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Kiinteistön arvon tuotto

Mitä arvoa voimme 
kiinteistöissä tuottaa?
• Kustannustehokas investointi

• Energiatehokas ratkaisu, alhaiset 
käyttökustannukset

• Huoltovapaa kiinteistö, helppo 
ylläpidettävyys ja hyvä käytettävyys

• Käyttäjille miellyttävät 
sisäolosuhteet 

• Kiinteistön saavutettavuus, 
inspiroiva ympäristö

• Kiinteistön pitkäikäisyys, 
monikäyttöisyys ja 
muuntojoustavuus



Missä vaiheessa hanketta tuotetaan suurin arvo?

TOTEUTUS
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TOTEUTUS

• Tilaaja kilpailuttaa parhaat tekijät
• Suunnittelu ja toteutus yhdessä, 

parhaat asiantuntijat mukana
• Osapuolten sitoutuminen

• Tilaaja suunnittelee ja 
kilpailuttaa ratkaisun

• Halvin hinta ratkaisee
• Urakoitsija ei pääse 

vaikuttamaan ratkaisuun



Are Sensus®

• Älykäs talotekniikkajärjestelmä, joka
säästää energiankulutuksessa
sisäolosuhteista tinkimättä.

• Järjestelmä yhdistää lämmityksen, 
jäähdytyksen ja ilmanvaihdon tehokkaasti
hyödyntämällä kiinteistön sisäisiä
energiavirtoja

• Are Sensus tutkitusti vähentää rakennuksen
ostoenergian kulutusta 20–40 %.

• Energiatehokkaammassa järjestelmässä
CO2 -päästöt ovat pienemmät, ja ilmaston
kuormitus entisestään pienenee, jos
tarvittava ostoenergia tuotetaan esim. 
maalämmöllä tai aurinkoenergialla.

• Are Sensus -kohteita on tehty yli 50 kpl ja 
yli 500 000 brm2.



Jos se toimii, niin miksi sitä 
ei tehdä useammin?
Perinteinen hankinta
• Tilaaja suunnittelee ratkaisun valmiiksi
• Tilaaja kilpailuttaa pääurakoitsijan vasten omia tavoitteitaan
• Pääurakoitsija pilkkoo talotekniikan ja kilpailuttaa 

talotekniikkatoimittajat, ratkaisevana tekijänä yleensä 
investoinnin hinta

• Are Sensuksen yhteensopivuus suunnitelmien ja 
hankintapakettien kanssa on sattumanvaraista

IPT-hankinta
• Tilaaja valitsee parhaan tiimin suunnittelemaan kiinteistöön 

parasta ratkaisua vasten tilaajan asettamia tavoitteita
• Kiinteistöön voidaan simuloida erilaisia taloteknisiä 

ratkaisuja (ml. Are Sensus) ja sitä kautta varmistua parhaan 
arvon tuottavasta ratkaisusta

• Suunnitellaan ja toteutetaan tämä ratkaisu tiiviissä 
yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa vasten yhdessä 
sovittu tavoitekustannusta
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kWh/m254 53

*) Ilmalanrinteen energiasimulointi ProjectusTeam, 
Energia- ja ympäristökonsultointi Sweco
**) Keskimääräinen toimistorakennuksen 
lämmitysenergian kulutus. Simuloitu ja toteutunut 
pitävät sisällään sekä lämmitys- että 
jäähdytysenergian kulutuksen.



Esimerkkejä Are Sensus -kiinteistöistä
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Viidelle Are Sensus -kiinteistölle on myönnetty LEED Platinum -sertifikaatti

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sokoshotels.fi%2Ffi%2Fvantaa%2Fsokos-hotel-flamingo%2Fpysakointi&psig=AOvVaw0R561cZ0Wm8ZtnG2bFVt_C&ust=1582979699208000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMixnoeh9OcCFQAAAAAdAAAAABAE


Kohti kestävämpiä kiinteistöjä

Tuotannon 
vaatimukset

Käyttäjien vaatimuksetYhteiskunnan ja ympäristön 
vaatimukset

Ylläpidon vaatimuksetPÄÄTÖS

Hankkeen tavoitteiden 
kuvaaminen, parhaan 
projektitiimin kasaaminen.

Ratkaisun kehittäminen 
yhteistyössä ja päätös 
hankkeen aloittamisesta.

Ratkaisun toteuttaminen 
tuottavasti ja asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti.

Ratkaisun oikea käyttö ja 
tarkoituksenmukainen 
huolto, muuntojoustavuus.



Kaiken mitä nyt
suunnittelemme,  
rakennamme ja 
ylläpidämme, on oltava
tulevaisuuden kestävää

1. Ymmärrämme, mitä lisäarvoa
talotekniikka-alan eri toimijat tuovat 
kiinteistöratkaisujen suunnitteluun ja 
toteutukseen.

2. Rakennamme luottamusta rakennusalan 
eri toimijoiden kesken – tuottavuuden 
parantaminen kestävästi vaatii kaikkien 
alan asiantuntijoiden tietotaitoa.

3. Huomioimme ratkaisun kestävyyden 
hankkeen tavoitteiden asettamisessa, ja 
varmistamme, että nämä tavoitteet 
ohjaavat hankintaa läpi koko 
hankintaketjun.
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