijoituksen kannattavuutta diskonttaamalla kassavirta ja 

vähentämällä siitä hankintahinta (I). Se on hyvin yleinen ja tuttu menetelmä sijoittajien 

keskuudessa (Goddard & Marcum, 2012). Nettonykyarvon periaatteena on, että 

diskonttokorkona käytetään sijoittajan vähimmäistä tuottovaatimusta ja näin ollen 

nettonykyarvon ollessa positiivinen luku, on sijoitus kannattava kyseisellä tuottovaatimuksella 

ja sijoitus kannattaa ottaa vertailuun. Kaavan mukaan mahdollisen investoinnin määrä olisi 

minimissään lasketun nykyarvon suuruinen.  

 

𝑁𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  ∑
𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡 − 𝐼𝑇
𝑡=1                                    (2) 

 

Kappaleen alussa mainittiin vielä sisäisestä korkokannasta ja tämän olevan erityisesti 

kiinteistösijoittajien keskuudessa yleisesti käytetty tunnusluku. Sisäisen korkokannan idea on 

etsiä diskonttokorko, jolla nettonykyarvo on nolla. Kaava 2 toimii perustana laskennalle. 

Sisäisen korkokannan tapauksessa nettonykyarvo asetetaan nollaksi ja selvitetään kaavasta 

diskonttokorko (r), joka tässä tapauksessa on sisäisen korkokanta. Sisäisen korkokannan ollessa 

suurempi kuin yrityksen asettama minimituottovaatimus, niin sijoitusta katsotaan kannattavana. 

Sisäinen korkokanta on saanut osansa kritiikkiä tutkijoilta (Altshuler & Magni, 2012). 

Yritysmaailmassa sisäisen korkokannan käyttöä tukee prosenttiluvun helpompi 

ymmärrettävyys ja sisäistäminen kuin euromääräisen nettonykyarvon sekä menetelmässä ei 
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tarvitse määrittää diskonttokorkoa erikseen. Nettonykyarvon ja sisäisen korkokannan 

pohjautuessa täysin samaan kaavaan ja teoriaan, niin ero muodostuu täysin laskennallisista 

syistä ja säännöistä. Tämä on myös varmasti suuri syy, ettei sisäistä korkokantaa käyttävät 

henkilöt välttämättä ymmärrä mahdollisia puutteita. 

 

Pääoman absoluuttinen tuottokerroin (3) selvitetään laskemalla yhteen kaikki tuotot ja 

jakamalla tämä summa hankintahinnalla. Näin saadaan selville helposti käsitettävä tunnusluku, 

joka kertoo sijoitetulle rahalle absoluuttisen tuottokertoimen. Esimerkkinä, jos tuottokerroin on 

1.56x, niin sijoittajalle viesti on selkeä ja investoinnille on saatu 56 % kokonaistuotto. Tämä 

tunnusluku toimii hyvänä lisänä diskontatun kassavirran ohelle sijoituskohdetta analysoitaessa. 

Varsinkin kun lasketaan lisäarvon tuottoa, kuten tässä tutkimuksessa, on absoluuttinen 

tuottokerroin hyvä indikaattori energiatehokkuushankkeen vaikutuksesta. Hankkeen 

positiivisen vaikutuksen realisoituessa vasta myöhemmin tulevaisuudessa ja vaikutuksen 

kestävän yli pitoajan, niin aika-arvon vaikutus voi olla suhteettoman suuri. 

 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡
                                   (3) 

 

Kiinteistön kassavirta koostuu kolmesta osa-alueesta: tuotot, ylläpitokulut ja erilliset 

pääomakulut. Tuotot koostuvat pääsääntöisesti vuokratuotoista, eli vuokrasopimuksista. 

Ylläpitokulut pitävät sisällään kiinteistön juoksevat kulut, kuten kiinteistöveron, energian, 

huollot ja toistuvat korjaukset. Pääomakuluista yleisimmät ovat pitkän tähtäimen suunnitelman 

mukaiset erilliset korjaukset, kuten hissien vaihto tai iv-koneiden uusiminen, mutta toimijasta 

riippuen juokseviin pääomakuluihin voidaan määrittää myös vuokralaismuutostöiden 

kustannukset ja mahdolliset vuokravälittäjien palkkiot. Pääomakulujen ei katsovat olevan osa 

vuosittain toistuvia ylläpitokuluja ja esimerkiksi suorassa kapitalisoinnissa ei otettaisi 

huomioon tuottoja määrittäessä, mutta kassavirtaa laskettaessa on pääomakulut mukana. 

 

Vuokrasopimusten, eli vuokratuottojen arviointiin voidaan soveltaa Goddardin & Marcumin 

(2012) esittelemää ”QQD” -viitekehystä: 

 

• Quantity of cash flows - Määrä 

• Quality of cash flows - Laatu 

• Durability of cash flows - Kesto 
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Viitekehyksen periaatteena on muodostaa kolme eri arvostus kriteeriä vuokrasopimuksen 

muodostamalle kassavirralle. Ensimmäinen ja selvin on tuoton määrä, kuinka paljon 

vuokralainen maksaa. Laadulla viitataan kyseisen vuokralaisen taloudelliseen tilanteeseen ja 

kykyyn maksaa vuokra, joka voi olla sijoittajan näkökulmasta vaikea arvioida. Tässä kuitenkin 

auttaa esimerkiksi historiallinen vuokranmaksun varmuus. Kestolla viitataan kyseessä olevan 

vuokrasopimuksen pituuteen, eli kuinka pitkään vuokratuotto jatkuu ilman lisävuokrausta. 

Vuokrasopimusten ollessa pintapuolisesti varmaa tuottoa pituuden ajan, niin vuokralainen voi 

kuitenkin maksaa vain niin kauan, kun heillä on rahaa (Goddard & Marcum, 2012). Heikko 

laatuiset sopimukset tuleekin huomioida kassavirrassa ja laskea näille sopiva prosentti 

maksamatta jäävää vuokraa. 

 

Taulukko 1. Yleiset kiinteistön ylläpitokulut (KTI, 2001) 

Ylläpitokustannukset 

Hallinto Huolto ja teknisten järjestelmien hoito 

Ulkoalueiden hoito Siivous 

Lämmitys Vesi ja jätevesi 

Sähkö ja kaasu Jätehuolto 

Vuokrat (Tonttivuokrat ja vastaavat) Muut hoitokulut 

Kiinteistövero Vakuutus 

Korjaukset ja kunnossapito 

 

Kiinteistöjen kulut muodostuvat kohteesta riippumatta hyvin samoista palveluista (Taulukko 

1). Kiinteistön käyttötarkoitus voi muodostaa suuriakin eroja kulujen osuudesta 

kokonaiskuluista. Saman käyttötarkoituksen kiinteistöjen suurimmat erot kuitenkin 

muodostuvat, jos verrattavista kiinteistöistä toinen on vuokratontilla ja toinen ei sekä sijainnista 

johtuvista verotuksen eroista. Kiinteistötekniikka ja ylläpidon laatu korreloituu usein muihin 

tarvittaviin kustannuksiin, kuten energiakustannuksiin ja kunnossapitoon. Kiinteistön ylläpidon 

kustannuksista energian osuus on keskimäärin asuinkerrostaloissa 33 % ja 

toimistorakennuksessa 30 % (KTI, 2018b). 
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3 KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS 

 

Rakennettu ympäristö aiheuttaa noin 40 % Suomen hiilidioksidipäästöistä ja 

energiankulutuksesta, eli ilmastonmuutoksen torjumisesta puhuttaessa ei voi sivuuttaa 

kiinteistöjen roolia (Sitra, 2017). Kiinteistöjen energiantehokkuudessa on lähes aina 

kehitettävää ja nykyään energiatehokkuutta pystytään parantamaan pienilläkin investoinneilla. 

Energiankulutus kiinteistössä jaetaan yleensä kolmeen osa-alueeseen: sähkö, lämmitys ja vesi 

(Kaleva et al., 2011). Lämmityksen muodostaa tilojen ja ilmanvaihdon tuloilman lämmitys sekä 

käyttövedenlämmitys. Sähkönkulutuksesta vastaa valaistus, tekniset järjestelmät ja erilaiset 

käyttäjien tarpeet. Jäähdytys on nykyään myös useassa kohteessa koneellista, joka kasvattaa 

energiankulutusta.  

 

Energiatehokkuuden parantamiseksi on aina kohdekohtaiset toimenpiteet, mutta yleensä esille 

nousee samat teemat. Valtion kestävän kehityksen yritys Motiva tarjoaa huomattavan määrän 

tietoa energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen parantamiseksi, niin yrityksille, julkisille 

tahoille kuin yksittäisille kuluttajillekin. Motiva (2018b) listasi muutamia yleisiä työkaluja 

kiinteistöjen energiankäytön parantamiseksi: 

 

• energiakatselmukset 

• kulutusseuranta 

• kulutuksen normitus 

• lämmitysverkoston perussäätö 

• valaistus 

• ilmastointijärjestelmät 

• kiinteistöjen käyttäjien opastus. 

 

Energiakatselmuksen tarkoitus on kartoittaa ja analysoida kiinteistön nykyinen energiankäyttö. 

Analysointiin kuuluu energiansäästöpotentiaalin ja -toimenpiteiden esittäminen sekä niiden 

kannattavuuslaskennat, vaikutus CO2-päästöihin ja mahdollisuus uusiutuvien energioiden 

hyödyntämiseen (Motiva, 2017a). Energiakatselmukset voidaan jakaa Suomessa kahteen 

kategoriaan: vapaaehtoisiin ja tuettuihin energiakatselmuksiin pk-yrityksille ja kunnille sekä 

energiatehokkuuslain velvoittamiin pakollisiin energiakatselmuksiin suurille yrityksille 

(Energiavirasto, 2020). Suurten yritysten velvoite ei kuitenkaan koske yrityksiä, jotka kuuluvat 
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energiatehokkuussopimuksen ja ETJ+:n (energiatehokkuusjärjestelmä) piiriin tai heillä on 

sertifioitu ISO 50001 (energiatehokkuusjärjestelmä) tai sertifioitu ISO 14001 

(ympäristöjärjestelmä) ja sertifioitu ETJ+ (Energiavirasto, 2020). Energiatehokkuussopimus on 

valtion ja toimialojen valitsema keino, jolla pyritään edistämään Suomelle kohdistuvia 

energiatehokkuusvelvoitteita. Energiatehokkuussopimus velvoittaa liittyjää sen hetkisessä 

sopimuksessa määritettyihin toimenpiteisiin ja mahdollistaa valtion tuen energiantehokkuutta 

edistäviin hankkeisiin ja toimenpiteisiin (Energiatehokkuussopimukset, 2020). 

 

Kulutusseuranta on keskeisessä roolissa kiinteistön tehokkaassa energian käytössä. 

Analysoimalla mittaustuloksia on mahdollista saada hyödyllistä tietoa energian vuotokohdista, 

energiankäytön ajallisesta vaihtelusta ja jakaantumisesta. Seurannalla pystytään tarkkailemaan 

energiankäytön kehitystä ja vertaamaan nykytilannet tavoitetasoon sekä mahdollistaa 

energiatehokkuustoimenpiteiden todellisten vaikutusten raportoinnin (Motiva, 2016b).  

 

Kulutuksen normitus on kulutusseurantaa helpottava tekijä. Normituksen pyrkimys on karsia 

ulkoisten tekijöiden aiheuttamia muutoksia energiankulutukseen. Esimerkiksi energiankulutus 

voi muuttua huomattavasti kuukaudesta riippuen vain ulkolämpötilan mukaan. Normituksella 

tehdään kulutuksen mittaustuloksista vertailukelpoisia kuukaudesta, sijainnista ja vuosien 

lämpötilaeroista riippumatta. (Motiva, 2019b). 

 

Lämmitysverkoston perussäädöllä lämmitysverkosto, eli patteriverkosto, säädetään toimimaan 

suunnitellulla tavalla. Toimenpiteellä poistetaan lämmityksen epätasapaino kiinteistöstä ja 

tehostamaan energiankäyttöä sekä parantamaan sisäolosuhteita. Käytännössä tarkoitus on 

varmistaa, että vesikierto lämmitysverkostossa tapahtuu tasaisesti jokaisen lämmityspatterin 

läpi ja lämmittää rakennusta tasaisesti. Arvioiden mukaan pelkällä lämmitysverkoston 

perussäädöllä voidaan saavuttaa 10-15 % säästö energiankulutukseen. Pitää kuitenkin muistaa, 

että säästö perustuu täysin kiinteistön lähtötilanteeseen. (Motiva, 2017c). 

 

Noin kymmenen prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä kuluu valaistukseen. 

Valaistus voi olla ympärivuorokauden käytössä olevasta kiinteistöstä jopa kolmasosa 

sähkönkulutuksesta. Valaistuksen energiankulutus johtuu useasta muuttujasta, kuten lampuista, 

valaisimesta, valaisimien sijoittelusta ja ohjaustekniikasta. (Motiva, 2017d). 
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Ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden saavuttaminen on tärkeää etenkin liike-, toimisto- 

ja hoitoalan rakennuksille. Ilmastointijärjestelmien tehokas energiankäyttö edellyttää hyvää 

suunnittelua sekä käyttöä ja ylläpitoa. Järjestelmien tulee olla helppo käyttöisiä ja huoltoisia 

sekä niissä pitää hyödyntää oikeaa automaatiota. Esimerkiksi automaation tulee suoraa estää 

samanaikainen jäähdytys ja lämmitys. Ilmastointijärjestelmien tehokkuuden ylläpitäminen on 

todennäköisesti haasteellisinta, sillä usein kiinteistönkäyttäjillä ei ole osaamista järjestelmien 

toiminnasta ja he helposti sekoittavat tehokkuuden hetkellisten olosuhteiden takia. (Motiva, 

2019a). 

 

Viimeisenä kohtana Motivan (2018) listassa onkin kiinteistön käyttäjien opastus. 

Energiankäytön optimoimiseksi on oleellista kannustaa käyttäjiä tehostamaan kiinteistön 

energiankäyttöä myös omassa toiminnassaan (Motiva, 2016a). Käyttäjiä on mahdollista 

motivoida tarkkailemaan energiatehokkuuttaan sisällyttämällä sopimukseen mahdollisia 

insentiivejä. Esimerkiksi jakamalla vuokra pääomavuokraan ja ylläpitovuokraan. Tällöin 

ylläpitovuokra heijastuu suoraan kiinteistön ylläpitokuluista ja vuokralainen voi osaltaan 

pienentää perittävän ylläpitovuokran suuruutta. 

 

 

3.1 Energiatehokkuuspalvelut 

 

Energiatehokkuuspalveluita voidaan hankkia perinteisesti energiatehokkuusinvestoinnilla tai 

kriteereiden täyttyessä ESCO-hankkeena (Energy Saving Company), jolloin hankkeelle on 

mahdollista hakea valtion tukea ilman yrityksen sitoutumista energiatehokkuussopimukseen. 

Energiatehokkuuspalveluita tilattaessa alkaa prosessi aina tarpeiden ja tavoitteiden 

määrittämisellä. Kiinteistönomistajan on syytä tehdä sisäistä analyysiä kiinteistöjen 

korjaustarpeista jo ennen energiatehokkuushanketta harkitessa, sillä usein 

energiatehokkuushanke pystytään toteuttamaan toisen korjaushankkeen kanssa yhtäaikaisesti 

vähentäen liiketoiminnan häiriöitä ja mahdollisesti parantaa kustannustehokkuutta. Motiva 

tarjoaa reilusti tietoa energiatehokkuuspalveluista ja erityisesti ESCO-hankkeista sekä 

palveluidentuottajista (Kuva 10Error! Reference source not found.). 
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Are Oy Assemblin Oy Calefa Oy Caverion Oyj EcoPWR Oy 

EcoReal Oy Finess Energy Oy Fintras Oy ESaaS Oy Koja-Yhtiöt Oy 

LeaseGreen Group Oy Lämpöykkönen Oy Nohewa Finland Oy NollaE Oy Oulun Energia Oy 

Philips Lighting Oy Rejlers Finland Oy Scandesco Energy Schneider Electric Oy Sieamens Oy 

Kuva 10. ESCO-yrityksen Suomessa (Motiva, 2020b). 

 

ESCO-palvelukonseptissa on ideana, että energiatehokkuushankkeen toteuttaja ottaa vastuun 

energiansäästön toteutumisesta. Vastaavanlaisen hankkeen voi tietenkin hankkia ajattelematta 

ESCO-konseptia ja näin ollen ei ole tiukkoja kriteerejä hankkeen luonteelle, mutta tukien 

mahdollisuus rajoittuu. Jotta hanke olisi tukikelpoinen ESCO-hankkeena, niin sen tulee 

energiatuen muiden kriteereiden (Kuva 11) ohella täyttää säästöjen todentamisen ja 

säästötakuun ehdot (Motiva, 2020a). Säästöjen todentaminen tapahtuu todentamisjaksolla. 

Jakso voi olla lyhyempi, kun itse sopimuskausi, jolloin hankkeen toteuttaja on vastuussa 

energiansäästöstä, mutta todentamisjakson tulee olla tarkoituksenmukainen ja tarvittaessa 

säästöt ovat skaalattavissa sopimuskauden pituudelle. Todennetun säästön tulee olla vähintään 

80 % euromääräisesti lasketusta kokonaissäästöstä (Motiva, 2020a). ESCO-hankkeen 

toteuttavan yrityksen tulee antaa loppuasiakkaalle energiansäästö takuu, jonka mukaan 

energianhankinta kustannukset vähintään pienenevät hankkeen seurauksena. 

Energiansäästötakuun tulee olla vähintään 50 % lasketusta euromääräisestä kokonaissäästöstä, 

jotta hanke voidaan laske ESCO-hankkekksi. ESCO-yritys takaa asiakkaalle säästön ja tämä 

saavutetaan ideaalissa tilanteessa toteutuneella energiansäästöllä, mutta myös tarvittaessa 

ESCO-yrityksen maksamalla korvauksella (Motiva, 2020a).  

 

Energiatuen rajoitukset 

Suurille yrityksille tuen enimmäistaso on 30 % 
Tukea ei myönnetä valaistukseen liittyviin tavanomaisen 

teknologian hankkeisiin 

Energiatukea voidaan myöntää päästökauppalain 

(311/2011) soveltamisalaan kuuluvaan toimintaan 

liittyvään investointihankkeeseen siltä osin kuin hanke 

sisältää uutta teknologiaa tai kun investoinnin vuoksi 

päästökaupasta saatava taloudellinen hyöty on vähäinen 

Tukea ei myönnetä savukaasupesureihin tai näihin liittyviin 

lämmöntalteenottoinvestointeihin, jos ne liittyvät 

päästökauppalaitoksiin tai yli 10 MW:n tehoisiin 

lämpökeskuksiin 

Tukea ei myönnetä rakennusten eristykseen, 

kylmäkalusteiden ja –laitteiden oviin tai kansiin tai muihin 

vastaaviin ratkaisuihin 

Tukea ei myönnetä uudisrakennuskohteissa tehtäviin 

energiatehokkuushankkeisiin (pois lukien uusi teknologia) 

Tuettavien hankkeiden investointikustannusten on oltava vähintään 10 000 euroa 

Kuva 11. Energiatuen rajoitukset ja tilanteita, jossa tukea ei myönnetä (Business Finland Oy, 2020). 
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ESCO-konsepti on usealla tavalla houkutteleva. Konseptissa tilaajan on mahdollista olla 

investoimatta yhtään ylimääräistä euroa hankkeeseen ja ESCO-yritys saa korvauksensa työlleen 

ja rahoitukselle energiasäästön mukaisesti sopimuskauden ajan. Tilaajan kassavirta ei heikkene 

hankkeen kustannuksen myötä ja riski on pääosin urakoitsijalla. Energiansäästötakuu pitää 

huolen urakoitsijan vastuusta. Kuva 12 on Caverion Oyj:n havainnollistus ESCO-hankkeen 

vaikutuksesta loppukäyttäjän ylläpitokustannuksiin. Kokonaiskustannuksiin hanke ei 

todennäköisesti heti vaikuta, mutta esimerkiksi sopimuskauden ollessa 5 vuotta, niin 

loppukäyttäjä näkee kustannushyödyt heti tämän jälkeen. Sopimuskauden pituus riippuu 

investoinnin kustannuksista ja säästöistä sekä sovitusta kausimaksusta ESCO-yritykselle. 

Riskin siirtyessä pitkälti urakoitsijalle, niin he myös ymmärrettävästi vaativat suuren kontrollin 

kiinteistön energiankulutukseen liittyviin tehtäviin ja päätöksiin, joka tuo oman rajoitteensa 

omistajan päätösvaltaan.  

 

 

Kuva 12. Caverion Oyj:n havainnollistus ESCO-hankkeen kustannus vaikutuksesta (Caverion Oyj, 2017). 

 

ESCO-hanke on tapa luokitella ja valvoa energiantehokkuushanketta ja antaa hankkeelle 

paremmat mahdollisuudet valtiontukiin. Liiketoimintamallia hyödynnetään myös ESCO-

hankkeiden ulkopuolella, mutta näillä hankkeilla ei ole samaa tuki mahdollisuutta. Business 

Finland myöntää ESCO-mallin mukaiselle investoinnille aina paremman tukimahdollisuuden 

(Kuva 13).  ESCO-palvelu antaa mahdollisuuden 15 % investointitukeen myös yrityksille, jotka 

eivät ole liittyneet energiatehokkuussopimukseen, mutta energiatehokkuussopimukseen 

liittyneillä on mahdollisuus tukiin myös ilman ESCO-mallin mukaista palvelua. 
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Investointihankkeiden tuet vuonna 2020 

20 % energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille 

25 % kun edellä olevassa käytetään ESCO-palvelua 

15 % muille kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille, kun käytetään ESCO-palvelua 

Uutta teknologiaa sisältäville hankkeille myönnetään tapauskohtaisesti korotettua tukea (20–40 %) myös 

energiatehokkuussopimusten ulkopuolisille yrityksille ja kunnille 

Kuva 13. Energiansäästöä ja -tehokkuutta edistävien investointien tuet 2020 (Business Finland Oy, 2020). 

 

Energiantehokkuushankkeiden toteuttaminen alkaa aina suunnittelusta ja tavoitteiden 

määrittelystä, johon kuuluu kiinteistön nykytilanteen kartoitus energiakatselmuksen muodossa. 

Tulosten perusteella päätetään ratkaisuista, jotka toteutetaan ja implementoidaan. Urakan 

jälkeen alkaa sovittu sopimuskausi, jolloin urakoitsija vastaa energiasäästön toteutumisesta 

(Kuva 14). Malli on tietenkin räätälöitävissä tilaajan tarpeiden mukaan, mutta olettaen, että 

tilaaja ei halua investointikuluja, niin sopimuskaudella varmistetaan urakoitsijan palkkio ja 

mahdollinen energiatakuu.  

 

 

Kuva 14. Yleinen energiatehokkuushankkeen prosessi. 

 

Energiakatselmuksissa käytetään yleisesti niin sanottua Motiva-mallia. Motiva on kehittänyt 

eri katselmusmalleja eri luonteisille kohteille ja tilanteille. Ideana on ollut kehittää yhtenäinen 

malli palveluntarjoajille, jotta energiatehokkuushanke alkaa heti mallilla, joka mahdollistaa 

tukien hakemisen ja raporttien yhteenvedon sekä analysoimisen. Suuret yrityksen voivat 

hyödyntää mallia myös pakolliseksi määrättyyn energiakatselmukseen, mutta tämä ei 

kuitenkaan mahdollista suurille yrityksille energiakatselmustukea. Tämä koskee vain pk-

yrityksiä. 

 

 

3.2 Energiansäästöpotentiaali 

 

Energiatehokkuuden vaikutuksen laskemista varten on selvitettävä realistinen hajonta 

energiansäästöpotentiaalille. Jokainen energiatehokkuushankkeita toteuttava yritys usein 

Tavoitteet ja 
Suunnitelu

Sopimusmallin 
muodostaminen

Projektin 
toteutus

Seuranta
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ilmoittaa tuloksensa raporteissaan ja ESCO-hankkeissa raportointi on pakollista. Näitä 

raportteja ylläpitää Motiva sivuillaan ja hyödyntämällä näitä tuloksia pystytään selvittämään 

laskennalliseen tarkoitukseen sopiva hajonta.  

 

Motivan tehtäviin kuuluu valtion tukeman energiakatselmustoiminnan seuranta ja kehittäminen 

yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Tähän kuuluu energiakatselmusten tietojen ylläpito ja 

laadun valvonta. 2017 Motiva julkaisi yhteenvedon energiakatselmuksista (Taulukko 2Error! 

Reference source not found.). Katselmuksia oli hyväksytysti raportoineet 60 yritystä ja 

yhteensä Motiva-mallin mukaisesti tehtyjä energiakatselmuksia oli noin 9800 kappaletta. 

Saatavilla olevasta datasta ei kuitenkaan pystytä selvittämään katselmuskohteiden 

säästöpotentiaali rakennusvuoden mukaan tai sijainnin. Data on jaoteltu käyttötarkoituksen 

mukaisesti. 

 

Taulukko 2. Motivan energiansäästöpotentiaalin yhteenveto raportoiduista energiakatselmuksista (Motiva, 2018a). 

Katselmuskohde Lämpö Sähkö Vesi Kustannukset 

Ravintolat 32 % 23 % 3 % 22 % 

Koulut 16 % 5 % 6 % 15 % 

Hotellit 18 % 9 % 7 % 13 % 

Pk-teollisuus 11 % 8 % 1 % 13 % 

Urheiluhallit 17 % 9 % 6 % 12 % 

Toimistot 17 % 4 % 5 % 12 % 

Sairaalat 15 % 8 % 5 % 10 % 

Myymälät 14 % 6 % 4 % 8 % 

 

Motivan mukaan toimistojen osalta energiansäästöpotentiaali on keskimäärin noin 13 %. On 

kuitenkin huomioitava, että usein toimistorakennuksen kivijalassa on myymälä tai ravintola. 

Motiva ilmoittaakin toimistorakennuksille 15 prosentin energiansäästöpotentiaalin (Motiva, 

2018a). Tässä luvussa on kuitenkin selvästi hajontaa, sillä markkinoilta on saatavissa tietoa 

hankkeista, joissa energiansäästö on huomattavasti suurempi. Joka tietenkin on ymmärrettävää, 

sillä suuri säästöpotentiaali on vahvempi ajuri omistajalle toteuttaa hankkeita. Mallinnusta 

varten alle on kerätty markkinatietoa toteutetuista hankkeista, joissa energiansäästö on ollut 

huomattavasti keskiarvoja suurempi. Näin malliin on mahdollista löytää 

energiansäästöpotentiaalille järkevä yläraja. Esimerkkejä implementoiduista 

energiatehokkuushankkeista toimistokiinteistöistä: 
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- Elisan pääkonttori, Helsinki (Leasegreen, 2020b) 

o Toimistokiinteistö 

o Energiansäästö 40 % 

o Kiinteistöön lisättiin lämmöntalteenottoa, joka pudottaa kaukolämmön 

kulutusta ja jäähdytysenergian tarvetta 

o Investoinnintuottoa ei ilmoitettu 

 

- Humalistonkatu 1, Turku (Ecoreal, 2020) 

o Toimistokiinteistö 

o Energiansäästö 22 % 

o Rakennusautomaatiojärjestelmä uusittiin, yksi ilmanvaihtokone uusittiin, 

lämmöntalteenottoa laajennettiin, sisävalaistusta uusittiin LED-tekniikkaan ja 

asennettiin aurinkopaneelijärjestelmä 

o Investoinnintuotto 19 % 

 

- Kutomo Business Park, Helsinki (Leasegreen, 2020a) 

o Toimistokiinteistö 

o Energiansäästö 30 % 

o Kiinteistötekniikkaa modernisoitiin: Automaatio, ilmanvaihto ja valaistus 

o Investoinnintuotto 19 % 

 

- Jaakonkatu 3, Helsinki (Assemblin, 2020) 

o Toimistokiinteistö 

o Energiansäästö 25 % 

o Ilmanvaihto-, automaatio-, lämmitys-, jäähdytys- ja valaistusjärjestelmien 

modernisointi 

o Investoinnintuottoa ei ilmoitettu 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

- Kutomotie 2, Helsinki (Assemblin, 2016) 

o Toimistokiinteistö 

o Energiansäästö 30 % 

o Ilmanvaihdon, jäähdytyksen, valaistuksen ja automaation toiminnan kehitys. 

o Investoinnintuottoa ei ilmoitettu, mutta takaisinmaksuaika koko projektille 

ilmoitettiin olevan 2.5 vuotta. 

 

Energiansäästöprosenttia ei ilmoiteta läheskään jokaisen hankkeen kohdalla, vaan usein 

puhutaan elinkaaren euromääräisestä säästöstä tai energiansäästöstä kokonaisuutena. Trendinä 

huomasi myös, että kun energiansäästöprosentti ilmoitetaan, niin se harvemmin on alle 20 %, 

eli todennäköisesti prosenttia ei usein ilmoiteta sen jäädessä alhaisemmaksi. Motivan 

ilmoittama 15 % keskimääräinen energiansäästöpotentiaali puhuu tämän puolesta. Kuitenkin 

markkinoilta saatujen tietojen valossa, voidaan hyvin määrittää energiansäästöpotentiaalin 

maksimiksi 35 % mallinnusta varten. Tiedostaen kuitenkin, että keskimääräinen prosentti on 

15 % luokassa.  

 

Toimistorakennuksien energiakatselmuksien toimenpide-ehdotuksista yleisin on ilmanvaihdon 

käyntiaikojen optimointi (Taulukko 3). Ilmavaihdon optimointi on kustannuksiltaan hyvin 

huokea ja säästöt voivat silti olla mittavat. Tämä kuvastaa hyvin useimpien kiinteistöjen 

ongelmaa. Monissa kiinteistöissä tekniikka voi olla jo kohdallaan, mutta järjestelmiä ei ole 

optimoitu, eikä välttämättä seuranta tai ylläpito ole tarvittavalla tasolla energiatehokkuuden 

kannalta. Energiakatselmukset harvoin ehdottavat radikaaleja muutoksia. Yleisin suuri 

investointi on lämmöntalteenoton lisääminen tai rakentaminen. Lämmöntalteenotto alkaa olla 

jo suuri investointi ja takaisinmaksuajat kasvavat keskimäärin noin 4.8 vuoteen. Tämä edustaa 

yleisimpien energiasäästötoimien pisintä takaisinmaksuaikaa. Taulukko 3 ei kuitenkaan kerro 

investoinnin sisältämiä kustannuksia ja voiko näin matalat takaisinmaksuajat pitää sisällään 

kokonaiskustannukset tai mitkä ovat todelliset referenssikustannukset taulukon arvoja 

laskiessa. Mallinnuksessa käytettään pohjana Taulukko 2 ja Taulukko 3 arvoja sekä 

toimistorakennuksien keskimääräistä energiansäästöpotentiaalia Motivan ilmoittamana. 
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Taulukko 3. Toimistorakennusten yleisimmät havaitut energiansäästötoimet ja takaisinmaksuaika (Motiva, 2018a) 

Havaitut 

energiansäästötoimet 

Ehdotettu 

toimenpiteeksi, 

kertaa 

Keskimääräinen 

kustannussäästö, 

€ / vuosi 

Keskimäärinen 

investointi,  

€ 

Keskimääräinen 

takaisinmaksuaika, 

Vuosi 

Ilmanvaihdon käyntiajat 1 099 2 600 900 0.3 

Sisä- ja ulkovalaistus 839 1 200 3 100 2.6 

Vesikalusteiden virtaaman 

rajoitus 
319 600 800 1.4 

Ilmanvaihdon lämmityksen 

säätöajat 
307 900 1 600 1.9 

Sähköiset lämmitykset 243 900 1 000 1.1 

Lämmöntalteenoton 

mahdollisuudet 
219 3 000 14 000 4.8 

Säätöjen parantaminen 196 1 200 4 700 3.9 

Muut sähkölaitteet 161 1 600 1 000 0.6 

Sisälämpötilan alentaminen 151 1 500 1 600 1.1 

Tariffin ja jännitetason 

tarkistus ja loistehon 

kompensointi 

135 2 200 1 300 0.6 

 

Motivalta löytyy myös tietoa pk-teollisuuden yleisimmistä ehdotetuista energiansäästötoimista 

energiakatselmusten mukaan (Taulukko 4Taulukko 4). Teollisuuden puolelle siirryttäessä on 

nähtävissä tarvittavien investointien euromääräisestä kasvusta, joka osittain selittyy 

teollisuuden suurilla kiinteistöillä ja tarvittavan laitteiston suuremmalla määrällä. 

Keskimääräiset takaisinmaksuajat ovat kuitenkin lähellä toimistorakennusten tasoa, sillä myös 

kustannussäästöt ovat euromääräisesti runsaasti suuremmat. 
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Taulukko 4. Pk-teollisuuden yleisimmät havaitut energiansäästötoimet ja takaisinmaksuaika (Motiva, 2018a). 

Havaitut 

energiansäästötoimet 

Ehdotettu 

toimenpiteeksi, 

kertaa 

Keskimääräinen 

kustannussäästö, 

€ / vuosi 

Keskimäärinen 

investointi,  

€ 

Keskimääräinen 

takaisinmaksuaika, 

Vuosi 

Sisä- ja ulkovalaistus 796 3 000 10 400 3.4 

Ilmanvaihdon käyntiajat 642 5 000 1 400 0.3 

Lämmöntalteenoton 

mahdollisuudet 
613 15 400 54 100 3.5 

Ilmanvaihdon lämmityksen 

säätöajat 
337 2 400 1 800 0.8 

Muut sähkölaitteet 227 12 700 25 400 2.0 

Sähköiset lämmitykset 202 1 600 2 900 1.8 

Paineilmajärjestelmät 182 5 300 9 800 1.8 

Sisälämpötilan alentaminen 177 3 300 900 0.3 

Ilmanvaihtojärjestelmät 167 11 700 41 300 3.5 

Säätöjen parantaminen 161 2 900 4 400 1.5 
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4 HYPOTEETTINEN KIINTEISTÖSIJOITUS 

 

Tässä kappaleessa muodostetaan yksi hypoteettinen kiinteistökohde, jonka ostamista harkitaan. 

Kohde on tyypillinen Helsinki CBD toimisto-/liiketilarakennus, eli pitää sisällään sekä 

toimisto- ja liiketilaa. Aluksi käydään läpi rakennettu kassavirtamalli ja tämän jälkeen 

muodostetaan ja syötetään simuloitu sijoitustilanne sekä käydään läpi tulokset. Kohteen 

perustietojen määrittämiseen käytetään lähihistorian oikeita myyntikohteita. Kassavirtamallin 

tekemisessä käytetään Microsoftin Exceliä. 

 

 

4.1 Kiinteistösijoittamisen kassavirtamallin ominaisuudet ja tarvittavat syöttötiedot 

 

Kassavirtamallin rakentamista varten löytyy useita eri ohjeita ja sääntöjä. Jokaisen kohdalla 

tulee kuitenkin muistaa mihin käyttötarkoitukseen mallia rakennetaan ja mitä oikeasti mallilta 

tarvitaan. Yhtä yleispätevää mallia ei ole olemassa, mutta tiettyjä periaatteita on noudatettava 

rakennettaessa kassavirtamallia, jotta mallista tulee mahdollisimman hyvä ja käyttökelpoinen. 

Tässä työssä rakennettavassa mallissa seurataan SMART Financial Modelling -periaatteita:  

 

1) Käytä suuntaviivoja, älä sääntöjä - (Adopt guidelines, not rules) 

2) Mieti loppukäyttäjää - (Think about the end user) 

3) Keskity johdonmukaisuuteen - (Focus on consistency) 

4) Pidä malli yksinkertaisena – (Keep it simple) 

5) Käytä intuitiivista rakennetta – (Use an intuitive structure) 

6) Kerro tarinaa – (Communicate a story) 

7) Sisällytä tehokas analyysi – (Incorporate powerful analysis) 

8) Rakenna tulevaan – (Build for the future) 

9) Pidä malli siistinä – (Keep the model neat) 

10) Pidä virheiden havaitseminen helppona – (Make it easy to find errors). 

 

Yllämainitut periaatteet ovat loppuen lopuksi hyvin selkeät ja loogiset. Mallin tulee olla 

käyttäjäystävällinen, johdonmukainen ja samalla mahdollisimman yksinkertainen. Mallista 

tulee löytyä selkeät ja tarpeelliset tulokset sekä mahdollisten virheiden tunnistaminen ja syyn 
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löytäminen tulee olla helppoa. Periaatteet ovat yleisesti suuntaviivoja ja näiden jälkeen 

malleista tulee kuitenkin hyvin tekijänsä näköisiä. 

 

Kassavirtamallin yksi tärkein ominaisuus on helppokäyttöisyys. Mallin tulee olla selkeä, jotta 

analysointia ja tarkastusta pystyy toteuttamaan myös muut henkilöt kuin itse mallin rakentaja. 

Mallista ei pidä tehdä liian monimutkaista ja mitä vähemmän kaavoja käyttää, sen parempi. 

Käyttäjälle pitää olla mahdollista tarkistaa askeleet, joiden kautta tulosteet muodostuvat. Jos 

käyttäjällä on epäilys virheestä tai malli ilmoittaisi suoraan virheestä, niin helppokäyttöisyys 

antaa käyttäjälle edes mahdollisuuden aloittaa virheen etsimisen tai oikeellisuuden 

varmistamisen. Näin ollen kassavirtamalliin ei kannata käyttää VBA:ta (Engl. Visual Basic for 

Applications), joka on Excelin ohjelmointiympäristö ja mahdollistaa Excelin erinomaisen 

modifioinnin erilaisiin käyttötarkoituksiin. VBA:ta on tietenkin mahdollista käyttää ja itse 

rakentaja saattaisi nähdä tässä hyötyjä. Yleisesti tätä ei kuitenkaan tarvitse käyttää, jos haluaa 

pitää mallin uudelle käyttäjälle helppona oppia sekä mallintaminen yksinkertaisimmillaan ei 

tarvitse Excelin perusfunktioiden lisäksi muita toiminnallisuuksia. 

 

Helppokäyttöisyyttä tukee kassavirtamallin jakaminen eri osioihin: Syötteisiin, laskentaan ja 

tulosteet (Kuva 15). Syötteillä tarkoitetaan välilehtiä tai soluja, joihin käyttäjän on tarkoitus 

syöttää lähtötiedot ja ennusteet. Laskenta sisältää itse mallinnuksen, johon ei valmiiksi 

leimatussa mallissa tulisi enää koskea. Laskentaa sisältävät välilehdet ovat esillä vain 

tarkempaa analysointia varten tai mahdollisten virheiden tutkimiseen. Tulosteet ovat 

lähtökohtaisesti mallin tulokset ja nämä ovat välilehtiä, jotka pitävät sisällään tarpeelliset tiedot 

päätöksen tekoa varten, eli tässä työssä sijoituksenprofiili ja kannattavuus annetuilla 

lähtötiedoilla ja ennusteilla. Tämän jaottelun mahdollistaa vain dynaaminen funktioiden 

käyttäminen, eli kaikki tarvittavat tiedot syötetään määriteltyihin soluihin ja kaavat hakevat 

datan automaattisesti. Näin kassavirtamalli pysyy joustavana ja ketteränä työkaluna 

analysointiin. 

 

 

Kuva 15. Esimerkki kassavirtamallin osioiden jaottelusta. 

 

Kuva 15 on kuvakaappaus tätä tutkimusta varten rakennetun kassavirranmallin välilehdistä. 

Tämän tutkimuksen kassavirtamalli ei ota huomioon verojen tai lainoituksen vaikutusta, jotka 
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ovat suurimmat puuttuvat osio sekä malli on ylätasolla toteutettu. Todellisuudessa tarkempaa 

analysointia varten välilehtiä tulisi mahdollisesti pilkkoa vieläkin pienempiin osiin. 

 

”General” -välilehti vaatii syötteitä. Tälle välilehdelle sisällytetään kiinteistökohtaiset oletukset 

ja makroekonomian ennusteet. Sivulle on hyvä sisällyttää myös kiinteistön muita tietoja, jotka 

eivät vaikuta laskentaa, mutta antavat tarvittaessa enemmän tietoa kiinteistöstä. Oleellisia 

tietoja laskennan kannalta tässä tutkimuksessa ovat: 

 

- Sijoittajan minimituottovaatimus, eli diskonttokorko 

- Sijoituksen pitoaika 

- Sijoituksen myynnin suora kapitalisointikerroin, eli lähtötuotto uudelle sijoittajalle 

- Myynnistä aiheutuvat kulut 

- Pitoajan vuokrauksen kustannukset 

- Makroekonomian oletukset 

- Ylläpitokulut & peruskorjauksen/modernisoinnin pääomakulut. 

 

Edellä mainitut ovat rakennettavan kassavirtamallin yleiset oletukset. Diskonttokorolla 

lasketaan nykyarvoa ja kannattavuutta. Pitoajalla tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka ajan sijoittaja 

kohdetta omistaa ja näin määrittelee, kuinka pitkältä ajalta kassavirta tulee huomioida. Myynnin 

suoralla kapitalisointikertoimella tarkoitetaan prosenttilukua, jolla ensimmäisen vuoden 

nettotuotto pitää jakaa, jotta saadaan myyntihinta. Jos pitoaika on 5 vuotta, niin myynnin hinta 

määritellään jakamalla vuoden 6 nettotuotto määritetyllä kapitalisointikertoimella, joka tulisi 

perustua markkinoilta saatavaan dataan. Institutionaaliset sijoittajat käyttävät 

myyntiprosessissa usein kiinteistöalan konsultteja ja lakitoimistoja, joiden kulut tulee 

huomioida ja voivat olla noin prosentin luokkaa, kiinteistöstä riippuen. Suurella sijoittajalla on 

myös usein vuokrauksessa käytössä samoja konsultteja, joiden tarkoitus on tuoda potentiaalisia 

asiakkaita sijoittajan luokse, näitä ei kuitenkaan huomioida tässä tutkimuksessa. 

Makroekonomiasta on oletettava vähintään kustannusten nousu ja markkinavuokrien kasvu.  
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Kuva 16. Kassavirtamallissa käytetyt oletukset. 

 

Kuva 16 näkee tässä tutkimuksessa rakennetun kassavirtamallin ”General” -välilehden sisällön. 

Normaalista poikkeavasti Opex ja Capex on määritelty tällä välilehdellä, joka käydään läpi 

myöhemmin tässä kappaleessa tarkemmin. Keltaisella pohjalla olevat solut tarkoittavat, että 

käyttäjän tarvitsee syöttää tiedot. Siniset tarkoittavat soluja, joihin tulee arvo muilta välilehdiltä 

automaattisesti tarvittavan ollessa syötetty. Kuten mainittu, niin rakennettu kassavirtamalli on 

kevyt rakenteinen ja syöttötietoja vaativia soluja on maltillinen määrä. Kiinteistön tietoja olisi 

normaalista enemmän ja kuluja olisi todennäköisesti pilkottu vielä pienempiin osiin. 

Makroekonomian oletuksissakin voisi olla mahdollisuus käyttää eri prosentteja vuosien välille, 

eikä tasaisesti samaa. Sijoittajalla voi myös olla huomattava määrä erilaisia muuttujia, joilla 

haluaa muokata kassavirtaa tai myyntihintaa. Esimerkiksi, jos sijoittaja haluaa 

konservatiivisemman laskelman, niin hän voisi sisällyttää yleisoletuksen kiinteistön 

vuokrausasteesta myyntihetkellä. Jos vuokrausoletukset sattuisi tuottamaan myyntihetkelle 50 

% tai 100 % vuokrausasteen, niin tällä oletuksella kumottaisiin tämä vuokrausasfte ja 

myyntihetken tuotto laskettaisiin aina asetetun vuokrausasteen mukaan. Tässä toimisi oletus, 

että myyntiä tuskin suoritetaan huonosti vuokratulle kiinteistölle ja 100 % vuokrausaste voi olla 

vaikea saavuttaa. Tässä työssä kuitenkin kassavirtamalli pidetään yksinkertaisella tasolla, mutta 

omana erikoisuutenaan kassavirtamallin oletuksissa on energiansäästöpotentiaali, johon 

määritetään energiansäästön määrä ja takaisinmaksuaika. 

 

Yleisten oletuksien lisäksi kassavirtamalli vaatii voimassa olevien vuokrasopimusten datan ja 

vuokrausoletukset tulevaisuuteen. ”Lease info” -välilehdelle on tarkoitus syöttää edellä 

mainittu. Ostoprosessissa tarjotaan alussa perustiedot kiinteistöön liittyen, johon normaalissa 
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tapauksessa kuuluu yhteenveto vuokrasopimuksista. Laskennallisesti tärkeimmät tiedot 

vuokrasopimuksista ovat:  

 

- Tilatyyppi 

- Tilankoko 

- Vuokran määrä 

- Sopimuksen alkamispäivä 

- Sopimuksen päättymispäivä 

- Vuokran indeksointi. 

 

Vuokrasopimuksista saa nykyhetken tiedot. Usein kiinteistössä on kuitenkin 

vuokrasopimuksia, jotka ovat mahdollisesti päättymässä lähivuosina ja sijoittajan pitoaikana. 

Tällöin sijoittaja käy kohteen tiedot läpi vuokrauksen asiantuntijoiden kanssa ja määrittää 

ennusteet tulevista vuokrauksista ja mahdollisuuksista. Tämä lisätään vuokrasopimuksen 

tietojen lisäksi. Kassavirran ennustamisen kannalta tarvittavat ennusteet tulevista vuokrauksista 

ovat: 

 

- Tilan markkinavuokra 

- Vuokralaismuutostöiden kustannus 

- Kauan tila on tyhjänä, kunnes uusi vuokralainen aloittaa vuokranmaksun 

- Kuinka pitkä sopimus saadaan tehtyä. 

 

 

Kuva 17. Rakennetun kassavirtamallin "Lease Info" -välilehden syötteet. 

 

Kuva 17 havainnollistaa rakennetun kassavirtamalliin syötettäviä tietoja. Jokainen rivi on oma 

tilansa, jolle syötetään olemassa olevan vuokrasopimuksen data ja ennusteet. Todellisuudessa 
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tämä välilehti olisi huomattavasti laajempi ja siinä olisi mahdollisuus syöttää suurempi määrä 

dataa. Tämä työn esimerkissä ei kuitenkaan vuokrasopimuksissa ole vuokravapaita, alennuksia 

tai muita erikoisehtoja, jotka olisi huomioitava laskennassa. Vuokraoletuksissa määritetään 

vuokramäärä, joka olisi parhaimmillaan tilasta saatavilla, markkinavuokra. 

Vuokralaismuutoksilla tarkoitetaan kustannuksia, jotka menevät tilan modifiointiin, jotta 

markkinavuokra on saavutettavissa. Vuokrasopimusten välillä usein on aika, jolloin tilasta ei 

tule vuokraa. Esimerkiksi juuri vuokralaismuutosten takia. Ennustetulle vuokrasopimukselle 

tulee määrittää maturiteetti, jotta tiedetään kauan sopimus vaikuttaa kassavirtaan.  

 

Kiinteistön kulut koostuvat juoksevista ylläpitokuluista, pääomakuluiksi katsottavista 

korjauksista sekä mahdollisen lainan kuluista. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan oteta 

huomioon lainan mahdollisuutta. Kuluiksi jää pelkästään ylläpitokulut ja pääomakulut. 

Ylläpitokulut määrittyvät pitkälti kiinteistön historiallisista kuluista huomioiden tiedossa olevat 

muutokset ja ylläpitokulujen yleinen nousu. Pääomakulut lasketaan kiinteistön pitkän 

tähtäimen suunnitelmasta, joka kertoo ylläpitokorjausten lisäksi tehtävät poikkeukselliset 

korjaukset seuraavan kymmenen vuoden aikana.  

 

Tässä tutkimuksessa on ylläpitokulujen ja pitkän tähtäimen suunnitelman mukaiset kulut 

määritetty Helsingin keskusta-alueen viiden saman tyyppisen kiinteistön mukaan. Jokainen 

kiinteistön tilat ovat maatasolla liiketilaa ja ylemmät kerrokset toimistoa. Näin pyritään 

tasoittamaan kiinteistökohtaisia poikkeamia ja saadaan myös energiankulutuksen poikkeamat 

tasoitettua. Tästä syystä ylläpitokulut ja korjausten pääomakulut on määritelty jo ”General” -

välilehdelle. Pitkän tähtäimen suunnitelman toteuttaa usein kolmasosapuoli, jolloin näkemykset 

saattavat erota huomattavasti toimijasta ja tehtävänannosta riippuen. Tällöin kohdataan 

kiinteistökohtaisten ominaisuuksien lisäksi myös näkemyseroa, jota pyritään tasoittamaan 

useamman kohteen pitkän tähtäimen suunnitelma suhteutettuna. Poikkeuksena tämän 

tutkimuksen kassavirrassa lasketaan ylläpitokuluihin mukaan mahdollinen 

energiansäästöpotentiaali. 

 

Muut välilehdet kassavirtamallista ovat laskentaa tai tuloksia, eli näihin ei tarvitse käyttäjän 

koskea. Niissä on valmiiksi tehdyt funktiot kassavirran ja lopputulosten laskemiseksi. Nämä 

ovat esillä vain, jotta käyttäjä voi halutessa pureutua tarkemmin kassavirtaan vuositasolla ja 

näkee miten oletukset muuttavat vuosia. Virheiden selkeä erotettavuus edellyttää myös hyvää 
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läpinäkyvyyttä syöttötietojen vaikutuksista. Laskenta välilehdet ovat rakennettu esitellyn 

kiinteistösijoittamisen teorian mukaisesti ja ulkoasut ovat nähtävillä liitteissä. 

 

 

4.2 Hypoteettinen kiinteistösijoitus, oletukset ja kassavirta 

 

Institutionaalinen kiinteistösijoittaja saa mahdollisuuden sijoittaa Helsingin keskusta-alueella 

olevaan kiinteistöön. Sijoittajille annetaan laskentaa varten tiedoksi tämän hetken tuotot, tilojen 

perustiedot ja historialliset kulut sekä ennuste. Tuotot perustuvat kuuteen vuokrasopimukseen, 

joista on mukana laskentaan tarvittavat tiedot. Lähtötietojen kooste on nähtävissä Kuva 18. 

Kiinteistö on täysin vuokrattu ja vuokrauksella ei voi saavuttaa lisätuottoja. Maturiteetti on 

vuokrasopimusten arvon mukaan painotettu, joten myöskään lähitulevaisuudessa ei pääse 

vuokrausliiketoiminnalla tuottamaan lisäarvoa. Lähtötiedot perustuvat viiteen Helsingin 

keskusta-alueen kiinteistön keskimääräisiin arvoihin.  

 

 

Kuva 18. Hypoteettisen sijoituskohteen perustietojen kooste. 

 

Lähdetään kartoittamaan sijoittajan mahdollisuutta investoida kohteeseen syöttämällä tiedot 

kassavirtamalliin sekä lisäämällä tarvittavat sijoittajan oletukset (Kuva 19). Näkökulman 

sijoittaja laskee investointinsa viiden vuoden kassavirralla ja vaatii seitsemän prosentin tuottoa. 

Markkinavuokrien sekä ylläpito- ja pääomakulut oletetaan nousevan teoreettisen inflaation 

verran, eli kaksi prosenttia. Vuokrasopimusten tarkemmat tiedot syötetään Kuva 17 taulukkoon 

ja lisätään sijoittajan oletukset uusista vuokrauksista. Kuitenkin jo yllä olevasta yhteenvedosta 

on nähtävissä, että kyseessä on hyvin stabiili ja kassavirtaan keskittyvä sijoituskohde. Näin 

ollen vuokrausolettamat eivät muuta laskelmia juurikaan ja oletuksena sijoituskohteelle on, että 
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sen vuokratuotto on hyvin lähellä markkinavuokraa. Pitoajan päätteeksi oletetaan myynnin 

kapitalisointikertoimen olevan nykyhetken tuottovaatimusten mukainen (Kuva 2), eli 

markkinan ja kiinteistön ei odoteta kehittyvän tuottovaatimuksen suhteen. 

 

 

Kuva 19. Sijoittajan yleisoletukset. 

 

Edellä mainitut tiedot ja ennusteet riittävät nykyarvon määrittämiseen. Tätä varten on kuitenkin 

laskettava viiden vuoden kassavirta (Liite 2). Kassavirtamalliin tähän mennessä syötetyn tiedon 

perusteella saadaan Kuva 20 mukaiset tulokset. Nykyarvo kertoo meille, että halutulla 

seitsemän prosentin tuottovaatimuksella ja annetuilla oletuksilla kohteeseen pystyy 

sijoittamaan n. 93.7 miljoonaa euroa. Nettonykyarvo olisi nolla, jos kohde ostettaisiin 

nykyarvon määrällä. Samoin sisäinen korkokanta olisi 7.0 %.  

 

 

Kuva 20. Hypoteettisen kiinteistösijoituksen nykyarvo ja myyntihinta annetuilla oletuksilla. 

 

93.7 miljoonan euron ostohinta tarkoittaisi noin 3.40 % (€3.7m / €93.7m) alkutuottoa 

investoinnille. Markkinoilta on kuitenkin ymmärrettävissä, että kyseisen kohteen alkutuotto 

tulee olemaan alle 3.4 %. Tuoton ollessa vakio, niin hinta tulee olemaan suurempi kuin 

näkökulman sijoittaja oletuksillaan pystyisi sijoittamaan. Todellisuudessa tämä tarjous 

varmasti jätettäisiin ja kokeiltaisiin miten käy. Useilla sijoittajilla on kuitenkin tarve saada rahat 
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tuottamaan ja huomioiden, että sijoittajan tähtäimessä olevia kiinteistötyyppejä ei välttämättä 

ole aina markkinoilla, niin tässä kohtaa katsottaisiin kassavirtaa vielä uudestaan ja olisiko jotain 

mitä voisi tehostaa. Tässä tapauksessa kassavirran oletukset ovat jo optimistisimmat, jotka 

sijoittaja voi hyväksyä. Näin ollen nykyarvo on maksimissaan.  

 

Kiinteistön ostoon oletetaan vaadittavan ainakin 94.5 miljoonan euron sijoitus. Kuten mainittu, 

niin tällöin nettonykyarvo jää miinukselle ja sisäinen korkokanta jää alle 7.0 % (Kuva 21). 

Sijoitus ei ole kannattava annetuilla oletuksilla, kuten kyseisten menetelmien teoria osoittaa. 

Alla olevassa kuvassa on niin sanottu ”Base Case” (Liite 3), eli perusskenaario, jossa ei ole 

mietitty mahdollista energiansäästöpotentiaalia. Energiatehokkuushankkeiden potentiaali on 

aiemmin työssä todettu jo huomattavaksi ja energiakulujen olevan noin 30 % kiinteistön 

ylläpitokuluista.  

 

 

Kuva 21. "Base Case" - Sijoituksen kannattavuus ilman energiasäästöjä. 

 

 

4.3 Energiatehokkuushankkeen vaikutus kassavirtaan 

 

Energiatehokkuushankkeen mallinnuksessa käytetään kappaleen 3 tietoja hyväksi. Error! 

Reference source not found. lasketaan energiatehokkuushankkeille keskimääräinen 

takaisinmaksuaika kymmenen yleisimmän toimenpide-ehdotuksen mukaisesti. Yksittäiseen 

kiinteistökohteeseen tuskin toteutettaisiin kaikkia toimenpide-ehdotuksia tai niitä edes 

ehdotettaisiin. Laskennallisesti kuitenkin keskimääräiseen energiansäästöpotentiaaliin on 

sisällytetty kaikki kohteet, toimenpide-ehdotukset, kustannukset ja säästöt. Laskemalla 

kymmenen yleisimmän toimenpide-ehdotusten mukaiset säästöt ja kustannukset saadaan 

käyttökelpoinen keskimääräinen takaisinmaksuaika keskimääräiselle 

energiansäästöpotentiaalille. Kyseistä takaisinmaksuaikaa hyödynnetään kassavirran 

kustannusten mallinnuksessa. Energiansäästöpotentiaalia muutettaessa takaisinmaksuaika 
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muuttuu samassa suhteessa. Markkinoilta saatavan tiedon perusteella on realistista laskea jopa 

35 % energiansäästö. Näillä ehdoilla tässä tutkimuksessa päädytään laskemaan 

energiansäästöpotentiaali ja kassavirtavaikutus alla olevilla skenaarioilla (Kuva 22). 

Energiatehokkuushanke kustannetaan säästöistä, eli kassavirtavaikutus on vain positiivinen. 

Sijoittaja saa hankkeen kassavirta hyödyn takaisinmaksuajan jälkeen.  

 

 

Kuva 22. Energiansäästön skenaariot. 

 

Skenaariot syötetään kassavirtamalliin, josta saadaan Kuva 23 mukaiset tulokset. Sijoittaja kykenee investoimaan 

94.5 miljoonaa euroa kannattavasti simuloituun kohteeseen, jos kohteelle pystytään toteuttamaan heti oston jälkeen 

energiantehokkuushanke, jolla on noin 18.5 % vaikutus energiankulutukseen ( 

Kuva 24). Kyseisellä hankkeella sisäinen korkokanta nousisi myös vaadittuun seitsemään prosenttiin ( 

Kuva 25). Kuvaajista näkee, että energiansäästön noustessa suhteellinen nykyarvon nousu on 

hieman heikompi, eli kuvaajat eivät ole lineaariset. 5 % energiasäästöllä saadaan noin 44.000 

euron nykyarvon nousu per säästetty prosentti. 35 % energiansäästöllä vastaava säästö on enää 

noin 39.000 euron ja trendi on laskeva. Vastaava trendi jatkuu luonnollisesti sisäisessä 

korkokannassa ja nettonykyarvossa. Vaikutus nykyarvoon tulee lähes kokonaan myyntihinnan 

noususta vuoden 5 päätteeksi.  

 

 

Kuva 23. Eri energiansäästöskenaarioiden tulokset (Liitteet 3-6). 
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Kuva 24. Energiansäästön vaikutus nettonykyarvoon. 

 

 

 

Kuva 25. Energiansäästön vaikutus sisäiseen korkokantaan. 
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4.4 Toimitilasijoittajan potentiaalinen hyöty 

 

Edellisessä kappaleessa käytiin läpi energiansäästön vaikutus kassavirtaan ja mahdolliseen 

sijoitukseen. Miten vaikutus näkyy laskennallisesti sijoitusprofiilissa. Tässä kappaleessa 

käydään lyhyesti läpi, miten sijoittaja pystyisi hyödyntämään tuloksia. Kassavirtamallissa oli 

jo esitetty skenaario, jossa sijoittajan oletetaan pystyvän arvioimaan energiansäästöpotentiaali 

ennen investoinnin tapahtumista. Tämä olisi varmasti paras mahdollinen skenaario potentiaalin 

hyödyntämiseksi, sillä hyöty olisi mahdollista saada heti käyttöön ja se pystyttäisiin 

huomioimaan tarjouksessa. Tämä luo kilpailuetua ja mahdollistaa korkeamman tarjouksen 

sijoituksen pysyen yhtä kannattavana tai paremman kannattavuuden hankintahinnan pysyessä 

vakiona, riippuen potentiaalin suuruudesta. Tällä oletuksella on kuitenkin omat heikkoutensa, 

sillä kiinteistökohteen tarkastus voi olla rajattua ennen tarjousten jättämistä sekä kiinteistön 

vuokraustilanne voi tuottaa haasteellisuuksia hankkeen toteuttamiselle.  

 

Suurin osa energiatehokkuushankkeen johtamasta arvonmuutoksesta realisoituu myynnin 

kautta, kun nettotuotto kapitalisoidaan. Tämän myötä energiahankkeen toteuttaminen heti 

investoinnin jälkeen ei ole relevantissa roolissa simuloidun kohteen osalta. Tärkein on saada 

hanke tehtyä ja säästöt todennettua, ennen myyntiä. Tällöin pystytään perustelemaan laskeva 

energiankulu, jolloin ostaja pystyy tämän huomioimaan laskelmissaan nettotuottoa parantavana 

tekijänä. Jos energiansäästö pystytään arvioimaan ja laskemaan mukaan Helsingin CBD alueen 

sijoitukseen, niin vaikutus sijoituksen arvoon on noin 40,000 euroa per säästetty prosentti 

energian kulutuksesta. Tämä korreloituu sisäisen korkokannan noin 0.06 prosenttiyksikön 

kasvulla per viisi säästettyä prosenttia energiankulutuksesta. Pääomantuotto kertoimen 

muutoksesta näkee, että absoluuttinen tuotto investoinnista nousee noin 0.2 % per säästetty 

prosentti energiankulutuksessa. Energiansäästöpotentiaalin huomioimisella voidaan 

potentiaalisesti saada tarvittava selkeys kahden samantyyppisen sijoituskohteen välillä. 

 

Energiasäästöpotentiaalin laskennallinen vaikutus on suhteellisen pieni, mutta ottaen huomioon 

nykyisten palvelumallien lähes olemattoman riskitason ja pelkän positiivisen 

kassavirtavaikutteen, niin on vaikea löytää syytä miksi potentiaalia ei kartoittaisi. Oleellisin 

kysymys on varmasti, että onko sijoittajalla rahan lisäksi muita resursseja suorittamaan 

energiatehokkuushanketta. Hankkeet sitovat aina henkilöstöä, varsinkin jos sijoittajalla on 

itsellään tekninen ylläpito johdettavana. Laskennallisesti alle 4 % tuottovaatimuksen 
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toimistorakennuksilla on selvä potentiaali energiansäästöhankkeissa. Siirtyessä poispäin 

Helsingin keskustasta nettotuotot ja tuottovaatimukset laskevat. Vuokratasot laskevat ja 

kiinteistön ylläpitokuluista todennäköisesti muuttuu merkittävästi vain verot. 

Energiatehokkuushankkeiden vaikutus nykyarvoon siirtyy näin enemmän kassavirtaa kohden 

kuin edellä mainitusti myyntiin, vaikka myyntihinnan nousu pysyy edelleen merkittävänä 

tekijänä. Myyntihinta kuitenkin voi tuottovaatimuksen noustessa pudota huomattavia määriä, 

koska tämä toimii suorassa kapitalisoinnissa kertoimena nettotuotolle. 

 

Kassavirtaperusteisesti energiantehokkuushankkeen merkitys myyntihinnalle voi olla suuri 

matalan tuottovaatimuksen alueille, kuten Helsingin keskustassa (Kuva 23). Tällöin sijoittajalla 

ei välttämättä ole kiire toteuttaa hanketta, mutta potentiaalin kartoittaminen jo sijoitusvaiheessa 

mahdollistaisi kilpailuedun saavuttamista tarjousvaiheessa. Mitä suuremman 

tuottovaatimuksen alueille mennään, sen pienempi vaikutus energiatehokkuushankkeella on 

myyntihintaan, vaikka hankkeen kassavirta vaikutus voikin olla suhteessa suurempi. 

Energiatehokkuushankkeiden potentiaalinen vaikutus siirtyy näissä tapauksissa enemmän 

kassavirtaan. Energiansäästö potentiaalin selvitessä jo kiinteistöomistaessa ei potentiaalinen 

tuotto muutu mihinkään. Kyseisessä tilanteessa pitää vain arvioida kauan kiinteistöä aiotaan 

enää pitää ja koska tapahtuu myynti. Jos hanke keretään toteuttamaan ja kustantamaan ennen 

todennäköistä myyntiä, niin hyöty on edelleen saatavissa, joskin kassavirtavaikutusta ei saada 

yhtä pitkältä ajalta. 

 

Energiatehokkuus on kiinteistöissä suuressa roolissa myös brändin kannalta ja kiinteistöjä 

voidaan sertifioida energiatehokkuutensa mukaisesti. Uusille kiinteistöille sertifiointi on hyvin 

yleistä ja energiatehokkuuden ollessa keskustelun ytimessä, niin myös vanhoja kiinteistöjä 

pyritään sertifioimaan olosuhteiden salliessa. Tässä tutkimuksessa ei keskitytty 

energiatehokkuushankkeiden suoran monetaarisen vaikutuksen lisäksi muita vaikutuksia. Näitä 

ovat selvästi brändi vaikutus, joka saa kiinteistön houkuttelevammaksi vuokralaisille ja myös 

potentiaalisille ostajille, joille sertifiointi on selvä viesti hyvin ylläpidetystä kiinteistöstä. 

Useilla sijoittajilla on myös omat tavoitteensa tai ulkoiset velvoitteet tiettyyn 

energiatehokkuuden tasoon, jolloin voi olla mahdollista, että hankkeita jouduttaisiin joka 

tapauksessa toteuttamaan. Ennakoiden pystyttäisiin maksimoimaan hyöty tavoitteisiin 

pyrkiessä. 
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5 YHTEENVETO 

 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia toimitilasijoittamista ja energiantehokkuus-

hankkeiden potentiaalista vaikutusta sijoitukseen sekä luoda pohjaa energia-

tehokkuushankkeiden hyödyntämiselle toimitilasijoittamisessa. Toimitila-sijoittamisessa 

hyödynnetään usein diskontattua kassavirtaa arvon määrittämiseksi. Sijoittaja ennustaa 

tulevaisuuden kassavirran tarvitsemalleen ajalle ja diskonttaa kassavirran nykypäivään 

määrittäen kiinteistölle nykyarvon. Yleisesti kassavirtaan vaikuttaa vuokratuotot, ylläpitokulut, 

erilliset pääomakulut ja lopulta myynti. Energiatehokkuushankkeilla pystytään potentiaalisesti 

vaikuttamaan ylläpitokulujen suuruuteen ja tätä kautta kassavirtaan. Kiinteistösijoittamisessa 

kannattavuutta tarkastellaan usein sisäisen korkokannan kautta, mutta tässä työssä otetaan 

ohelle myös nettonykyarvo, joka oikeissa olosuhteissa antaa saman tuloksen, joskin eri 

muodossa. Näiden menetelmien lisäksi laskettiin absoluuttinen pääomantuottokerroin.  

 

Tässä työssä hyödynnettiin Microsoft Exceliä kassavirtamallin rakentamiseen ja diskontatun 

kassavirran ennustamiseen. Tiedot kassavirtaa varten koostettiin viiden Helsingin keskusta-

alueen kiinteistön mukaisesti, jotta mahdolliset kiinteistökohtaiset erot tasoittuisivat. 

Oletuksilla pyrittiin mallintamaan Helsingin CBD alueen toimistokiinteistö, joka tuottaa 

tasaista kassavirtaa. Työssä hyödynnettiin seuraavia tutkimuskysymyksiä: 

 

- Millainen energiansäästöpotentiaali toimitilakiinteistöillä Suomessa on? 

 

Suomen tasolla energiansäästöpotentiaali on parhaiten tutkittavissa Motivan tarjoamista 

tilastoista. Motivalla on kattava data tehdyistä energiakatselmuksista, sillä valtion tukea 

hakiessa he saavat katselmuksien tiedot käyttöönsä. Energiakatselmusten data on kattavinta 

mitä on yleisesti saatavilla ja heidän datan perusteella voidaan määrittää keskimääräinen 

energiansäästöpotentiaali. Markkinoilla on kuitenkin energiapalveluita tuottavia yrityksiä, 

joiden yksittäisistä referensseistä löydettiin sopiva maksimi laskettavalle energiansäästölle. 

Työssä päädyttiin käyttämään Motivan keskimääräistä energiansäästöpotentiaalia pohjana, sillä 

heiltä oli myös saatavilla keskimääräiset takaisinmaksuajat yleisimmille toimenpiteille. 

Keskimääräistä säästöpotentiaalia muuttaessa, oletettiin takaisinmaksuajan muuttuvan samassa 

suhteessa. Keskimääräinen energiansäästöpotentiaali toimistorakennukselle Suomessa on noin 

15 %, mutta yksittäisissä tapauksissa on raportoitu jopa 40 % energiansäästöjä. 
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- Mikä vaikutus onnistuneella energiantehokkuushankkeella voi olla Helsingin CBD 

alueella sijaitsevan kiinteistösijoituksen nykyarvolle, sisäiselle korkokannalle ja 

absoluuttiselle tuotolle? 

 

Kassavirtamallin tuloksena huomataan, että energiatehokkuudella on lasketuilla skenaarioilla 

Kuva 26 mukaiset vaikutukset kannattavuuteen 94.5 miljoonan euron hankintahinnalla, 7 % 

diskonttokorolla ja viiden vuoden pitoajalla. Nykyarvo nousee noin 40.000 euroa per säästetty 

prosentti energian kulutuksesta, absoluuttinen tuotto nousee noin 0.2 % per säästetty prosentti 

energian kulutuksessa ja sisäinen korkokanta nousee noin 0.06 prosenttiyksikköä per viisi 

säästettyä prosenttia energian kulutuksesta. Käytettäessä Motivan keskimääräistä 

energiansäästöpotentiaalia, niin kiinteistön valuaatio nousee noin 630,000 euroa, joka vastaa 

noin 0.7 % arvonnousua. Simuloitu sijoituskohde tulee kannattavaksi vasta, jos energiansäästöä 

saadaan toteutettua noin 18.5 %.  

 

 

Kuva 26. Sijoituksen kannattavuus eri skenaarioilla. 

 

Energiatehokkuushankkeella on mahdollisuus tuottaa lisäarvoa kiinteistölle lähes riskittömästi. 

Palveluntuottaja voi rahoittaa hankkeen ja maksu hoidetaan säästetyn energian kautta, niin ettei 

kassavirtaan tule negatiivista vaikutusta. Kun energiansäästöpotentiaali todetaan 

palveluntuottajan toimesta, niin tämän prosentin käyttäminen laskelmissa on hyvin perusteltu, 

koska palveluntuottaja sitoutuu tähän itsekin.  Kiinteistösijoitus pidetään usein vakaana, mutta 

matalan tuoton sijoituksena. Tässä mielessä 0.7 % nykyarvon nousu on merkittävä. 

 

Energiatehokkuushankkeiden laskennallinen hyöty on olemassa, mutta on kuitenkin 

muistettava mallin ongelmat. Jokainen kiinteistö on yksilöllinen. Energiansäästöpotentiaali ja 

takaisinmaksuaika voi vaihdella suuresti kiinteistöjen välillä, joten ilman kiinteistön 

energiakatselmusta on mahdoton selvittää todellinen energiansäästöpotentiaali. Investointia 

analysoitaessa tämä tuo oman käytännön ongelmansa, sillä tarjousvaiheessa kiinteistökierros ei 
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välttämättä ole mahdollista omistajan linjauksen takia tai vuokralaisten luonne estää kierrosten 

järjestämisen tarvittavana ajankohtana. Jos palveluntuottajan kanssa ei haluta hankkeen 

jälkeistä sopimuskautta, niin sijoittajan tulee itse rahoittaa hanke, joka muuttaa kassavirtaa. 

Hyöty saadaan tietenkin heti, mutta myös joudutaan tekemään uusi investointi. 

 

Kassavirran ennustamisen yleisimpiä ongelmia on diskonttokoron määrittäminen. Tätä 

kierretään usein juuri sisäisen korkokannan kautta, mutta diskonttokorolla on suurin vaikutus 

sijoituksen nykyarvoon. Pienilläkin muutoksilla voidaan saada sijoituksen profiili täysin 

muuttumaan. Myynnin kapitalisointikerroin on myös lähes mahdoton ennustaa, sillä usein 

mennään vuosia eteen päin, kunnes myynti ennustetaan tapahtuvan. Jos diskonttokorolle 

oletetaan olevan sijoittajalla selvä näkemys ja standardi, niin viimeistään myyntihintaa 

ennustettaessa on mahdollisuus saada pienillä muutoksilla suuria vaikutuksia. Myös yleisillä 

makroekonomien ennustuksilla on suuri merkitys. Tämän takia energiatehokkuushankkeen 

hyöty voi olla vaikea myydä sijoittajalle, sillä kassavirtaan syötettäessä muutos ei tunnu niin 

isolta, kun saman muutoksen saa aikaan myynnin kapitalisointikerrointa laskiessa 0.05 

prosenttiyksikköä. On kuitenkin ymmärrettävä, että energiatehokkuuspotentiaali on nykyään 

selvästi määriteltävissä ja hyöty on todellinen eikä vain ennuste. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kiinteistöjen energiatehokkuus on suuressa roolissa Suomen energiatavoitteiden osalta. 

Valtiolta on saatavissa hyvin laaja määrä erilaisia tukia energiatehokkuutta kohti ja samalla 

myös vaatimuksia. Energiatehokkuus onkin yleinen puheenaihe kiinteistöalalla ja lähes 

jokainen kiinteistönomistaja ilmoittaa tavoitteitaan energiankulutuksen vähentämiseksi. 

Energiatehokkuushankkeita toteutetaan kasvavissa määrissä Suomen markkinalla ja 

palvelumuodot ovat jo niin edullisia omistajille, että syynä on todennäköisesti resurssipula 

hankkeiden kartoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai yksinkertaisesti energiatehokkuus ei tuota 

riittävää tuottoa suhteessa vaadittuun resurssimäärään. On myös mahdollista, ettei omistaja 

välttämättä tiedosta kustannustehokkuuden mahdollisuuksia energiasäästön kautta, varsinkin 

kun viime vuosien nousevat vuokratasot saattavat mahdollistaa suhteessa suurempaa tuottoa. 

Nämä eivät ole toisiaan pois sulkevia asioita, mutta yksi hyvä vuokrasopimus voi jo täyttää 

kiinteistölle asetetut tavoitteet ja katse saattaa siirtyä helposti seuraavaan kohteeseen. Tällä 

työllä pyritään avaamaan keskustelua sijoituksen kannattavuuden kehityksen kautta. Työn 

tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia jokaiselle kiinteistölle, sillä laskennassa on käytetty 

matalan tuottovaatimuksen kiinteistöä. Työtä pystytään kuitenkin hyödyntämään vähintään 

Helsingin keskusta-alueella ja toimii myös suuntaa-antavana suuremman riskin 

toimitilakiinteistöille. Näissä energiatehokkuushankkeen houkuttelevuus siirtyy kassavirran 

suuntaa, eikä myyntihinnan nousuun. Työtä on kuitenkin mahdollisuus soveltaa myös muiden 

kehittyneiden maiden pääkaupunkien markkinoilla, joissa tuottovaatimukset voivat olla reilusta 

Helsingin tason alapuolella.  

 

Työn tuloksen perusteella voidaan todeta, että energiatehokkuushankkeilla on aina positiivinen 

vaikutus sijoituksen kannattavuuteen, sillä hankkeiden energiansäästö on erittäin tarkasti 

laskettavissa. Vaikka energiatehokkuushankkeen takaisinmaksuaika olisi pitoaikaa pidempi, 

niin saavuttu säästö on kuitenkin todennettu ja kun palvelu on maksettu, niin säästö tuo 

positiivisen kassavirtavaikutuksen. Todennettu energiansäästö voidaan sisältää perustellusti 

myyntihintaan, vaikka tämä ei olisi ideaalitilanne. Negatiiviset vaikutukset voivat 

todennäköisesti tulla vain itse hankkeen epäonnistuneesta implementoinnista tai vuokralaisten 

viihtyvyyden heikentymisestä. Näistä jälkimmäinen tulisi olla havaittavissa jo ennen hankkeen 

aloittamista, jolloin projektia tulisi harkita uudelleen.  
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Työn tuloksia tarkastellessa on huomioitava ainakin kaksi fundamentaalista aukkoa. 

Investointikohteena olevan kiinteistön energiansäästöpotentiaali on uniikki. Toinen ongelma 

laskelmassa on kiinteistöjen tuottojen ja tuottovaatimusten suuri vaihtelu sijainnista riippuen. 

Palvelumallien ominaisuuksien myötä energiapotentiaalia löydettäessä on aina mahdollisuus 

saada positiivinen vaikutus sijoituksen kannattavuuteen, mutta vaikutuksen suuruus voi 

vaihdella suuresti. Yleispätevän mallinnuksen tuloksia voidaan käyttää vain ajurina 

jatkotoimiin. Energiatehokkuushankkeiden riski on erittäin pieni ja tulokset hyvin 

ennustettavissa. Tämä kuitenkin vaatii kyseessä olevan kiinteistön tarkempaa katselmointia. Jos 

säästöpotentiaali pystytään kartoittamaan ostovaiheessa, niin sijoittajalla tulee olla 

toimintamalli energiatehokkuushankkeen toteuttajan kanssa. Tästä voi koitua mahdollisesti 

lisäkustannuksia sekä palvelumallin muodostaminen vie aikaa. Laskennallisesti ei kuitenkaan 

ole syytä, miksi palvelumallin hyödyntämistä ei kartoittaisi tarkemmalla tasolla ja selvittäisi 

mahdollisuuksia energia-asiantuntijoiden kanssa sekä selvittäisi millainen vaikutus 

energiatehokkuuden parantumisella olisi imagon kautta. 
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