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VUOSI 
2018

”Kaikissa vuoden 2018 
 vastuullisuussaavutuksissa 
ja -askeleissa keskeisenä 
tekijänä on ollut yhteistyö.”
Kai Aejmelaeus 
Toimitusjohtaja
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Sponda lyhyesti 

SPONDA OYJ on Suomen johtava kiinteistö
sijoitusyhtiö. Olemme kiinteistöalan suunnan
näyttäjä, luotettava toimitilakumppani 
sekä vastuullinen kiinteistöjen ja kaupunki
keskustojen kehittäjä. Omistamme, 
vuokraamme ja kehitämme toimisto tiloja, 
liike tiloja ja kauppakeskuksia Suomen 
suurimmissa kaupungeissa. Rakennamme 
toimintaympäristöjä, jotka luovat edellytykset 
asiakkaidemme menestykselle.

Spondan omistaa maailman arvostetuimpiin 
sijoitusyhtiöihin kuuluva Blackstone, jonka 
laaja, kansainvälinen kokemus kiinteistö
sijoituksista antaa meille ainutlaatuiset 
edellytykset johdattaa toimialaamme 
tulevaisuuteen. Spondan liiketoimintayksiköt 
ovat Toimistokiinteistöt,  Kauppakeskukset, 
Kiinteistökehitys, Portfolio Management 
sekä Coworkingtilat (31.12.2018). 

3,9
TYYTYVÄISYYS 
VUOKRANANTAJAAN 
(1-5)

53 % 
TOIMISTOJA

48 %
JÄTTEIDEN 
KIERRÄTYSASTE

40 % 
KAUPPAKESKUKSIA 45,0

kg CO2 / Brm² 
HIILIJALANJÄLKI

200,5
kWh/Brm² 
ENERGIANKULUTUS

34 %
YMPÄRISTÖ-
SERTIFIOINTIASTE 

Uudet 
sertifi oinnit
Spondan kiinteistöt 
saavuttivat viisi uutta 
ympäristösertifi kaattia ja 
kahden tasoa onnistuttiin 
nostamaan.

1,2 milj. m²
VUOKRATTAVAA 
PINTA-ALAA

84  M€
KIINTEISTÖKEHITYKSEN 
INVESTOINNIT

3,8 mrd. €
KIINTEISTÖJEN ARVO

Ratinan avajaiset
Spondan uusi kauppakeskus Ratina 
avattiin huhtikuussa Tampereella. 
Ratina on Spondan historian suurin 
kiinteistökehityshanke.

125
TYÖNTEKIJÄÄ 

2,03 %
SAIRAUSPOISSAOLOT 
TYÖAJASTA

Uusi 
toimitus  johtaja
Kai Aejmelaeus nimitettiin 
Spondan toimitusjohtajaksi.

Tiedot 
31.12.2018 

Vastuullisuuskatsaus 2018 73
3

VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN VASTUULLISUUSPRIORITEETTIMME TUNNUSLUVUT RAPORTOINTIPERIAATTEET   VUOSI 2018



UUDET KIINTEISTÖT  
HUIPPUSIJAINNEILLA

Kiinteistöportfoliomme kasvoi 
vuonna 2018 kahdella uudella 
kiinteistöllä, kun Kauppakeskus Ratina 
Tampereella ja Tikkurilan juna-aseman 
yhteydessä sijaitseva toimisto- ja 
liiketilakokonaisuus, Väritehtaankatu 
8, avasivat ovensa. Ratina on 
Spondan suurin kauppakeskus 
ja samalla yhtiön historian 
mittavin kiinteistökehityshanke. 
Molemmat kiinteistöt sijaitsevat 
keskeisillä paikoilla liikenteen 
solmukohdissa ja perustuvat matalan 
energiankulutuksen ratkaisuihin.

JÄLLEEN TOIMIALAN 
VASTUULLISIMPIEN JOUKOSSA

Sponda sijoittui kiinteistöalan kansainvälisessä 
GRESB (Global Real Estate Sustainability 
Benchmark) 2018 -vastuullisuusarvioinnissa 
omassa vertailuryhmässään Suomen ykköseksi 
ja Pohjoismaiden toiseksi. Myös Euroopan 
mittakaavassa Sponda sijoittui parhaiden joukkoon. 
GRESB on maailmanlaajuinen vastuullisuusvertailu, 
joka mittaa kiinteistöalan yritysten vastuullisuutta 
eri osa-alueilla.  Arvioinnissa saavutimme täydet viisi 
tähteä ja saimme kuudetta vuotta peräkkäin Green 
Star -tunnustuksen vastuullisesta työstämme.

VAHVA VUOSI SERTIFIOINNEISSA
Spondan kiinteistöt saavuttivat vuoden 2018 aikana viisi 
uutta ympäristösertifikaattia ja kahden sertifikaatin tasoa 
onnistuttiin nostamaan. Merkittävimpinä sertifiointeina Tikkurilan 
Väritehtaankatu 8 -toimisto- ja liiketilakiinteistölle myönnettiin LEED® 
Gold-tason sertifikaatti ja Ruoholahden Tähti -toimistokiinteistö 
saavutti ensimmäisenä toimistotalona Suomessa BREEAM® In-Use 
-sertifioinnin Excellent-tason. Lisäksi kauppakeskus Forum nosti 
BREEAM® In-Use -sertifikaattinsa Very Good -tasolle.

Vuoden 2018 kohokohtia
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Suomen hyvä taloustilanne ja kiinteistö

markkinoiden aktiivisuus loivat kuluneelle 

vuodelle otolliset lähtökohdat. Transaktio

volyymit kiinteistökauppamarkkinoilla 

ylsivät noin 9 miljardiin ja toimitilojen 

sekä liiketilojen kysyntä pysyi vahvana 

koko salkkumme osalta.  

Yhtiön liikevaihto ja nettotuotot väheni

vät hieman vuonna 2018. Sponda panosti 

edellisvuosien tapaan vahvasti kiinteistö

kehitykseen, johon investoitiin 84 miljoo

naa euroa. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 

vuoden 2018 lopussa oli noin 3,8 miljardia 

euroa. 

VASTUULLISUUSSAAVUTUKSIA
Vastuullisuuden näkökulmasta vuosi 

2018 oli yhtiöllemme menestyksekäs. 

Etenemme kohti vuoden 2020 energia

tehokkuusohjelman päämäärää, jossa 

tavoitteena on vähentää energiankulu

tusta 20 % vuosien 2001–2005 tasosta.  

Saimme parannettua myös kiinteistö

jemme materiaalitehokkuutta. Kierrätys

asteen nostamisessa tärkeiksi osoittau

tuivat vuonna 2017 kauppakeskuksissa 

käynnistetty ympäristökoordinaattoritoi

minta sekä aktiivinen asiakasyhteistyö.

Spondan vastuullisuustyö sai jälleen 

näkyvän tunnustuksen syyskuussa 2018, 

kun kiinteistöalan GRESBtulokset julkis

tettiin. Yhtiö oli kansainvälisessä vas

tuullisuusvertailussa omassa vertailuryh

mässä Suomen ykkönen ja pohjoismaiden 

”Menestystulokset 
kertovat yhtiömme 
pitkätähtäimisestä 
ja sitoutuneesta 
vastuullisuustyöstä.”

Toimitusjohtajan katsaus
Vuosi 2018 muistetaan yhtiön historian suurimman kehityshankkeen 
valmistumisesta, liiketoimintaa ohjaavien tietojärjestelmien 
uudistamisen aloittamisesta ja vastuullisuussaavutuksista. Oma 
ympäristökumppanuusohjelma, tutkimus ja kehitysyhteistyö 
ja niitä vahvistavat modernit tietojärjestelmät tukevat 
Spondan roolia kestävän kehityksen edelläkävijänä. 
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toinen sekä myös Euroopan mittakaavassa 

parhaimpien joukossa.

Vuoden aikana saavutimme viisi uutta 

ympäristösertifiointia. Väritehtaankadun 

uudiskohde sai kultaisen LEEDsertifikaa

tin ja Ruoholahden Tähti Suomen ensim

mäisen toimistotalon BREEAM InUse 

Excellent sertifikaatin. Myös Forumin 

kauppakeskus nosti BREEAMluokitustaan 

kerralla kaksi tasoa.

PITKÄTÄHTÄIMISTÄ 
VASTUULLISUUSTYÖTÄ
Menestystulokset kertovat yhtiömme 

pitkätähtäimisestä vastuullisuustyöstä. 

Vastuullisuus huomioidaan kiinteistöjen 

koko elinkaaressa ja yhtiön johto sekä 

henkilöstö ovat vahvasti sitoutuneet 

vastuullisuustyöhön ja tavoitteisiin. 

Hyviä tuloksia ei kuitenkaan voida pitää 

itsestäänselvyytenä. Pyrimme jatkuvasti 

kehittämään omia toimintamallejamme ja 

löytämään entistä tehokkaampia tapoja ja 

teknologioita vastuullisuustyön tekemi

seen. 

Kuluneen vuoden suurin teknologinen 

kehitysaskel oli Spondan tietoliikenne

järjestelmäuudistuksen käynnistäminen. 

Modernit tietojärjestelmät tulevat tuke

maan jatkossa vahvasti myös yhtiömme 

vastuullisuustyötä.

Ympäristösertifiointien hakeminen on 

Spondalle edelleen merkittävä strateginen 

linjaus. Sertifikaatit tuovat sidosryhmille, 

asiakkaille ja loppukäyttäjille luotetta

vaa tietoa siitä, kuinka vastuullisuus on 

integroitu osaksi yhtiömme toimintaa ja 

prosesseja.

HISTORIAN SUURIN 
KEHITYSHANKE VALMISTUI 
Vuoden juhlahetki oli Spondan historian 

suurimman kehityshankkeen – tampere

laisen kauppakeskuksen Ratinan – valmis

tuminen huhtikuussa 2018. BREEAMym

päristösertifikaatin mukaisesti raken

nettu, vastuullisia arvoja korostava 

kauppakeskus tarjoaa noin 1 000 uutta 

työpaikkaa ja vetää tavoitteiden mukai

sesti noin 600 000 kuukausikävijää.

Uudenlaisella yhteisöllisellä konseptilla 

kehitetty Ratina ei ole perinteinen kaup

pakeskus vaan palvelu ja viihtymiskes

kittymä, joka muuttaa koko Tampereen 

kaupunkikuvaa ja luo ympärilleen uuden

laista kaupunkikulttuuria.

Toinen merkittävä vuonna 2018 valmis

tunut uudiskohde oli Tikkurilan Väriteh

taankadun toimisto ja liiketilakiinteistö. 

Kultaisen LEEDsertifikaatin saanut 

kiinteistö on esimerkki vastuullisesta 

elinkaarirakentamisesta, jossa kohteen 

sijainti takaa käyttäjille loistavat ekologi

set kulkuyhteydet ja monipuoliset oheis

palvelut. 

Käynnistimme vuonna 2018 myös kaksi 

merkittävää uutta kiinteistöhanketta. 

Sekä Tampereelle rakentuvan toimisto ja 

liiketilakiinteistön Ratinan toimistotalon 

että Arkadiankadun kiinteistön peruskor

jauksen arvioidaan valmistuvan keväällä 

2020.

VASTUULLISUUS NOUSEE 
KILPAILUTEKIJÄKSI
Vuoden aikana tekemämme asiakastutki

mukset osoittavat, että vastuullisuus on 

noussut myös asiakkaidemme liiketoimin

nassa yhä merkittävämpään rooliin. Ener

giatehokkaan kiinteistön ja vastuullisen 

toimitilakumppanin valinnalla halutaan 

tukea yritysten omia vastuullisuustavoit

teita ja verkostoitua muiden kestävästi 

toimivien yritysten kanssa. Toimitilat ovat 

nousemassa henkilöstön hyvinvoinnin 

”Vuoden juhlahetki oli 
yhtiömme historian 
 suurimman kehitys-
hankkeen – Ratinan 
kauppakeskuksen – 
valmistuminen.”

ja työmotivaation kautta uudella tavalla 

myös yritysten väliseksi kilpailutekijäksi. 

Yhä useampi asiakas kaipaa apua myös 

ympäristöystävällisen yrityskulttuu

rin jalkauttamiseen. Tähän tarpeeseen 

olemme luoneet oman ympäristökump

panuusohjelman. Ohjelman tavoitteena 

on laajentaa kiinteistöasiakkuus kumppa

nuudeksi, jossa asiakasyritystä autetaan 

kasvamaan yhä kokonaisvaltaisemmin 

vastuulliseksi toimijaksi – ja myös viesti

mään omasta ympäristötehokkuudestaan. 
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MISSIONA KOKO ALAN 
ETEENPÄIN VIEMINEN
Alan johtavana toimijana haluamme olla 

vaikuttamassa vastuullisuuskehitykseen. 

Teimme vuoden aikana tiivistä yhteis

työtä eri järjestöjen kanssa ja panostimme 

aiempien vuosien tapaan tutkimus ja 

kehitystyöhön sekä vastuullisuusriskien 

hallintaan. 

Oma coworkingkonseptimme MOW 

mahdollistaa innovatiivisten toimitilarat

kaisujen jalkauttamisen käytäntöön sekä 

nopean reagoinnin työtapojen muutok

seen. Kuluneena vuonna MOW lisäsi 

tarjontaansa kaikille avoimet ja ympäri 

vuorokauden varattavissa olevat neuvot

telu ja tapahtumatilat. 

Vuoden lopussa MOW laajeni Tampereelle, 

jonne avautui konseptin uusin hub MOW 

Supernova. Hubin virallisia avajaisia vie

tettiin helmikuussa 2019.

ENTISTÄ VAHVEMPAA 
EDELLÄKÄVIJYYTTÄ
Menestyvän ja vastuullisen liiketoimin

nan perusta on henkilöstö. Vuosi 2018 oli 

kiireinen ja haluankin kiittää lämpimästi 

kaikkia työntekijöitämme, jotka ovat 

mahdollistaneet yhtiön saavutukset ja 

olleet mukana viemässä yhtiön toimintaa 

eteenpäin. Jatkossa tulemme panosta

maan entistä vahvemmin työympäristön 

viihtyvyyteen, jotta henkilöstöllämme 

olisi parhaat mahdolliset edellytykset työn 

tekemiseen.

Kaikissa vuoden aikana tapahtuneissa 

vastuullisuussaavutuksissa ja askeleissa 

keskeisenä tekijänä on ollut yhteistyö. 

Haluan henkilöstön ohella kiittää myös 

asiakkaitamme ja sidosryhmiämme siitä 

työstä, jota olette tehneet saavutusten 

eteen – ne eivät olisi olleet mahdollisia 

ilman teitä. Vuonna 2019 keskitymme 

vahvasti perusliiketoimintaamme, liike ja 

toimistokiinteistöjen sekä työympäristö

jen kehittämiseen ja vuokraukseen – sekä 

siihen läheisesti liittyvään vastuullisuus

työhön.

Kai Aejmelaeus, 

toimitusjohtaja

”Vastuullisuus on noussut 
myös asiakkaidemme 
liiketoiminnassa yhä 
suurempaan rooliin.”

Citycenterissä sijaitsevan No Pizza 
-ravintolan kulmakivi on vastuullisuus
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Kehittämällä toimitiloista viihtyisiä ja 

yksilöllisiä toimintaympäristöjä luomme 

edellytykset asiakkaidemme menestyk

selle. Energiatehokkaiden kiinteistöjemme 

avulla asiakkaamme säästävät myös 

konkreettisesti energiankulutuksessaan. 

Energiankulutuksen vähentämisen lisäksi 

ympäristövastuumme ytimessä ovat 

hiilidioksidipäästöjen ja vedenkulutuksen 

vähentäminen sekä jätteiden mahdolli

simman tehokas kierrätys.

Investoimme kiinteistöjemme kehittämi

seen vuosittain merkittävästi ja luomme 

samalla arvoa yhteistyökumppaneil

lemme ja yhteiskunnalle laajemmin. 

Olemme myös mukana kehittämässä viih

tyisiä kaupunkiympäristöjä yhteistyössä 

eri sidosryhmien kanssa.

Vastuullisuudella on tärkeä tehtävä 

henkilöstömme kokeman arvon näkökul

masta. Ammattitaitoisten työntekijöiden 

sitouttaminen ja rekrytointi ovat liiketoi

mintamme menestyksen kannalta kes

keisiä asioita. Haluamme henkilöstömme 

kokevan, että he voivat olla osana vastuul

lista toimintaamme. Siksi panostamme 

positiivisen ja vastuullisen työilmapiirin 

luomiseen hyvällä johtamisella ja tuemme 

henkilöstön ammatillista kehitystä laa

dukkaalla koulutuksella.

Näin luomme arvoa 
Toiminnallamme haluamme luoda arvoa asiakkaillemme, henkilöstöllemme, 
yhteiskunnalle ja erilaisille yhteisöille, joihin toimintamme joko suoraan 
tai välillisesti vaikuttaa. Samalla kannamme vastuun ympäristöstä.

Vastuullisuus on 
olennainen osa Spondan 
strategiaa ja jokapäiväistä 
toimintaa. Asiakkaamme, 
yhteistyökumppanimme 
ja muut sidosryhmämme 
ovat avainroolissa 
vastuullisuutemme 
toteuttamisessa.

Helsingin ydinkeskustaVastuullisuuskatsaus 2018 73
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SPONDAN 
LIIKETOIMINTA 

Sponda omistaa, vuokraa ja 
kehittää toimisto, liiketila ja 

kauppakeskus kiinteistöjä. 
Innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä 

ratkaisuilla ja laadukkaalla 
kiinteistöjen ylläpidolla tarjoamme 

asiakkaillemme viihtyisät, 
turvalliset ja energiatehokkaat 

toimitilat. 

Tiedot 
31.12.2018 

SPONDAN TUOTTAMA ARVO  TOIMINTAMALLIT  SPONDAN PÄÄOMAT  

Taloudellinen pääoma
•  Sijoituskiinteistöjen arvo 3 756 M€
•  Kiinteistökehitysinvestoinnit 84 M€
•  Ylläpidon investoinnit (capex) 42,3 M€

Henkilöstöpääoma
• Henkilömäärä 125
•  Koulutusrakenne: tiedekorkeakoulu 49%, 

ammattikorkeakoulu 19%, opistotasoinen 31%, muu 1%
• Koulutuspäivät / hlö 1,23      

Tuotantopääoma 
•  Kiinteistöjen määrä 165 kpl
•  Toimistojen pinta-ala 567 000 m2

•  Kauppakeskusten pinta-ala 303 000 m2

• Tonttien arvo 47 M€

Älyllinen pääoma 
•  Ympäristökumppanuuksia 16 kpl
•  Kiinteistöjä energiatehokkuusohjelmassa 102 kpl
•  Toimitila- ja palvelukehitys
•  Yrityssuunnittelu

Sosiaalinen pääoma 
•  Aktiivisuus alan järjestöissä
•  Laaja alihankintaverkosto

Luonnonvarat 
•  Veden kulutus 405 796 m3

• Sähkönkulutus 140 297 MWh
• Lämmönkulutus 167 838 MWh
• Kaukokylmän kulutus 15 053 MWh

Arvo asiakkaille
•  Liiketoimintaa tukevat toimitilat
•  Kiinteistökannan kehitys
•  Säästöä toimitilojen energiankulutuksen 

pienenemisestä

Arvo yhteiskunnalle
•  Kaupunkiympäristön kehitys
•  Spondan liiketoimista aiheutuneet verot 17,1 M€
•  Kiinteistökehityksen investoinnit 84 M€

Arvo yhteisölle 
•  Työllistäminen
•  Osaamisen jakaminen

SPONDAN VISIO
Toimitilaasiakkaan 

ensimmäinen valinta.

Vaikutus ympäristölle 
•  Energian- ja vedenkulutuksen vähentäminen
• Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
• Jätteen kierrätyksen maksimointi

Spondan arvonluontimalli

Vastuullisuuskatsaus 2018 73
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Vastuullisuus Spondassa 
Vastuullisuus on olennainen ja erottamaton osa strategiaamme, jokapäiväistä työtämme ja liiketoimintaosaamistamme. 
Vastuullisuutemme ytimessä on aktiivinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa kestävän kehityksen 
saavuttamiseksi. Kuuntelemme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja yhteisöjä, jotta voimme 
rakentaa pohjaa ja edellytyksiä vahvalle yhteistyölle ja sitä kautta dynaamiselle asiakaslähtöisyydelle. 

KUUNTELEMME SIDOSRYHMIÄMME 
Vastuullisuustyötämme ohjaa visiomme 

olla kiinteistöalan luotetuin ja kannat

tavin toimija sekä vastuullisin kestävän 

kehityksen toteuttaja. Luottamuksen 

syntyminen perustuu sidosryhmiemme 

kuunteluun ja tavoitteelliseen sidosryhmi

emme arvostamaan toimintaan.

Olemme määrittäneet sidosryhmiemme 

avulla kuusi vastuullisuusprioriteettia, 

joille kaikille on asetettu sekä lyhyen että 

pitkän aikavälin tavoitteet. Raportoimme 

tavoitteiden saavuttamisen edistymi

sestä vuosittain vastuullisuuskatsauk

sessamme. Tavoitteisiimme voi tutusta 

sivuilla 22–47.

RAKENNAMME TOIMINTAAMME 
VASTUULLISUUSPERIAATTEIDEN 
AVULLA
Pohjaa ja edellytyksiä sidosryhmien 

väliselle yhteistyölle rakennamme mm. 

sitoutumalla meille tärkeiden yhteisöjen 

arvoihin ja eettisiin toimintatapoihin. 

Strategiamme lisäksi vastuullisuus

työmme perustuu yhtiömme arvoihin, 

eettiseen toimintaohjeeseemme eli Code 

of Conductiin sekä YK:n Global Compact 

vastuullisuusperiaatteisiin. Vuonna 2018 

laajensimme Code of Conductin koske

maan myös Spondan koko toimitusketjua 

ja laadimme toimitusketjulle oman Supp

lier Code of Conduct toimintaohjeen.

VAHVISTAMALLA YHTEISTYÖTÄ 
SIJOITAMME TULEVAISUUTEEN
Sidosryhmiemme kuuntelu ja edellytysten 

rakentaminen yhteistyölle erilaisten toi

mijoiden kanssa vahvistaa toimintamme 

voimaa myös tulevaisuudessa ja vie alaa 

eteenpäin kestävällä tavalla. Teemme 

jatkuvaa yhteistyötä kiinteistöalan järjes

töissä ja verkostoissa alan parhaiden käy

täntöjen ja vastuullisten toimintatapojen 

edistämiseksi. Kiinteistöjen hoitaminen 

yhteistyössä edistää kestävää kehitystä 

koko yhteiskunnan tasolla, sillä rakennuk

set aiheuttavat merkittävän osan maail

man energiankulutuksesta ja hiilidioksi

dipäästöistä. Siksi on tärkeää, että kaikki 

osapuolet sitoutuvat yhdessä kiinteistöjen 

vastuulliseen kehittämiseen – se on sijoi

tus kestävään tulevaisuuteen.

Spondalla on kaikissa elinkaaren eri 

vaiheissa olevia kiinteistöjä. Olipa kyse 

uudis tai korjausrakentamisesta, tavoit

teenamme on luoda eri sidosryhmien 

kanssa yhteistyössä terveellisiä ja turval

lisia työympäristöjä. Joustavissa, viihtyi

sissä ja arvonsa säilyttävissä rakennuk

sissa ihmiset voivat hyvin.  

 
ASIAKAS-
KOKEMUKSEN 
PARANTAMINEN

• Asiakkaan toimintaa 
tukevat työympäristöt ja 
kiinteistöjen palvelut

• Sisäympäristön 
viihtyvyys

• Asiakkaan turvallisuus 
ja terveys

• Asiakkaan vastuullisuus-
tavoitteiden tukeminen

HENKILÖSTÖÖN 
PANOSTAMINEN

• Henkilöstön ammatti-
taidon kehittäminen

• Henkilöstön 
työhyvinvointi

• Henkilöstön turvallisuus 
• Henkilöstön tasa-

arvoinen kohtelu

KIINTEISTÖJEN 
SIJAINTI

• Ympäristön hyvinvoinnin 
huomioiminen 
kiinteistösijoituksista 
päätettäessä

• Kiinteistöomistusten 
keskittäminen 
kaupunkeihin julkisen 
liikenteen äärelle

• Kiinteistöomistusten 
keskittäminen prime-
alueille

• Investoinnit 
kiinteistöomaisuuteen

ENERGIA- JA 
YMPÄRISTÖ-
TEHOKKUUS

• Kiinteistöjen 
energiatehokkuus 

• Kasvihuonekaasupäästöt 
ja uusiutuva energia

• Asiakkaiden 
ja henkilöstön 
ympäristötietoisuuden 
lisääminen 

• Kiinteistöjen jätteiden 
lajittelu ja hyötykäyttö

• Kiinteistöjen sertifi oinnit 
• Kiinteistöjen 

vedenkulutus

ALAN 
ETEENPÄIN 
VIEMINEN

• Aktiivinen osallistuminen 
kehitystyöhön 
kiinteistö- ja rakennus-
alan järjestöissä

• Osaamisen ja ammatti-
taidon jakaminen

• Oma tutkimus- ja 
kehitystyö

KUUNTELEMME RAKENNAMME VAHVISTAMME

LÄPINÄKYVÄ 
JA EETTINEN 
LIIKETOIMINTA  

• Liiketoiminta-
periaatteet

• Hyvä hallinto 
ja riskienhallinta

• Läpinäkyvä viestintä 
ja raportointi

• Hankintojen johtaminen 
ja vastuullinen hankinta

• Sidosryhmille 
tuotettu arvo

Vastuullisuusprioriteettimme
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VASTUULLISUUDEN 
JOHTAMINEN 

”Edellytämme koko 
toimitusketjuumme 
kuuluvilta toimijoilta 
läpinäkyvää liiketoimintaa, 
jossa kestävä kehitys on 
huomioitu.”
Pirkko Airaksinen
Vastuullisuuspäällikkö

73
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Vastuullisuuden johtamisesta ja tavoittei

den saavuttamisesta vastaavat Spondassa 

toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Spondan 

johtoryhmä käsittelee vastuullisuusasiat 

ja sen tavoitteissa etenemisen kvartaaleit

tain. Ympäristövastuun johtoryhmä, joka 

koostuu johtoryhmän ja johdon edusta

jista, kokoontuu säännöllisesti 4–6 kertaa 

vuodessa. Tarvittaessa vastuullisuus

asioita käsitellään yhtiön hallituksessa.

Tavoitteellista vastuullisuustyötämme 

ohjaa kuusi vastuullisuusprioriteettia, 

joille kaikille olemme asettaneet sekä 

pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteet.

Vastuullisuusprioriteettimme ovat:

• Energia ja ympäristötehokkuus

• Kiinteistöjen sijainti

• Asiakaskokemuksen parantaminen

• Henkilöstöön panostaminen

• Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta

• Alan eteenpäin vieminen

Prioriteetteihin ja niiden tavoitteisiin voi 

tutustua tarkemmin katsauksen sivuilla 

22–45.

Vastuullisuustyö auttaa meitä myös 

riskienhallinnassa. Mahdollisten ympä

ristöriskien arviointi kuuluu olennaisena 

osana Spondan säännölliseen riskienhal

lintaprosessiin. Johtoryhmämme arvioi 

myös osana yhtiön päätöksentekoa toi

mintaamme liittyviä ilmastonmuutoksen 

riskejä ja mahdollisuuksia. 

Prioriteettien lisäksi toimintaamme ohjaa

vat sisäiset ja ulkoiset sitoumukset. Näistä 

merkittävin on Code of Conduct ohjeisto, 

joka luo perustan yhtiön vastuullisuus

työlle ja sen johtamiselle sekä sidosryh

mäyhteistyölle. Ohjeisto kattaa Spondan 

vastuullisuuden periaatteet, kuten hyvän 

hallintotavan, vastuut ja odotukset tär

keimpiä sidosryhmiä kohtaan, läpinäky

vän liiketoiminnan, lahjonnan ja korrup

tion vastaisuuden, ympäristövastuun sekä 

KUUNTELEMME RAKENNAMME VAHVISTAMME

ENERGIA- JA 
YMPÄRISTÖ-
TEHOKKUUS

KIINTEISTÖJEN 
SIJAINTI

ASIAKAS-
KOKEMUKSEN 
PARANTAMINEN

HENKILÖSTÖÖN 
PANOSTAMINEN

ALAN 
ETEENPÄIN 
VIEMINEN

LÄPINÄKYVÄ 
JA EETTINEN 
LIIKETOIMINTA 

Vastuullisuusprioriteettimme

Vastuullisuuden organisointi
Vastuullisuus on yksi strategiamme kulmakivistä ja oleellinen osa jokapäiväistä työtämme. Olemme määrittäneet 
toimintamme kannalta kuusi merkittävää vastuullisuusprioriteettia, joiden johtaminen on hajautettu ja 
vastuutettu sekä johtoryhmän että operatiivisella tasolla. Vastuullisuustyötä ja sen kehitystä Spondassa 
ohjaa vastuullisuuspäällikkö, joka kuuluu 2018 perustettuun Innovaatiot ja vastuullisuus yksikköön.  
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Kokonaisvaltainen lähestymista-
pamme vastuullisuuteen on saanut 
meillä oman, sitä kuvaavan termin 
Spondability. Se kattaa kaikki vas-
tuullisuuden alueet – niin sosiaalisen, 
taloudellisen kuin ympäristövastuun 
– ja on Spondan päivittäisen tekemi-
sen ytimessä. Spondability on vuosien 
varrella kehittynyt Spondan pysyväksi 
arvoksi ja ajattelutavaksi, joka innos-
taa ja tuo työhön merkityksellisyyttä.

VASTUUMME SIDOSRYHMILLEMME

Merkittävänä toimijana olemme 
vastuussa useille eri sidosryhmi-
lle – asiakkaille, sijoittajille, yhteis-
työkumppaneille ja yhteiskunnalle. 
Edistämme kiinteistöalan vastuullisia 
toimintatapoja yhteistyössä sidos-
ryhmiemme kanssa tavoitteenamme 
aktiivinen ja avoin vuoropuhelu, joka 
perustuu luotettavuuteen ja rehelli-
syyteen. Raportoimme sidosryhmil-
lemme säännöllisesti toimenpiteistä 
ja saavutuksista vastuullisuuteemme 
liittyen ja kehitämme tätä raportointia 
jatkuvasti.

VASTUUMME TYÖNANTAJANA

Sosiaalinen vastuu Spondassa on 
ensisijaisesti vastuuta henkilöstöstä ja 
henkilöstön työhyvinvoinnista. Keskei-
senä tavoitteenamme on henkilöstön 
oikeudenmukainen ja syrjimisen pois-
sulkeva kohtelu aina rekrytoinnista 
työsuhteen päättymiseen saakka.

VASTUUMME YMPÄRISTÖSTÄ

Vastuullisena kiinteistönomistajana 
otamme ympäristönäkökohdat huo-
mioon kaikessa toiminnassa. Olemme 
sitoutuneet yhdessä asiakkaidemme 
kanssa kiinteistöjen energiankulutuk-
sen, hiilidioksidipäästöjen ja veden 
kulutuksen vähentämiseen sekä jät-
teen kierrätysasteen nostamiseen.

Haluamme olla asiakkaiden, ammatti-
taitoisen henkilöstön sekä sijoittajien 
ensimmäinen valinta ja siksi vastuul-
lisuus on olennainen osa strategi-
aamme.

vastuun työnantajana. Code of Conduct 

on Spondan hallituksen hyväksymä, ja 

sitä täydentävät yhtiön sisäiset politiikat, 

toimintaohjeet sekä sitoumukset. 

Vuonna 2018 käyttöönotettu laajennettu 

Supplier Code of Conduct on perustana 

kaikissa uusissa ja uudelleen neuvotel

tavissa alihankintasopimuksissamme. 

Toimitusketjun eettisissä periaatteissa on 

korostettu muun muassa läpinäkyvään 

liiketoimintaan, ympäristövastuuseen, 

työvoimaan, ihmisoikeuksiin ja turvalli

suuteen liittyviä vastuita. Spondan oman 

henkilöstön eettisten periaatteiden lisäksi 

edellytämme koko toimitusketjuumme 

kuuluvilta toimijoilta läpinäkyvää liiketoi

mintaa, jossa kestävä kehitys on huo

mioitu. Vuonna 2019 otamme käyttöön 

sähköisen whistleblowingkanavan, jonka 

kautta mahdollisia väärinkäytöksiä ja 

epäilyttäviä toimintoja voidaan raportoida 

ja ilmoittaa anonyymisti.

Toimintaamme ohjaa myös Helsingin 

kaupungin ilmastokumppanuus, sitou

tuminen kiinteistöalan energiatehok

kuussopimus TETS:iin, sekä pääkonttorin 

ja MOWien osalta WWF Green Office 

tavoitteet. 

Tavoitteemme vuodelle 2019 on vastuul

lisuuden olennaisuusanalyysin päivittä

minen. Olennaisuusanalyysin pohjalta 

vastuullisuusprioriteetit määritellään 

uudelleen ja asetetaan pitkän aikavälin 

vastuullisuustavoitteet.

Vastuullisuus on 
yksi strategiamme 
kulmakivistä ja oleellinen 
osa jokapäiväistä 
työtämme.
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Miten vastaamme 
trendeihin ja muutoksiin 
Kehitämme toimintaamme aktiivisesti ja pitkäjänteisesti 
vastataksemme yhteiskunnallisiin ja toimialaamme vaikuttaviin 
megatrendeihin. Samalla luomme pohjaa kasvulle ja uusille 
kilpailueduille. Kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja digitalisaatio ovat 
megatrendejä, jotka vaikuttavat nyt kiinteistöalaan voimakkaimmin. 

KAUPUNGISTUMINEN 
Väestö ja työpaikat keskittyvät yhä enem

män kaupunkeihin ja kaupunkikeskusten 

ympärille. Kaupungistumisen seurauk

sena tarve toimitiloille ja kaupan palve

luille kasvaa kasvukeskuksissa ja hyvien 

kulkuyhteyksien varrella. Asiakkaamme 

arvostavat yhä enemmän liike ja toimi

tilojen sijaintia kaupunkien keskustoissa. 

Tilojen kysyntä etenkin Helsingin ydin

keskustassa jatkaa kasvuaan.

Vastataksemme muutokseen keskitämme 

kiinteistöomistustamme Helsingin ja 

Tampereen parhaille sijainneille raide

liikenteen ja liikenteen solmukohtien 

välittömään läheisyyteen. Kiinteistöjen 

keskeinen sijainti hyvien julkisten liiken

neyhteyksien ääressä kannustaa myös 

asiakkaitamme suosimaan ympäristöystä

vällisiä tapoja liikkua.

ILMASTONMUUTOS 
Ilmastonmuutos vaikuttaa laajamittaisesti 

ympäri maailman. Energiatehokkuusvaa

timukset ja toisaalta energiakustannusten 

nousupaineet kasvavat toimialallamme.

Päästöjen vähentäminen ja uusiutuvien 

energiamuotojen käytön lisääminen ovat 

elintärkeässä asemassa ilmastonmuutok

sen hidastamiseksi. Energiatehokkuusoh

jelmamme avulla pyrimme vähentämään 

omia ympäristövaikutuksiamme kiinteis

töalan edelläkävijöiden joukossa. Kiinteis

tötoimialan merkitys ilmastonmuutoksen 

torjunnassa on suuri, sillä rakennukset 

aiheuttavat merkittävän osan maailman 

energiankulutuksesta ja hiilidioksidi

päästöistä. Energiatehokkuus on ollut 

jo vuodesta 2009 alkaen yksi strategisia 

painopisteitämme.  

 

Kalevankatu 30, 
Helsingissä
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Kiinteistöt joutuvat myös alttiiksi sään 

ääriilmiöille, joihin varaudumme yhdessä 

ylläpitoverkoston kanssa. Lisäksi ilmas

tonmuutoksen riskejä hallitaan mm. 

ympäristösertifiointien ja uusissa ja 

peruskorjattavissa kiinteistöissä Spondan 

suunnitteluratkaisujen avulla.

DIGITALISAATIO, VERKKOKAUPPA 
JA TYÖELÄMÄN MURROS
Teknologian kehittyminen ja digitalisaa

tio vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan ja 

asiakkaidemme toimintaan. Alan edel

läkävijänä pyrimme löytämään parhaat 

mahdolliset ratkaisut asiakkaidemme 

muuttuviin tarpeisiin. Kuluneen vuoden 

suurin teknologinen kehitysaskeleemme 

oli Spondan tietoliikennejärjestelmäuu

distuksen käynnistäminen. Modernit tie

tojärjestelmät tulevat tukemaan jatkossa 

vahvasti myös yhtiömme vastuullisuus

työtä.

Digitalisaatio laajentaa kiinteistöalan 

digitaalisten palvelujen tarjontaa tuoden 

kustannussäästöjä tilojen ja henkilöstö

määrän suhteen. Samalla myös asiak

kaiden kiinteistöihin liittyvät odotukset 

kasvavat. 

Kaupan alalla digitalisaatio ja verkko

kauppa ovat haastaneet perinteisiä kaup

pakeskuksia ja yrityksiä uudistamaan 

toimintaansa. Kauppakeskukset ovat 

muuttumassa yhä vahvemmin elämys

keskuksiksi, joihin tullaan viihtymään ja 

kuluttamaan aikaa. Esimerkiksi Ratinassa 

lapsiperheisiin panostetaan erityisesti: 

tarjolla on runsaasti lapsille sopivia tiloja, 

palveluita ja aktiviteetteja. Forumin ja 

Ratinan mobiilisovellukset, jotka ideoi

tiin asiakkaiden toiveiden pohjalta, taas 

auttavat asiakasta tutustumaan kauppa

keskuksen liikkeisiin ja palvelutarjontaan, 

tuleviin tapahtumiin sekä tuoreimpiin 

asiakasetuihin. Älysovellus helpottaa 

kauppakeskuksessa navigointia ja tuo 

parhaat tarjoukset käden ulottuville. 

Kauppiaille appi tarjoaa tehokkaan vies

tintäkanavan.

Digitalisaation myötä ajasta ja paikasta 

riippumaton työnteko on lisääntynyt, 

mikä luo uusia tarpeita toimistoympäris

töille. Ihmisten tarve yhteisöllisyydelle ei 

ole kuitenkaan hävinnyt. Toisaalta myös 

eri kokoiset yritykset tarvitsevat yhä 

enemmän muuttuvien tarpeiden mukaan 

muunneltavia tiloja.

Etätyön yleistyessä yhteisöllisyyttä 

tukevien toimistotilojen tarve lisääntyy, 

mihin olemme ensimmäisten joukossa 

vastanneet omalla MOWcoworkingkon

septillamme. MOW tarjoaa inspiroivan 

työympäristön ja yhteisön lisäksi kattavat 

toimistotyötä tukevat palvelut palvelut. 

Samoissa tiloissa voivat työskennellä niin 

freelancerit kuin suuryritysten kehitys

tiimitkin, ja työtilan voi varata helposti 

verkkosivuston kautta vaikka mobii

listi. Spondan uusin MOWhubi avattiin 

syksyllä 2018 Tampereen uudessa kaup

pakeskus Ratinassa. MOWeissa WWF 

Green Office standardien noudattaminen 

ja BREEAM®ympäristösertifikaatti ovat 

osoituksia vastuullisuudesta.

Etätyön yleistyessä 
yhteisöllisyyttä tukevien 
toimistotilojen tarve 
lisääntyy, mihin olemme 
ensimmäisten joukossa 
vastanneet omalla MOW-
coworking -konseptillamme.
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Kuuntelemme sidosryhmiämme
Toimimme yhteistyössä useiden eri sidosryhmien kanssa ja pyrimme vastaamaan niiden 
odotuksiin käymällä aktiivista sidosryhmävuoropuhelua. Sidosryhmätyöskentelymme 
keskeisiä periaatteita ovat luotettavuus, rehellisyys ja läpinäkyvä liiketoiminta. Tärkeimmät 
sidosryhmämme ovat asiakkaat, henkilöstö, alihankkijat, media ja yhteiskunta.

ASIAKKAAT – Asiakkaamme toimivat 

pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereen ja 

Oulun seuduilla. Monipuolinen asiakas

kuntamme koostuu lukuisten eri alojen, 

kuten kaupan alan, julkisen sektorin sekä 

pankki ja sijoitussektorin toimijoista. 

Tavoitteenamme on luoda ja ylläpitää 

pitkiä asiakassuhteita ja tarjota asiak

kaillemme heidän tarpeisiinsa parhaiten 

soveltuvat, joustavat ja energiatehokkaat 

toimitilat. Keräämme systemaattisesti 

vuosittain asiakkailtamme palautetta toi

mitilojen olosuhteista ja palveluistamme, 

ja kehitämme toimintaamme palautteen 

pohjalta. Opastamme asiakkaitamme 

myös aktiivisesti ympäristöystävällisem

pään ja energiaa säästävään toimintaan. 

HENKILÖSTÖ – Motivoitunut, ammattitai

toinen ja sitoutunut henkilöstö on keskei

nen menestystekijämme. Panostamme 

henkilöstömme työhyvinvointiin ja tyy

tyväisyyteen sekä avoimeen ja tasaarvoi

seen työilmapiiriin. Pyrimme tarjoamaan 

spondalaisille myös hyvät kehittymisen ja 

kouluttautumisen mahdollisuudet. 

ALIHANKKIJAT – Toimimme tiiviissä 

yhteistyössä laajan alihankintaverkos

ton kanssa, ja painotamme hankinta ja 

laatuprosesseissamme sujuvuutta ja 

läpinäkyvyyttä. Edistämme vastuullisia 

toimintatapoja edellyttämällä alihankki

joiltamme vastuullisuutta ja ympäristö

asioiden huomioimista. Vuonna 2018 laa

dimme koko toimitusketjullemme oman 

Supplier Code of Conduct toimintaohjeen. 

Alihankkijasopimuksemme perustuvat 

pitkäaikaisiin ja luottamuksellisiin kump

panuuksiin. 

MEDIA – Mediasuhteidemme perustana 

ovat aktiivisuus, luotettavuus ja ajan

kohtaisuus. Hoidamme mediasuhteita 

palvelemalla median edustajia ripeästi 

ja tiedottamalla aktiivisesti esimerkiksi 

vastuullisuustyöstämme. Kehitämme 

jatkuvasti tapojamme viestiä toiminnas

tamme.

YHTEISKUNTA – Yritys ja ympäristövas

tuumme on vahvasti sidoksissa yhteis

kuntaan esimerkiksi työllistämisen ja 

kaupunkien kehittämisen näkökulmasta. 

Teemme jatkuvasti työtä toimitilojen 

energiatehokkuuden edistämiseksi ja 

seuraamme tiiviisti lainsäädännön kehi

tyssuuntaa. Kehitämme kiinteistöalaa 

yhteistyössä alan eri järjestöjen kanssa, 

ja olemme aktiivisesti mukana muun 

muassa Asunto, toimitila ja rakennut

tajaliiton (RAKLI), Finnish Business & 

Society ry:n (FIBS) ja Suomen Green Buil

ding Councilin (GBC Finland) toiminnassa.

MUUT SIDOSRYHMÄT – Muita tärkeitä 

sidosryhmiä meille ovat oppilaitokset 

sekä eri tutkimus ja kehitysorganisaatiot. 

Tarjoamme alan opiskelijoille työharjoit

telu ja opinnäytetyömahdollisuuksia ja 

osallistumme tutkimus ja kehitystoimin

taan erilaisten oppilaitosten yhteishank

keiden kautta.

Kysyimme neljältä eri 
sidosryhmiemme edustajalta 
heidän näkemyksistään 
yhteistyöstä kanssamme 
ja muun muassa siitä, 
miten vastuullisuus 
näkyy yhteistyössä ja 
käytännön tekemisessä.

Lue lisää s. 17–20
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”Henkilöstö on vahvasti 
mukana tulevaisuuden 
toimintatapojen 
kehittämisessä.”
Sampo Ahlsten
Hankekehityspäällikkö
Sponda Oyj

Miten Sponda käytännössä 
kuuntelee työntekijöitään?

Johdollamme on tapana nostaa työnte-
kijöitä mukaan keskusteluun vaikkapa 
silloin, kun mietitään arjen työn tekemistä 
käytännössä. Yksiköiden johtajat kertovat 
oman alueensa tapahtumista kuukausittain 
järjestettävissä, henkilöstön Townhall-ta-
pahtumissa, joissa myös työntekijöillä on 
mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Millaisia kanavia työntekijöiden 
kuulemiseen on käytössä?

Jo edellä mainittujen kuukausittaisten info- 
ja keskustelutilaisuuksien lisäksi meillä 
on intranet aktiivisessa käytössä. Kerran 
vuodessa käydään luonnollisesti kehitys-
keskustelut, ja myös työtyytyväisyyskyse-
lyitä järjestetään säännöllisesti. Itse koen, 
että meillä on helppo keskustella kenen 
tahansa kanssa – milloin tahansa. Tulevai-
suuden toimintatapojen kehittämisessäkin 
henkilöstö on vahvasti mukana.

Miten Sponda tukee 
työntekijöidensä työhyvinvointia?

Sponda tukee työntekijöitään monin eri 
keinoin. Meillä on esimerkiksi mahdolli-
suus käyttää  työsuhdepolkupyörää, myös 
kulttuuri- ja liikuntasetelit ovat käytössä. 
Lisäksi yhteinen museokortti Ateneumin 
kansallismuseoon antaa mahdollisuuden 
ruokkia mielikuvitustaan ja taidenälkäänsä. 

Kuten moni muukin spondalainen, myös 
minä olen innokas pyöräilijä ja liikkuja. 
Työnantajan tukemana, ja yhdessä työ-
kavereiden kanssa, on koettu esimerkiksi 
Pirkan pyöräily -tapahtuma sekä Tough 
Viking -kisa, joka on Pohjoismaiden suurin 
esteratakilpailu. Lisäksi meillä on erilaisia 
virkistys- ja teemapäiviä.

Tärkeää on myös se, että työtään voi 
rytmittää joustavasti omien aikataulujen 
mukaan. Myös etätyö on Spondalla mah-
dollista.

Q&A: HENKILÖSTÖ

Spondan tärkeimpiä sidosryhmiä 
on luonnollisesti omat työntekijät. 
Työntekijöiden hyvinvointi ja hyvät 

työolot ovat avainasemassa, jotta Sponda 
voi palvella myös asiakkaitaan parhaalla 
mahdollisella tavalla. Kiinteistökehitysyksi-
kössä työskentelevä hankekehityspäällikkö 
Sampo Ahlsten pitää tärkeänä, että myös 
työntekijöitä kuullaan monin eri tavoin.
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”Yhteistyömme on kehittynyt 
huimasti, samoin kuin koko 
kiinteistö- ja rakennusala ja 
etenkin vastuullisuusasioiden 
huomiointi.”
Tarja Turkulainen
Energia- ja ympäristöjohtamisen päällikkö
Colliers International Finland

Q&A: COLLIERS INTERNATIONAL 
FINLAND

Miten yhteistyö on kehittynyt 
vuosien saatossa?

Yhteistyömme on kehittynyt huimasti, 
samoin kuin koko kiinteistö- ja rakennusala 
ja etenkin vastuullisuusasioiden huomiointi. 
Lähdimme liikkeelle kulutusseurannan 
järjestämisestä ja energiakatselmusten 
toteuttamisesta. Nykyisin energiatehok-
kuus huomioidaan osana kaikkea kiinteis-
töissä tapahtuvaa toimintaa, oli kyseessä 
sitten palveluntuottajat, kiinteistöjen 
käyttäjät tai muutos- ja korjaustyöt. Ener-
giatehokkuusohjelma perustettiin vuonna 
2010 työkaluksi systemaattiseen energia-
tehokkuuden parantamiseen ja pilotoin-
nin jälkeen se on laajentunut koskemaan 
lähestulkoon kaikkia kiinteistöjä. Tällä 
hetkellä yhteistyö on syventynyt kump-
panuudeksi, jatkuvaksi vuoropuheluksi ja 
yhteiseksi toiminnan kehittämiseksi.

Millaisia tuloksia yhteistyöllä on 
saatu aikaan?

Kiinnostus ja ymmärrys ympäristöasioista 
ovat lisääntyneet reilun 10 vuoden aikana 
valtavasti sekä meillä että kiinteistöjen 
vuokralaisilla. Systemaattisella työllä 
olemme saaneet merkittäviä säästöjä 

aikaiseksi pienillä yksittäisillä teoilla kuten 
toimintamalleja muuttamalla. Energia-
tehokkuusohjelmalle asetetut tavoitteet 
saavutimme useamman vuoden etuajassa 
ja vuonna 2018 saavutimme energiate-
hokkuuden laskennalliset tavoitteet jo 
kesäkuussa. Nyt mietimme tavoitteita jo 
vuoteen 2030 asti. Ilmastonäkökulma on 
korostunut entisestään, joten on tärkeä 
katsoa myös pitkälle tulevaisuuteen.

Miten Sponda kuuntelee teitä?

Omassa työssäni koen, että meidän ehdo-
tuksiamme kuunnellaan erittäin hyvin ja 
keskustelua Colliersin ja Spondan välillä 
käydään monilla eri tasoilla. Kiinteistöta-
solla yhteistyötä tekevät meidän ylläpito-
päälliköt ja Spondan asiakkuuspäälliköt. 
Ylläpidon kokonaisuudesta vastaavat hen-
kilöt sekä meiltä että Spondalta käyvät niin 
ikään tiivistä vuoropuhelua. Myös Spondan 
liiketoimintajohto seuraa aktiivisesti ympä-
ristöön liittyviä näkökulmia osana vastuul-
lista kiinteistöjen ylläpitoa. Säännölliset 
kuukausipalaverit ovatkin vain jäävuoren 
huippu, sillä yhteydenpito on käytännössä 
päivittäistä. Vastuullisuusasiat ovat esillä 
kaikissa näissä foorumeissa.

Kiinteistöpalveluita ja sijoitusten 
hallintaa tuottava Colliers Interna-
tional Finland vastaa ylläpitopal-

veluista sekä kiinteistönhuollon ja muiden 
kiinteistöpalveluiden ohjaamisesta suurim-
massa osassa Spondan kiinteistöjä Helsin-
gissä ja Tampereella. Yhteistyö Spondan 
kanssa juontaa juurensa jo vuosien taakse, 
vuoteen 2005, kertoo energia- ja ympäris-
töjohtamisen päällikkö Tarja Turkulainen 
Colliers International Finlandilta.

Vastuullisuuskatsaus 2018 73
18

VUOSI 2018 VASTUULLISUUSPRIORITEETTIMME TUNNUSLUVUT RAPORTOINTIPERIAATTEET   VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN



Q&A: HELSINGIN KAUPUNKI

Millaista käytännön yhteistyötä 
Helsingin kaupunki ja Sponda 
tekevät?

Sponda on ollut Helsingin kaupungin ilmas-
tokumppani jo vuodesta 2012, ja yhtiön 
tavoitteet ilmastokumppanuudessa kulke-
vat luonnollisesti käsikädessä kaupungin 
kanssa. Isolla kiinteistöomistajalla, kuten 
Spondalla on merkittävä rooli koko kau-
pungin tavoitteiden kannalta, sillä Helsingin 
päästöistä yli puolet tulee kiinteistöjen 
lämmityksestä ja kiinteistöistä yli puolet on 
puolestaan yksityisessä omistuksessa.

Kuinka suuri merkitys Spondan 
kaltaisella toimijalla on kaupungin 
ympäristötavoitteiden osalta?

Helsingin tavoite on olla hiilineutraali vuo-
teen 2035 mennessä, ja jotta siihen pääs-
tään, on energiatehokkuutta parannettava 
entisestään. Suurten kiinteistöomistajien 
esimerkin voima on merkittävästi suu-
rempi kuin erilaisten rajoitusten ja kieltojen. 
Kiinteistönomistajalla on merkittävä rooli 
myös siinä, että vuokralaiset kiinnittävät 
huomiota omaan energiankulutukseensa, 
sillä Helsingin päästöistä jopa yli puolet 

tulee lämmityksestä ja 16 prosenttia säh-
könkulutuksesta. Sponda on tässä tärkeä 
asenteisiin vaikuttaja ja tekee kulutusta 
näkyväksi omille asiakkailleen.

Miten Helsingin ja Spondan 
vastuullisuustavoitteet sopivat 
yhteen?

Sponda on sitoutunut vähentämään 
Suomen kiinteistöjensä vertailukelpoista 
energiankulutustaan viidenneksen vuoteen 
2020 mennessä vuosien 2001-2005 kes-
kiarvoon verrattuna. Tämä tukee osaltaan 
kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali 
vuonna 2035. Myös jätteiden määrän 
vähentäminen on tärkeää, sillä se vähentää 
myös kulutettujen raaka-aineiden määriä. 
Sponda on parantanut esimerkiksi kauppa-
keskuksissa kierrätysastetta merkittävästi 
viime vuosina.

”Helsingin tavoite on olla 
hiilineutraali vuoteen 2035 
mennessä, ja jotta siihen 
päästään, on energia-
tehokkuutta parannettava 
entisestään. Suurten 
kiinteistö omistajien esimerkin 
voima on merkittävästi 
suurempi kuin erilaisten 
rajoitusten ja kieltojen.”
Mira Jarkko
Ilmastoasiantuntija
Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungilla on tavoitteena 
olla hiilineutraali vuoteen 2035 
mennessä. Jotta tavoitteisiin 

päästään, yhteistyötä tarvitaan laajalla 
rintamalla, kertoo kaupungin ilmastoasian-
tutija Mira Jarkko
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”Yksinkertaiset ratkaisut 
esimerkiksi energia-
tehokkuuden parantamisessa 
on jo tehty, joten yhteistyön 
tarve korostuu entisestään, 
kun ratkaistavana on entistä 
haastavampia kysymyksiä.”
Mikko Nousiainen
Toimitusjohtaja
Green Building Council Finland

Q&A: GREEN BUILDING 
COUNCIL FINLAND

Millainen merkitys Spondalla on 
ollut GBC Finlandin toiminnalle?

Suomen Green Building Council perus-
tettiin vuonna 2010. Sponda oli aktiivinen 
jo heti suunnitteluvaiheesta lähtien ja on 
myös järjestön perustajajäseniä Suomessa.  
Sponda vastuullisuuden edelläkävijänä ja 
isona toimijana on ollut merkittävässä ase-
massa näyttämässä suuntaa myös muille 
kiinteistöalan toimijoille.

Miten yhteistyö sujuu?

Sponda on aktiivinen toimija Suomen 
Green Building Councilissa. Meillä on kaik-
kiaan kuusi eri toimikuntaa, joiden kautta 
toimintaa pyöritetään. Sponda johtaa tällä 
hetkellä ympäristöluokitukset-toimikun-
taa, mikä on luontevaa, sillä luokituksilla 
on suuri merkitys myös Spondan omassa 
toiminnassa ja Spondan asiakkaille. Lisäksi 
Spondalla on ollut merkittävä rooli kes-
tävän kiinteistöjohtamisen toimikunnan 
perustamisessa. Sponda on mukana toimi-
kunnassa myös jäsenenä.

Miksi GBC Suomea tarvitaan?

Kiinteistöala ja maailma ovat muuttuneet 
todella paljon kahdeksassa vuodessa, jol-
loin GBC Finland perustettiin, ja keskustelu 
alan vastuullisuudesta on kasvanut merkit-
tävästi. Yksinkertaiset ratkaisut esimerkiksi 
energiatehokkuuden parantamisessa on 
jo tehty, joten yhteistyön tarve korostuu 
entisestään, kun ratkaistavana on entistä 
haastavampia kysymyksiä. Yhteistyö 
mahdollistaa uusista innovaatioista kerto-
misen ja oppimisen. Spondalla on omassa 
toiminnassaan kokemusta esimerkiksi 
koskikylmän hyödyntämisestä kiinteistöjen 
jäähdyttämisessä.

Yksi Spondan merkittävistä yhteis-
kunnallisista yhteistyökumppa-
neista on Suomen Green Building 

Council, jonka tavoitteena strategian 
mukaisesti on kestävä rakennettu ympä-
ristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertota-
loutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille 
kestävän ja laadukkaan elämän.
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VASTUULLISUUS-
PRIORITEETTIMME

Yhdessä sidosryhmiemme 
kanssa määritellyt 
olennaiset vastuullisuus-
teemat ohjaavat 
vastuullisuustyötämme 
ja sen kehittämistä.
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Toimintamme kannalta olennaisimmiksi 

vastuullisuusteemoiksi olemme tunnista

neet henkilöstön ammattitaidon, kiin

teistöjen energiatehokkuuden, asiakkaan 

terveyden ja turvallisuuden, sisäympä

ristön viihtyisyyden, asiakkaan toimin

taa tukevan työympäristön ja eettiset 

liiketoimintaperiaatteet. Teemat on valittu 

vuonna 2014 yhdessä keskeisten sidos

ryhmiemme kanssa laaditun Spondan 

arvoketjua tarkastelevan olennaisuusana

lyysin perusteella. Analyysi pohjautuu toi

miala ja taustaanalyyseihin, keskeisten 

sidosryhmien näkemyksiin sekä liiketoi

mintavaikutusten arviointiin.

Olennaisista vastuullisuusteemoista joh

detut kuusi vastuullisuusprioriteettiamme 

ovat:

• läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta

• asiakaskokemuksen parantaminen

• henkilöstöön panostaminen

• energia ja ympäristötehokkuus

• kiinteistöjen sijainti

• alan eteenpäin vieminen

Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta 

toimii Spondan kokonaisvaltaisen vastuul

lisuuden läpileikkaavana teemana, luoden 

samalla pohjan muille vastuullisuuspri

oriteeteille. Asiakkaat ja henkilöstö ovat 

eräitä tärkeimmistä sidosryhmistämme, 

joten laadukkaan asiakaskokemuksen 

varmistaminen ja henkilöstön hyvinvoin

nista huolehtiminen ovat avainasemassa 

toimintamme kehittämisessä. Toiminnan 

haitallisten ympäristövaikutusten mini

mointi sekä kiinteistöjen sijainti keskei

sillä paikoilla ovat niin ikään olennaisia 

vastuullisuutemme osaalueita, sillä 

ne auttavat vähentämään kiinteistöjen 

käytönaikaista ympäristökuormitusta. 

Osallistumme aktiivisesti myös kiinteistö

alan kehittämiseen yhteistyössä muiden 

alan vaikuttajien kanssa.

Vastuullisuusprioriteeteille on asetettu 

sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoit

teita, joiden saavuttamista seuraamme 

ympäristövastuun ohjausryhmän sekä 

johtoryhmän kokouksissa säännöllisesti. 

Vastuullisuus on yhteistyötä
Kokonaisvaltainen vastuullisuus syntyy vain yhteistyöllä, joten asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit ovat 
avainroolissa Spondan vastuullisuuden tavoitteiden saavuttamisessa. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa 
määritellyt olennaiset vastuullisuusteemat myös ohjaavat vastuullisuustyötämme ja sen kehittämistä.

Laadukkaan asiakas koke-
muksen varmistaminen ja 
henki löstön hyvinvoinnista 
huolehtiminen ovat avain-
asemassa toimintamme 
kehittämisessä.

Kauppakeskus Forum osallistui Joulupuu 
-keräykseen jälleen vuonna 2018
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ASIAKAS-
KOKEMUKSEN 
PARANTAMINEN

• Asiakkaan toimintaa 
tukevat työympäristöt ja 
kiinteistöjen palvelut

• Sisäympäristön 
viihtyvyys

• Asiakkaan turvallisuus 
ja terveys

• Asiakkaan vastuullisuus-
tavoitteiden tukeminen

HENKILÖSTÖÖN 
PANOSTAMINEN

• Henkilöstön ammatti-
taidon kehittäminen

• Henkilöstön 
työhyvinvointi

• Henkilöstön turvallisuus 
• Henkilöstön tasa-

arvoinen kohtelu

KIINTEISTÖJEN 
SIJAINTI

• Ympäristön hyvinvoinnin 
huomioiminen 
kiinteistösijoituksista 
päätettäessä

• Kiinteistöomistusten 
keskittäminen 
kaupunkeihin julkisen 
liikenteen äärelle

• Kiinteistöomistusten 
keskittäminen prime-
alueille

• Investoinnit 
kiinteistöomaisuuteen

ENERGIA- JA 
YMPÄRISTÖ-
TEHOKKUUS

• Kiinteistöjen 
energiatehokkuus 

• Kasvihuonekaasupäästöt 
ja uusiutuva energia

• Asiakkaiden 
ja henkilöstön 
ympäristötietoisuuden 
lisääminen 

• Kiinteistöjen jätteiden 
lajittelu ja hyötykäyttö

• Kiinteistöjen sertifi oinnit 
• Kiinteistöjen 

vedenkulutus

ALAN 
ETEENPÄIN 
VIEMINEN

• Aktiivinen osallistuminen 
kehitystyöhön 
kiinteistö- ja rakennus-
alan järjestöissä

• Osaamisen ja ammatti-
taidon jakaminen

• Oma tutkimus- ja 
kehitystyö

KUUNTELEMME RAKENNAMME VAHVISTAMME

LÄPINÄKYVÄ 
JA EETTINEN 
LIIKETOIMINTA  

• Liiketoiminta-
periaatteet

• Hyvä hallinto 
ja riskienhallinta

• Läpinäkyvä viestintä 
ja raportointi

• Hankintojen johtaminen 
ja vastuullinen hankinta

• Sidosryhmille 
tuotettu arvo

Vastuullisuusprioriteettimme
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Vastuullisuusraportoinnilla on iso rooli 

toimintamme läpinäkyvyyden ja avoi

muuden viestimisessä. Vastuullisuuskat

sauksessa raportoimme vuoden tär

keimmät tapahtumat ja kohokohdat sekä 

kehitysalueet. Raportoimme kattavasti 

GRI viitekehyksen Coretason mukaan ja 

kehitämme raportointiamme jatkuvasti. 

Vastuullisuuskatsauksemme kattaa myös 

YK:n Communication on Progress (COP) 

raportoinnin vaatimukset.

ULKOISET TUNNUSTUKSET 
VAHVISTAVAT LÄPINÄKYVYYTTÄ
Vuonna 2018 saavutimme GRESBtutki

muksessa jälleen loistavat tulokset, kun 

sijoituimme omassa vertailuryhmäs

sämme Suomen ykköseksi ja Pohjoismai

den toiseksi. Johtamista sekä politiikkaa 

ja julkisuutta koskevissa osioissa saavu

timme täydet pisteet (Management, Policy 

& Disclosure). Arvioinnissa saavutimme 

täydet viisi tähteä ja saimme myös kuu

detta vuotta peräkkäin Green Star tun

nustuksen vastuullisesta työstämme. 

Kansainväliset ympäristösertifioinnit ovat 

entistä tärkeämpi ulkopuolinen vastuulli

suuden mittari, joista BREEAM® ja LEED® 

sertifioinnit ovat kiinteistökehityksen kes

kiössä. Haemme kaikille uudiskohteille ja 

merkittäville peruskorjauskohteille LEED® 

tai BREEAM® ympäristösertifiointia, ja 

pyrimme nostamaan olemassa olevien 

sertifiointien tasoa. Lisäksi kiinteistöille 

haetaan käytön aikaisia BREEAM inUse® 

sertifiointeja. Kokonaisuudessaan Spon

dalla on nyt 21 sertifioitua kiinteistöä. 

Läpinäkyvä ja eettinen 
liiketoiminta
Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta on yksi Spondan kuudesta 
vastuullisuusprioriteetista, jota tukevat selkeät toimintaohjeet ja 
käytännöt, raportointi sekä hyvä hallintotapa. Hyvin jalkautuneet 
toimintamallit auttavat meitä toimimaan läpinäkyvästi ja 
kestävästi, tukevat muuttuvassa maailmassa ja auttavat pysymään 
mukana kiihtyvässä toimintaympäristön muutosvauhdissa.

Kauppakeskus Citycenter   
Helsingissä
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Pitkän aikavälin tavoite Vuositavoite Status 2018 TOTEUMA

Kansainvälisissä 
vastuullisuusarvioissa 
erinomaisen tason ylläpito.

GRESB 
-vastuullisuusarvioinnin 
tulokset säilyvät 
erinomaisella tasolla.

GRESB-arvioinnissa 
saavutettiin täydet 5 
tähteä ja saimme Green
Star -tunnustuksen 
vastuullisesta työstämme.

Eettisten periaatteiden 
mukainen toiminta.

Uusi Supplier Code of 
Conduct käytössä ja 
osana uusia ja uusittavia 
sopimuksia.

Supplier Code of Conduct 
hyväksyttiin ja on osa uusia 
ja uusittavia sopimuksia.

Asiakkaiden tyytyväisyyden 
mittaaminen Spondan 
kiinteistöjen sisäympäristön 
laatuun liittyen.

Sisäympäristön 
tyytyväisyyskyselyn 
toteutus vähintään 
kahdessa Spondan 
omistamassa kiinteistössä.

Kaksi laajaa sisäympäristön 
tyytyväisyyskyselyä 
toteutettiin.

Kiinteistöjen 
ylläpitopalveluiden 
toimintamallin, ohjauksen ja 
seurannan kehitys.

– Ylläpitopalveluiden taso 
kehittyi edelleen.

Vuokralaisten tyytyväisyys 
kiinteistöpalveluhin 
paranee.

– Asiakaspalaute pysyi 
edellisen vuoden hyvällä 
tasolla.

Kiinteistöissä 
toteutetaan ylläpito- ja 
energiakartoituksia.

– Kiinteistöissä toteutettiin 
säännöllisiä ylläpito- ja 
energiakartoituksia.

KANNUSTAMME SIDOSRYHMIÄMME 
VASTUULLISUUTEEN
Spondan toimintaa ja vastuullisuutta 

ohjaavat strategian ja arvojen lisäksi Code 

of Conduct ohjeisto sekä YK:n Global 

Compact periaatteet. Kehitämme jatku

vasti vastuullisia toimintatapojamme. 

Spondan kaikki työntekijät ovat käyneet 

Code of Conduct koulutuksen vuonna 

2015. Uudet työntekijät käyvät Code of 

Conduct koulutuksen osana perehdytys

ohjelmaa.

Otimme tavoitteemme mukaisesti vuonna 

2018 uuden Supplier Code of Conduct 

eettisen toimintaohjeen yhteistyökump

paneillemme käyttöön, ja se on tärkeä 

osa kaikkia uusia sopimuksia ja yhteis

työkumppanuuksia. Vuoden 2019 aikana 

otamme käyttöön julkisen ja anonyymin 

whistleblowingkanavan, jonka tarkoi

tus on rohkaista Spondan työntekijöitä 

ja yhteistyökumppaneita ilmoittamaan 

yhtiön toiminnassa tapahtuneista vää

rinkäytöksistä, mikäli he havaitsevat 

sellaisia. Spondan henkilöstön käytössä 

on jo nyt anonyymi palautekanava, johon 

työntekijät voivat ilmoittaa mahdolliset 

väärinkäytösepäilyt yhtiön intranetissä tai 

sähköpostitse. Vuonna 2018 ilmoituskana

van kautta ei tullut yhtään ilmoitusta. 

Läpinäkyvän liiketoiminnan merkityksen 

korostuessa myös toimitusketjun rooli 

yritysten vastuullisuustyössä kasvattaa 

merkitystään. Sponda on merkittävä 

hankkija ja toimii tiiviissä yhteistyössä 

laajan alihankintaverkoston kanssa. 

Spondan toimittajien ostot vastasivat XX 

prosenttia ja kiinteistökehityksen inves

toinnit XX prosenttia yhtiön liikevaihdosta 

vuonna 2018. 

Vastuullisuusprioriteettiemme tavoitteet ja tulokset 2018
Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta

BREEAM® (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method) on kansainvälinen 
ympäristöluokitusjärjestelmä, jolla arvioidaan 
rakennusten ympäristövaikutuksia. BREEAM® In-Use 
-sertifiointijärjestelmä on tarkoitettu käytössä olevien 
rakennusten sertifiointeihin. 

LEED®-sertifiointi (Leadership in Energy and Environmental Design) 
on yksi tunnetuimmista kansainvälisistä rakennusten ympäristö-
luokituksista, joka tähtää rakentamisen ja rakennuksen käytön 
ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä terveellisempien 
työympäristöjen kehittämiseen. LEED® -ympäristöluokituksen 
myöntää U.S. Green Building Council (USGBC).
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ASIAKKAIDEN MIELIPITEILLÄ 
ON VÄLIÄ
Säännöllisen asiakaspalautteen ja jatku

van raportointitiedon lisäksi kiinteistö

palveluiden laatua seurataan aktiivisesti 

kiinteistöauditoinneilla, sisäympäristön 

tyytyväisyyskyselyillä sekä palveluko

kemustutkimuksilla. Kiinteistöauditoin

teja suoritetaan kaikkiin kiinteistöihin 

kahdesti vuodessa: keväisin ja syksyisin. 

Vuonna 2018 suoritimme kolme vuotuista 

palvelukokemustutkimusta, joiden lisäksi 

meillä oli käytössä kolme jatkuvassa 

tuotannossa olevaa kyselyä mm. uusille ja 

poistuneille asiakkaille. Näiden tulokset 

ohjaavat suunnitelmiamme vuodelle 2019. 

Kiinteistöauditointeja ja palvelutuotannon 

koulutusta järjestetään ja kehitetään edel

leen järjestelmällisesti.

* Osuus liikevaihdosta.

SPONDA

LIIKEVAIHTO

259,2 M€

HENKILÖSTÖ

 Henkilöstökulut, 16,2 M€ 6,3 %*

TOIMITTAJAT

Ostot 114,7 M€ 
•  Ostot, ylläpito 102,3 M€
• Ostot, hallinto 12,4 M€

44,3 %*

JULKINEN SEKTORI

 Verot, 17,1 M€ 6,6 %*

32,4 %*ASIAKKAAT JA 
YHTEISKUNTA 

 Kiinteistökehityksen 
investoinnit, 84 M€

Rahavirrat sidosryhmittäin 2018
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Asiakaskokemuksen parantaminen
Asiakkaan toimintaa tukevat työympäristöt ja kiinteistöjen palvelut, sisäympäristön viihtyvyys, 
asiakkaan turvallisuus ja terveys sekä asiakkaan vastuullisuustavoitteiden tukeminen 
ovat kaikki asiakaskokemuksen parantamisen kannalta keskeisiä osaalueita.

PALAUTE ON EDELLYTYS HYVÄLLE 
ASIAKASKOKEMUKSELLE
Sekä kiinteistöjemme palvelujen jatkuva 

kehittäminen että toimivat viestintä ja 

palautekanavat Spondan ja asiakkaiden 

välillä tukevat hyvän asiakaskokemuksen 

syntymistä. Asiakkaiden antama palaute 

kiinteistöön, sen ylläpitoon ja palveluihin, 

sekä vuokranantajan toimintaan analysoi

daan huolellisesti. Yhdessä asiakaskoke

muspäällikön, asiakkuuspäällikön ja yllä

pitopalveluista vastaavan kanssa tehdään 

toimenpidelista sekä kiinteistöllä tapah

tuvia töitä ja yhteydenpitoa varten. Näin 

varmistetaan, että asiakkaiden palaute 

huomioidaan mahdollisimman hyvin käy

tännön toiminnassa, ja että myös asiakas 

pidetään tietoisena tästä.

MUKAUTAMME 
PALVELUPOLKUAMME ASIAKKAAN 
ODOTUKSIIN VASTATEN
Arvioimme toimintaprosessiamme ja 

palvelupolkuamme jatkuvasti. Keskeiset 

kohtaamiset kiinteistön asiakkuuden 

aikana aina vuokrasopimuksen synnystä 

alkaen ovat meille olennaisia: minkälaisia 

odotuksia asiakkailla on vuokrasuhteen 

eri vaiheissa ja miten niihin voidaan par

haalla tavalla vastata. 

Vuonna 2019 yksi tärkeimmistä asiakas

kokemuksen kohteista tulee liittymään 

erityisesti toimistokiinteistöjen vuokraus

toimintaan ja asiakassuhteisiin liittyvän 

asiakaskokemuksen parantamiseen eri 

toimenpitein. Tavoitteenamme on, että 

asiakas voi keskittyä omaan liiketoimin

taansa, kun me huolehdimme kaikista 

kiinteistöön liittyvistä palveluista yhteis

työssä kiinteistöjen hoidosta vastaavien 

yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Pitkän aikavälin tavoite Vuositavoite Status 2018 TOTEUMA

Parannamme edelleen 
asiakasyhteyden pitomme 
määrää ja laatua.

Panostamme edelleen 
kaikessa toiminnassamme 
aktiiviseen asiakas-
yhteydenpitoon ja sen 
hyvään laatuun.

Otimme käyttöön uuden 
CRM-järjestelmän, 
jolla parannetaan 
asiakasyhteydenpidon 
laatua.

Parannamme edelleen 
asiakkaidemme 
kokonaistyytyväisyyttä 
vuokranantaja-
yhteistyöhön.

Kokonaistyytyväisyys 
vuokranantaja-
yhteistyöhön paranee 
edellisvuoden tasosta.

Asiakkaiden 
kokonaistyytyväisyys 
yhteistyöhön säilyi hyvällä 
tasolla ollen 3,88 (1-5).

Parannamme edelleen 
asiakkaidemme 
suositteluhalukkuutta 
(NPS).

Asiakkaidemme 
suositteluhalukkuus (NPS) 
paranee vuoden 2018 
tasosta.

NPS heikkeni hieman, mutta 
asiakastyytyväisyys säilyi 
ennallaan.

Vastuullisuusprioriteettiemme tavoitteet ja tulokset 2018
Asiakas kokemuksen parantaminen

TAVOITTEET VUODELLE 2019:
• Asiakasyhteydenpitoa pyritään paran

tamaan vahvistamalla asiakastyön 

resursseja sekä kehittämällä erityisesti 

vuokraukseen ja asiakassuhteen hoita

miseen liittyvää asiakaskokemusta.

• Pitkän aikavälin tavoite on, että 

 asiak kaidemme kokonaistyytyväisyys 

vuokranantajayhteistyöhön on yli 4,0 

(asteikolla 1–5).
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ENERGIATEHOKKUUS 
ON YHTEINEN ASIA

Tietoliikenneyhtiö Elisalla ja Spon-
dalla on pitkä yhteinen historia. 
Ympäristökumppanuus Spondan ja 

Elisan välillä solmittiin jo vuonna 2011. Sen 
tavoitteena on ollut parantaa yhteistyössä 
sekä energiatehokkuutta että kierrätystä. 

Tampereella Elisan päätoimipiste on Spon-
dan omistamassa kiinteistössä Näsilin-
nankadulla. Energiatehokkuus ja ilmaston-
muutos ovat sekä Spondalla että Elisalla 
tärkeitä vastuullisuusprioriteetteja, ja kiin-
teistöön tehtiinkin kesällä 2017  Spondan 
toimesta mittava energiainvestointi. Aiem-
min Elisan konesalien tuottama lämpö jäi 

hyödyntämättä, mutta uudistuksen jälkeen 
sitä on käytetty tilojen lämmittämisessä. 

”Me haluamme edesauttaa omalta 
osaltamme Spondaa siinä, että energiate-
hokkuus kiinteistössä on mahdollisimman 
hyvä, ja seuraamme olosuhteita jatkuvasti 
erittäin tarkasti täällä rakennuksen sisällä. 
Remontin myötä toimitilat saadaan läm-
mitettyä hukkalämmöllä ja samalla myös 
ympäristömelu väheni, kun lauhdutusta on 
pystytty vähentämään lämpöpumpputek-
niikan tarjoaman tehokkaamman jäähdy-
tyskapasiteetin myötä,” Elisan toimitila-
päällikkö Ari Saarinen kertoo.

Minna Kröger
Yritysvastuujohtaja
Elisa Oyj

Ari Saarinen
Toimitilapäällikkö 
Elisa Oyj
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Yritysvastuujohtaja Minna Kröger Elisalta 
puolestaan muistuttaa, että tilavalinnoissa 
vaikuttavat energia-asioiden lisäksi myös 
muut vastuullisuustekijät, kuten työnteki-
jöiden hyvinvointi. Elisalla työntekemisen 
tapa on joustava, ja tilojen valinnassa ja 
kehittämisessä on kuultu myös henkilös-
töä, jotta tilat tukevat työntekoa parhaalla 
mahdollisella tavalla. Käytössä on moni-
toimitilat ja etätyötä tuetaan aina, kun se 
on mahdollista. Silloin kun toimisto kutsuu, 
sijainti keskustassa mahdollistaa helpon 
työmatkan joukkoliikenteellä.

”Työntekijöiden hyvinvointi ja työnantaja-
mielikuva kulkevat käsikädessä. Yhtä lailla 
työntekijät voivat vaikuttaa myös ympäris-
töjalanjälkeemme, joten tavoitteenamme 
on, että työmatkailusta koituva ympäristö-
jalanjälki olisi mahdollisimman pieni,” 
Kröger sanoo.

Nykyisessä kiinteistössä teknisiä järjes-
telmiä on paranneltu pikkuhiljaa. Tällä 
hetkellä esimerkiksi valaistus toimii täysin 
ilman kytkimiä liiketunnistimien avulla ja on 
päällä vain siellä missä on ihmisiä. Yhtiö on 
myös siirtynyt käyttämään koko konsernin 
tasolla päästötöntä sähköä.

Sekä Kröger että Saarinen kehuvat yhteis-
työtä Spondan kanssa poikkeukselliseksi, 
sillä yhteydenpito on tiivistä ja säännöllistä. 

Kvartaaleittain järjestettävissä pala-
vereissa käydään läpi erilaisia olosuhde 
analyyseja ja mietitään yhteistyössä, miten 
tuloksia voidaan parantaa entisestään. 
Myös työntekijät pääsevät ottamaan kan-
taa työoloihin neljä kertaa vuodessa. Tiivis 
yhteistyö on tuottanut jatkuvasti parempia 
tuloksia niin energiatehokkuuden kuin vaik-
kapa sisäilmaolosuhteiden osalta. 

Yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa, sillä 
Elisa on muuttamassa Spondan rakenteilla 
olevaan uuteen Ratinan toimistotaloon, 
joka sijaitsee kivenheiton päässä nykyi-
sistä. Keskustasijainnista ei haluttu Elisalla 
luopua, sillä työntekijöissä on paljon lähellä 
keskustaa asuvia. Uusi toimisto valmistuu 
Spondan omistaman Ratinan kauppakes-
kuksen viereen, ja tavoitteena on valjastaa 
IoT käyttöön sekä kiinteistön ylläpidossa 
että Elisan omaan käyttöön.

Spondan uusi Ratinan toimistotalo käsit-
tää yli 13 000 vuokraneliötä, ja siitä tulee 
Tampereen uudenaikaisin toimisto- ja liike-
tilakokonaisuus. Kiinteistössä työskentelee 
tulevaisuudessa noin tuhat ihmistä. Uuden 
teknologian avulla Ratinan toimistotalossa 
voidaan seurata nykyistä tarkemmin tilo-
jen, kuten neuvotteluhuoneiden käyttöas-
tetta, jotta vaikkapa niiden siivous voidaan 
optimoida käytön mukaan. Myös sisäilma-
olosuhteita seurataan tarkkaan. Ratinan 

toimistotalolle haetaan LEED-ympäristö-
sertifiointia Gold-tasolla. Asiakkaat ovat 
olleet kiinteästi mukana uuden kiinteistön 
suunnittelussa, niin myös Elisa.

”Emme halua lämmittää hukkaneliöitä 
ja uudet tilat on luonnollisesti helpompi 
suunnitella alusta asti optimaalisiksi myös 
neliöiltään, niin että siellä on kuitenkin 
tarpeeksi tilaa ja hyvä työskennellä,” Kröger 
sanoo.

Myös opastus uusissa tiloissa toimii digitaa-
lisesti. ”Elisan sisäinen reittiopas toimii jo 

osassa meidän kohteista ja otetaan myös 
käyttöön uudessa kohteessa.  Sovelluk-
sesta näkee suoraan vapaat neuvottelutilat 
ja niiden sijainnin. Samasta sovelluksesta 
voi myös varata huoneen käyttöönsä tai 
vaikkapa tarkistaa lähiravintoloiden lou-
naslistat,” Saarinen tarkentaa. 

Ratinan toimistotalo valmistuu vuonna 
2020, jolloin myös Elisa muuttaa uusiin tiloi-
hinsa. Siihen asti nykyisten tilojen energia-
tehokkuuden viilaaminen entistä parem-
maksi jatkuu tiiviissä yhteistyössä. 

Spondan uusi Ratinan toimistotalo 
valmistuu vuonna 2020
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Henkilöstöön panostaminen
Osaava ja hyvin motivoitunut henkilöstö on Spondan keskeinen voimavara. Panostamme ammattilaisiimme 
huolehtimalla työhyvinvoinnista ja ilmapiiristä sekä kehittämällä johtamiskäytäntöjä ja esimiestyötä. 
Spondan työntekijät muodostavat huippuosaajien yhteisön, jonka hyvinvointi on meille ensiarvoista.

Sponda pyrkii ylläpitämään työnteki

jöidensä korkeaa ammattitaitoa syste

maattisesti. Tarjoamme henkilöstöllemme 

sekä omia koulutusohjelmia että mah

dollisuutta osallistua talon ulkopuolisiin 

valmennuksiin. Rohkaisemme työnteki

jöitämme kehittämään myös itse omaa 

työtään ja asiantuntijuuttaan. Asiakas

lähtöisyys ohjaa kaikkea ammattitaidon 

kehittämistämme: koulutukset suunnitel

laan palaute huomioiden. 

Huolehdimme työssä jaksamisesta 

seuraamalla aktiivisesti henkilöstömme 

työkykyä ja työhyvinvointia. Tasaarvoi

nen kohtelu ja työturvallisuudesta huo

lehtiminen ovat henkilöstöstrategiamme 

ydinteemoja, ja seuraamme säännöllisesti 

niiden toteutumista. Oikeudenmukainen 

ja syrjimisen poissulkeva kohtelu kattaa 

koko työsuhteen rekrytoinnista aina työ

suhteen päättymiseen saakka. 

Merkittävänä panostuksena fyysiseen 

työturvallisuuteen toteutimme vuonna 

2018 työturvallisuuskorttikoulutukset 

kiinteistökehitysyksikön ja ylläpitoyksikön 

työntekijöille.

KANNUSTAMME 
HENKILÖSTÖÄMME LIIKKUMAAN 
JA TUEMME JAKSAMISTA 
Panostamme vahvasti henkilöstön työhy

vinvointiin ja tuemme työntekijöidemme 

jaksamista monipuolisesti. Päivittäisessä 

työssä omalla esimiehellä on tärkeä 

rooli työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. 

Asiantuntijaorganisaatiossa korostuvat 

mahdollisuudet motivoiviin työtehtäviin, 

hyvä esimiestyö, kannustava ilmapiiri ja 

kehittymismahdollisuudet. 

Teemme myös tiivistä yhteistyötä työter

veyskumppaniemme kanssa ja tarjoamme 

kattavat työterveyshuollon palvelut. 

Yhdessä työterveyshuollon ammattilais

ten kanssa panostamme terveyttä ylläpi

tävään ja sairauksia ennaltaehkäisevään 

toimintaan. Panostukset kokonaisvaltai

seen työhyvinvointiin ovat osoittautuneet 

Pitkän aikavälin tavoite Vuositavoite Status 2018 TOTEUMA

Kehitämme osaamisen 
jakamisen taitoja 
ja käytäntöjä sekä 
vuorovaikutus- ja 
palautekulttuuria.

– Muutokset yhtiön rakenteessa ja 
organisaatiossa tarjosivat runsaasti 
mahdollisuuksia osaamisen 
jakamiseen, vuorovaikutukseen  ja 
palautekulttuurin kehittämiseen.

Hyvään johtamiseen 
panostaminen 
valmennuksilla sekä 
esimiestyön arviointeja 
hyödyntämällä.

– Koulutuspäivä yhteensä 135, joista 
keskijohdon koulutuspäiviä 37%.

Edistämme henkilöstömme 
työhyvinvointia ja 
yksilöllistä vastuuta 
hyvästä työilmapiiristä.

– Mobiilivirtuaalivalmentajan käyttöä 
jatkettiin ja panostettiin yhteisiin 
tapahtumiin.

Panostamme henkilöstön 
mahdollisuuteen kehittyä ja 
kouluttautua.

– Koulutuspäiviä yhteensä 135 ja 
kehityskeskusteluiden kattavuus 
90%. Kasvun myötä avautui useita 
täysin uudenlaisia tehtäväkuvia.

Vastuullisuusprioriteettiemme tavoitteet ja tulokset 2018
Henkilöstöön panostaminen
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HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE*

Tiedekorkeakoulu Opistotasoinen 
Ammattikorkeakoulu 

* Sponda Real Estate Oy
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kannattaviksi, sillä sairauspoissaolot ovat 

pysyneet Spondassa alhaisina. Jatkoimme 

vuonna 2018 myös kokonaisvaltaiseen 

työhyvinvointiin ja motivaatioon panos

tamista liikuntaa ja kulttuuriaktiviteetteja 

tukevilla virikeeduilla. 

Sponda kannustaa henkilöstöään työmat

kapyöräilyyn ja tukee sitä työsuhdepolku

pyörillä. Tämän ansiosta monet sponda

laiset kulkevat työmatkansa ekologisesti 

ja terveellisesti pyöräilen. 

Tuemme henkilöstömme motivaatiota 

ja sitoutumista myös palkkioin. Käy

tössämme on koko henkilöstön kattava 

tulospalkkiojärjestelmä, joka vuonna 

2018 perustui sekä yhtiön yhteisiin että 

kullekin työntekijälle erikseen asetettui

hin henkilökohtaisiin vuositavoitteisiin. 

Yhtiön ympäristötavoitteet olivat yksi 

mittari yhtiötason tavoitteissa.

Henkilöstöjohtamisemme tärkeimpiä 

tavoitteita vuodelle 2019 on tukea hen

kilöstöä arjessa hyvällä johtamisella. 

Lisäksi jatkamme vuonna 2019 edelleen 

osaamisen johtamisen ja työhyvinvoinnin 

kehittämistä.

TAVOITTEET VUODELLE 2019:
• Osaamisen johtamisen kehittäminen

• Hyvään johtamiseen panostaminen

• Työhyvinvoinnin kehittäminen
Sponday 2018 - vuosittainen 
henkilöstötapahtuma
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Energia- ja ympäristötehokkuus
Pitkäaikainen työ energia ja ympäristötehokkuuden parantamiseksi on Spondalle tärkeä kokonaisvaltainen tavoite. 
Konkreettisina mittareinamme ovat energiatehokkuuden nosto, uudet sertifioinnit ja kierrätysasteen lisääminen. 

Saavutimme energia ja ympäristötehok

kuus vastuullisuusprioriteetille vuodelle 

2018 asetetuista ympäristötavoitteista 

useita keskeisimpiä. CO2päästömme alen

tuivat vertailukelpoisissa kiinteistöissä 

1,9 % alkuperätodistukset ja uusiutuvat 

energialähteet huomioiden. Myös yhden 

prosentin energiansäästö (TETS) energia

tehokkuustoimenpiteillä toteutui reilusti 

ja uusia ympäristösertifiointeja saavu

tettiin tavoitteita enemmän. Jätteiden 

lajittelua pystyttiin parantamaan huomat

tavasti, mutta tavoitteisiin ei aivan päästy: 

toteuma on noin 48 %, tavoitteiden ollessa 

49 %. Kokonaisenergiankulutuksemme 

nousi edelliseen vuoteen verrattuna 1,3 

%. Lukujen taustalla on vuoden 2018 

poikkeuksellisen lämmin kesä edelliseen 

vuoteen verrattuna, minkä johdosta kiin

teistöjen viilennykseen kului aikaisempaa 

enemmän energiaa. 

ENERGIATEHOKKUUS JA 
JÄTEHUOLLON PARANTAMINEN 
FOKUKSESSA
Energiatehokkuuden parantaminen on 

ollut yksi strategisista painopisteistämme 

jo vuodesta 2009 lähtien. Haluamme 

myös tukea omalla toiminnallamme 

Pariisin ilmastosopimuksen sekä EU:n 

ilmasto ja energiatavoitteiden saavutta

mista. Olemme panostaneet energiate

hokkuuden parantamiseen sekä Spondan 

omalla energiatehokkuusohjelmalla että 

liittymällä kiinteistöalan vapaaehtoi

seen energiatehokkuussopimus TETS:iin. 

Energiatehokkuussopimukseen kuuluvat 

kaikki Spondan sataprosenttisesti omista

mat kiinteistöt. Energiatehokkuus on myös 

vuokralaistemme eli kiinteistön käyttäjien 

kannalta yhä merkittävämpi tekijä kiin

teistöön liittyviä valintoja tehtäessä.

Laajan energiatehokkuusohjelmamme 

tavoite on energiatehokkuuden paran

taminen 20 prosentilla vuoteen 2020 

mennessä vuosien 2001–2005 keskiarvoon 

verrattuna. Vuoden 2018 loppuun men

nessä energiatehokkuutta oli parannettu 

16 prosenttia ja olimme saavuttaneet 

energiatehokkuusohjelmamme tavoit

teesta 82 prosenttia. Energiatehokkuusoh

jelmaamme kuului vuoden 2018 lopussa 

102 kiinteistöä, mikä vastasi 87 prosenttia 

Pitkän aikavälin tavoite Vuositavoite Status 2018 TOTEUMA

20 % energiansäästö vuoteen 
2020 mennessä vuosien 
2001–2005 keskimääräisestä 
kulutuksesta.

Edistämme 
energiatehokkuus-
ohjelmaamme vuosittain.

Tavoitteesta saavutettiin 
16 prosenttiyksikköä.

Kiinteistöjen vertailukelpoinen 
energian kokonaiskulutus laskee 
vuosittain.

Kiinteistöjen energian 
kokonaiskulutus laskee.

Energiankulutus nousi 
edellisestä vuodesta 
1,3 %.

Vertailukelpoinen energian 
kokonaiskulutuksesta aiheutuva 
CO2-päästö laskee vuosittain.

Vertailukelpoisesta 
energiankulutuksesta 
aiheutuvien CO2-
päästöjen pieneneminen.

Vertailukelpoinen  
CO2-päästö alentui 
1,9 %. 

Energiatehokkuuden 
parantaminen kiinteistöalan 
energia tehokkuus sopimuksen 
(TETS) mukaisesti, 7,5 % 
vuoteen 2025 mennessä, 
vuoden 2015 kulutuksen tasoon 
verrattuna.

Energiatehokkuus-
toimen piteillä yhden 
prosentin energiansäästö 
(2110 MWh) vuoden 
2015 kokonaisenergian-
kulutuksen tasosta.

Vuositavoite ylittyi.

Ympäristösertifioinnin (LEED®, 
BREEAM®) hakeminen kaikille 
uudiskohteille sekä merkittäville 
peruskorjauskohteille.

Vuoden 2018 aikana 
saavutetaan sertifiointi 
vähintään kahdessa 
kiinteistössä.

Saavutimme viisi 
uutta sertifikaattia ja 
nostimme kahden tasoa.

Ympäristövastuun yhteistyön 
lisääminen asiakkaidemme 
kanssa.

Kaksi uutta 
ympäristökumppanuutta.

Ei uusia kumppaneita, 
mutta yhteistyötä 
jatkettiin.

Jätteiden kierrätysasteen 
nostaminen vuosittain.

Jätteiden kierrätysaste 
49 % vuoden loppuun 
mennessä.

Kierrätysaste nousi 
45 %:sta 48 %:iin, mutta 
emme saavuttaneet 
tavoitetta.

Vastuullisuusprioriteettiemme tavoitteet ja tulokset 2018
Energia- ja ympäristö tehokkuus
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Spondan kokonaan omistamista kiinteis

töistä. 

Ohjelmaan kuuluvissa kiinteistöissämme 

suoritetaan säännöllisesti kattavia 

energiakatselmuksia, joiden perusteella 

kiinteistöissä tehdään käyttötarpeiden 

mukaiset säädöt ja teknistaloudellisesti 

kannattavat energiatehokkuusinvestoin

nit. Vuonna 2018 tehtiin yhteensä 101 

energiakatselmusta kiinteistöihin.

Jätteiden lajittelu ja energiatehokkuus 

korostuvat entistä enemmän asiakkai

demme vastuullisuustavoitteiden tukemi

sessa. Vuokralaiset ovat yhä tietoisempia 

kiinteistöjen ympäristövaikutuksista ja 

kiinteistöjen ympäristösertifikaateista 

halutaan lisätietoa aiempaa enemmän. 

Myös keräysastioita toivotaan yhä use

ammalle materiaalilajille. Kehitämmekin 

jätteiden kierrätysmahdollisuuksia entistä 

monipuolisemmiksi osana ympäristövas

tuutamme ja asiakaspalveluamme. 2019 

aloitamme mm. muovipakkausjätteen 

keräyksen toimistokiinteistöistämme. 

Myös sähköautojen latausmahdollisuu

det ja hyvät julkisen liikenteen yhteydet 

otetaan aina huomioon kiinteistökehitys

hankkeissa. 

YMPÄRISTÖSERTIFIOINNIT 
KAIKILLE UUDISKOHTEILLE
Spondan kiinteistöt saavuttivat vuoden 

2018 aikana viisi uutta ympäristöserti

fikaattia ja kahden sertifikaatin tasoa 

onnistuttiin nostamaan. Merkittävimpinä 

sertifiointeina Tikkurilan Väritehtaankatu 

8:n toimisto ja liiketilakiinteistölle myön

nettiin LEED® Goldtason sertifikaatti ja 

Ruoholahden Tähti toimistokiinteistö 

saavutti ensimmäisenä toimistotalona 

Suomessa BREEAM® InUse sertifioinnin 

Excellenttason. Lisäksi Kauppakeskus 

Forum nosti BREEAM® InUse sertifikaat

tinsa Very Good tasolle.

Vuoden 2018 lopussa Spondalla oli 

yhteensä 21 kansainvälisen LEED® tai 

BREEAM®ympäristösertifioinnin saavut

tanutta kiinteistöä. Sertifioitujen kiin

teistöjen osuus vastaa noin 34 prosenttia 

Spondan vuokraamien kiinteistöjen koko

naispintaalasta.

Tavoitteenamme on strategian mukaisesti 

hakea ympäristösertifiointeja jatkossa

kin kaikille uudiskohteille ja merkittä

ville peruskorjauskohteille. Vuoden 2018 

lopussa käynnissä olivat Spondan uudis

kohteiden, Tampereen Ratinan uuden 

kauppakeskuksen ja Ratinan toimistotalon 

ympäristösertifioinnit sekä merkittävistä 

peruskorjauskohteista Helsingin Arka

diankatu 46:n sertifioinnit. Ajantasainen 

tieto ympäristösertifioiduista kiinteistöis

tämme löytyy verkkosivuiltamme.
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Erottajankatu 7,  
Helsingissä

TAVOITTEET VUODELLE 2019
• Vertailukelpoinen energian kokonaisku

lutus (sähkö, lämpö, kaukokylmä) laskee 

vuoden 2018 tasosta.

• Vertailukelpoisesta energian kokonais

kulutuksesta aiheutuva CO2 päästö 

laskee vuoden 2018 tasosta.

• Saavutamme vuoden 2019 aikana ener

giatehokkuustoimenpiteillä vähintään 

1 % energiansäästön vuoden 2015 koko

naisenergiankulutuksen tasosta.

• Kaikille uudiskohteille sekä merkit

täville peruskorjauskohteille haetaan 

ympäristösertifiointia (LEED® tai 

BREEAM®) tai kiinteistöille haetaan käy

tönaikaisia InUsesertifiointeja.

• Vuoden 2018 aikana saavutetaan vähin

tään kaksi ympäristösertifiointia.

• Spondan koko Suomen jätteiden 

kierrätys ja uudelleenkäyttöaste on 

vähintään 50 % vuoden 2019 loppuun 

mennessä.

• Vuoden 2019 aikana jatkamme ja tiivis

tämme yhteistyötä ympäristökumppa

neidemme kanssa. 

KIINTEISTÖJEN JÄTTEIDEN 
HYÖDYNTÄMISASTEET 2018*

Hyötykäyttö energiana 
Kierrätys materiaalina 

*  Spondan Suomessa sijaitsevat vertailukelpoiset 
kiinteistöt

51,9 %

48,1 %

Yhteensä 
7 333 
tonnia

20152014 2016 2017 2018

t

KIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLLON 
KOKONAISMÄÄRÄT*

Hyötykäyttö energiana
Kierrätys materiaalina

Kaatopaikkasijoitus

* Spondan Suomessa sijaitsevat kiinteistöt

9 000

6 000

3 000

0

Energiatehokkuus-
ohjelmaamme kuului 
vuoden 2018 lopussa 
102 kiinteistöä, mikä 
vastasi 87 prosenttia 
Spondan kokonaan 
omistamista kiinteistöistä.
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TOIMIVA YHTEISTYÖ 
NOSTI FORUMIN 
KIERRÄTYSASTEEN 
UUSIIN LUKEMIIN

Luonnonvarojen rajallisuus ja kasvavan 
kulutuksen aiheuttamat haitalliset 
ympäristövaikutukset ovat nosta-

neet materiaalitehokkuuden merkitystä 
maailmanlaajuisesti. Materiaalitehokkuu-
den parantaminen kiinteistöissä onkin 
tärkeä osa vastuullisuustavoitteita. Yksi 
konkreettinen esimerkki tästä on Spondan 
omistama Kauppakeskus Forum Hel-
singissä, jossa on tehty tavoitteellista ja 
tuloksellista työtä kierrätysasteen kohen-

tamiseksi yhteistyössä Lassila & Tikanojan 
kanssa. 

Vuonna 2018 Forumissa aloitettiin ympä-
ristökoordinaattoritoiminta, minkä tavoit-
teena on opastaa Forumin vuokralaisia ja 
muita työntekijöitä kierrättämään entistä 
tehokkaammin. Ympäristökoordinaattorina 
Forumissa toimiva Visa Kivisaari Lassila & 
Tikanojalta korostaa, että hyvien tulosten 
takana on toimiva yhteistyö. 

Visa Kivisaari
Ympäristökoordinaattori
Lassila & Tikanoja Oyj
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”Kierrätysaste on parantunut merkittä-
västi jo heti ensimmäisen toimintavuoden 
aikana, ja iso kiitos kuuluu kauppakeskuk-
sen työntekijöille, myymäläpäälliköille, 
Forumin johdolle, Spondalle omistajana. 
Minä olen siellä auttamassa ja neuvomassa, 
ja kun olemme tunnistaneet kierrätyksen 
ongelmakohdat, ne on ollut helppo rat-
kaista yhdessä koko Forumin henkilöstön 
kanssa. Palautekin on otettu erittäin hyvin 
vastaan.”

Ympäristökoordinaattori käy läpi jokaisen 
Forumissa toimivan liikkeen ja toimijan 
kanssa heidän jätelajikkeensa sekä tarvit-
tavat toimenpiteet jätehuollon parantami-
seksi. Muovin kierrättäminen on ollut viime 
aikoina erityishuomion kohteena globaa-
listi, ja myös Forum haluaa omalta osaltaan 
kantaa vastuunsa siitä. Forumissa aloitet-
tiin vuonna 2018 vaatteiden pakkauksessa 
ja rullakoiden ympärillä kuljetusten aikana 
käytettävän kalvomuovin kierrätys. 

Keräys käynnistyi huhtikuussa ja alle 
puolessa vuodessa muovia kertyi kierrä-
tykseen yli 5 000 kiloa. Kivisaari arvioi, että 
vuonna 2019 muovia kerätään jo 12 000 
kiloa. Myös biojätteen keräyksessä on 

tapahtunut vuoden aikana huimaa kehi-
tystä, Kivisaari kehuu.

”Kun tammikuussa 2018 biojätettä kerät-
tiin kauppakeskuksessa 17 tonnia, josta 
pakattua biojätettä oli 15 tonnia ja pakkaa-
matonta 2 tonnia, oli syksyllä määrä jo liki 
tuplaantunut. Biojätteen määrän kasvu on 
seurausta tehokkaammasta lajittelusta.”

Kierrätysaste Forumissa onkin kohonnut 
reilusti ollen vuoden lopussa yli 60 prosen-
tin. Samalla sekajätteen määrä on pienen-
tynyt huomattavasti. Kun vuodenvaih-
teessa 2017–2018 energiahyödyntämiseen 
menevää sekajätettä syntyi 60 prosenttia, 
tuli sitä enää vuoden lopussa 1,3 % jät-
teistä. Jätteiden hyötykäyttöaste kauppa-
keskuksessa on 100 prosenttia. Kierrätys-
aste on noussut vuodessa viidenneksen.

Huipputulokset näkyvät myös ulkopuolisina 
tunnustuksina Helsingin tunnetuimmalle 
kauppakeskukselle. Forum ansaitsi vuonna 
2018 BREEAM® In-Use -ympäristöserti-
fikaatin Very Good -tasolla. Sertifikaatin 
arviointitaso nousi vuodesta 2016 kahdella 
tasolla.

”Kun vuoden 2018 alussa 
energia hyödyntä miseen 
menevää sekajätettä 
 syntyi 60 prosenttia, tuli 
sitä enää vuoden lopussa 
1,3 % jätteistä.”
Visa Kivisaari
Lassila & Tikanoja Oyj
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”Jätehuollolla on iso rooli ympäristöser-
tifioinneissa, koska tämän kokoluokan 
kauppakeskuksissa jätettä syntyy paljon. 
Ympäristöjalanjäljen osalta taas kierrä-
tyksen paranemisella on suuri merkitys,” 
Kivisaari summaa.

Sponda seuraa ympäristötavoitteiden 
etenemistä säännöllisesti ja pyrkii löy-
tämään yhteistyössä kumppaneidensa 

kanssa jatkuvasti uusia tapoja edistää 
ympäristö- ja energiatehokkuutta. Tulevai-
suudessa Spondan kiinteistöissä otetaan 
esimerkiksi käyttöön lajittelukoulutus, 
jonka voi suorittaa netissä. Uusi koulutus-
muoto tulee tutuksi myös Forumissa. Käy-
tännössä kaikki kiinteistössä työskentele-
vät tai vuokralla olevat tahot saavat netin 
avulla nopean ja joustavan tavan perehtyä 
kiertotalouteen ja kierrättämiseen.

”Tämä on yksi uusista työkaluista, joilla 
lähdemme kehittämään toimintaa yhdessä 
Spondan kanssa. Kauppakeskuksissakin 
työntekijät ja vuokralaiset vaihtuvat tasai-
sin väliajoin, ja säännöllisellä koulutuksella 
voimme osaltamme varmistaa, että kaikki 
saavat ajantasaisen tiedon. Tavoitteena on 
luonnollisesti entistä parempi kierrätysaste 
kiinteistöissä sekä sekajätteen määrän 
vähentäminen edelleen,” Kivisaari sanoo.

”Kierrätysaste on 
parantunut merkittävästi 
jo heti ensimmäisen 
toimintavuoden aikana, ja 
iso kiitos kuuluu kauppa-
keskuksen työntekijöille, 
myymäläpäälliköille, 
Forumin johdolle ja 
Spondalle omistajana.”
Visa Kivisaari
Lassila & Tikanoja Oyj
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Kiinteistöjen sijainti
Sijainnilla on valtava merkitys kiinteistön menestymisen ja ympäristökuormituksen kannalta. Ympäristön 
hyvinvoinnin huomioiminen on tärkeä osaalue kiinteistösalkkumme kehittämisessä. Keskitämme 
kiinteistöomistustamme kaupunkien keskeisille paikoille ja hyvien julkisten liikenneyhteyksien 
äärelle, mikä auttaa vähentämään kiinteistöjen käytönaikaista ympäristökuormitusta.

Spondan sijoitusstrategia on kestävä sekä 

taloudellisesti että ympäristön kannalta. 

Strategiamme ytimessä on kiinteistö

omaisuutemme keskittäminen pääkau

punkiseudun ja Tampereen keskusta ja 

kasvualueille. Kiinteistöjemme sijainti 

kaupunkien keskustoissa, hyvien kulku

yhteyksien varrella on ekologisesti kestävä 

tarjoten mahdollisuuden ympäristöys

tävälliselle liikkumiselle. Kaupunkien 

keskustaalueilla sijaitsevien kiinteistöjen 

kysyntä ja vuokratasot ovat vakaampia, 

mikä vaikuttaa myös kiinteistösalk

kumme menestymiseen.

Vuonna 2018 jatkoimme strategiamme 

toteuttamista keskittämällä kiinteistö

omistustamme primealueille. Vuoden 

2018 merkittävin tapahtuma kiinteis

tösalkkumme kehityksessä oli Kauppa

keskus Ratinan avaaminen Tampereen 

keskustassa huhtikuussa. Lisäksi uusi 

toimistokiinteistömme Väritehtaankatu 8 

Vantaan Tikkurilan junaaseman vie

ressä valmistui. Molemmat kiinteistöt on 

rakennettu huippusijainneille kaupunkien 

keskustoihin, ja ne ovat helposti saavutet

tavissa hyvien julkisen liikenteen yhteyk

sien varrella.

Vuoden 2018 lopussa Spondalla oli kaik

kiaan 165 vuokrattavaa kiinteistöä ja 

1,2 miljoonaa neliömetriä vuokrattavaa 

pintaalaa. Enemmistö vuokrattavasta 

tilasta on toimistotilaa, runsas viidennes 

kauppakeskuksia ja vajaa viidennes logis

tiikkatilaa. Kiinteistöjemme arvosta 33,4 

prosenttia sijaitsee Helsingin keskustan 

primealueella.

SAAVUTETTAVUUS ON 
HUOMIOIMISTA
Hyvä saavutettavuus on yhä useammalle 

yritykselle keskeinen tekijä toimitilapää

töksiä tehtäessä. Se on keino helpottaa asi

akkaiden ja työntekijöiden liikkuvuutta ja 

vähentää työmatkaliikenteestä aiheutuvia 

päästöjä. Hyvällä saavutettavuudella huo

mioimme erilaisten yleisöjen tarpeita ja 

varmistamme, että kiinteistömme tarjoaa 

erilaisille kävijöille mahdollisuuden tehdä 

jokapäiväisiä arkisia asioita helposti sekä 

osallistua elämyksiin, joita esimerkiksi 

nykyajan kauppakeskukset tarjoavat. 

Uusimmissa kiinteistöissämme pyöräi

lijöiden tarpeet sekä sähköautoilla ja 

hybrideillä kulkijat on erityisesti huomi

oitu rakennuksen suunnittelussa. Vähä

päästöisille autoille tarjotaan etuoikeutet

tuja pysäköintipaikkoja ja sähköautoille 

latauspisteitä. Tampereen sydämeen 

valmistunut Kauppakeskus Ratina toimii 

huomionarvoisena esimerkkinä myös 

ympäristöystävällistä liikkumista suosi

vasta sijainnista.

Sijainti on yksi toimitilarakennusten 

ympäristösertifioinnin kriteereistä. 

BREEAM® ja LEED® sertifiointiproses

seissa huomioidaan kiinteistön käyttämän 

energian ja veden lisäksi muun muassa 

julkisen liikenteen toimivuus, vähäpääs

töisille autoille ja polkupyörille varatut 

pysäköintimahdollisuudet ja viheralueet. 

SIJOITUSKIINTEISTÖT 
MAANTIETEELLISEN SIJAINNIN JA 
KÄYVÄN ARVON MUKAAN*

Pääkaupunkiseutu Oulu
Tampere 

* Ei sisällä Kiinteistökehityksen kiinteistöjä

31.12.2018

Venäjä

81,8 %

13,7 %
2,4 %

2,1 %
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Ruoholahden Tähti toimistokiinteistön 

saavuttama BREEAM® InUse sertifioin

nin Excellenttaso on hyvä osoitus panos

tuksestamme ympäristön hyvinvointiin 

kiinteistösijoituksista päättäessämme.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖJÄ 
KEHITETÄÄN YHTEISTYÖSSÄ
Keskittäessämme kiinteistöomistuk

siamme kaupunkien keskustoihin olemme 

mukana rakentamassa viihtyisiä kaupun

kiympäristöjä ja teemme myös yhteistyötä 

eri tahojen kanssa sen eteen. Ilmasto

kumppanuutemme Helsingin kaupungin 

kanssa on konkreettinen esimerkki jatku

vasta yhteistyöstä, jolla olemme mukana 

tekemässä hiilineutraalia Helsinkiä vuo

teen 2035 mennessä. Helsingin päästöistä 

yli puolet tulee kiinteistöjen lämmityk

sestä, joten voimme omalla toiminnal

lamme ja asenteita muuttamalla vaikuttaa 

suoraan tavoitteen saavuttamiseen. 

Aktiivinen yhteistyö Green Building 

Council Finlandin kanssa puolestaan tukee 

tahtoamme olla mukana herättämässä 

keskustelua, kokeilemassa innovaatioita 

entistä haastavampien ympäristökysy

mysten ratkaisemiseksi tulevaisuudessa. 

GBC Finlandin tavoitteena on mm. kestävä 

rakennettu ympäristö kiertotaloutta 

toteuttaen ja ihmisille kestävän ja laa

dukkaan elämän mahdollistaminen, mikä 

sopii yhteen Spondan strategisten tavoit

teiden kanssa.

Helsingin 
Kauppatori

Pitkän aikavälin tavoite Vuositavoite Status 2018 TOTEUMA

Kauppakeskusten ja 
toimistokiinteistöjen 
osuuden kasvattaminen 
Spondan kiinteistösalkussa.

– Toteutettiin strategian 
mukaisesti.

Kiinteistösalkun 
kehittäminen keskittämällä 
omistusta prime-alueille.

– Kiinteistökannasta 33,4 % 
sijaitsee Helsingin Central 
Business District (CBD) -alueella.

Kiinteistösalkun 
kehittäminen julkisen 
liikenteen yhteyksien äärelle.

– Toteutettiin strategian 
mukaisesti. Kauppakeskus Ratina 
ja Väritehtaankatu 8 valmistuivat 
merkittäviin julkisen liikenteen 
solmukohtiin.

Vastuullisuusprioriteettiemme tavoitteet ja tulokset 2018
Kiinteistöjen sijainti
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TAMPEREEN SUURIN 
KAUPPAKESKUS RATINA 
KUTSUU KAUPUNKILAISET 
YHTEEN

Tampereen keskustan historialli-
set ja jykevät tehtaanpiiput ovat 
saaneet vastarannalleen uuden 

naapurin Kauppakeskus Ratinan avattua 
ovensa huhtikuussa 2018 Tammerkos-
ken kupeessa. Tamperelaisten kannalta 
keskuksen sijainti on paras mahdollinen, 
sillä Ratinaan pääsee helposti sekä bussilla, 
kävellen tai pyöräillen. 

Ratinan suunnittelu aloitettiin yhdessä 
Tampereen kaupungin kanssa jo kymmen-

kunta vuotta sitten. Kaupunki on kasvanut 
kovaa vauhtia viime vuosina ja siksi Tam-
pereella rakennetaan kiivaasti sekä uusia 
asuntoja, uutta raitiotietä kuin liiketilojakin. 

Myös uudelle kauppakeskukselle on ollut 
kaupungissa kysyntää. Ratina onkin tuonut 
Tampereelle paljon uutta, sillä kauppa-
keskuksessa on saatavilla jopa 40 uutta 
brändiä, joita kaupungista ei aiemmin löy-
tynyt. Lisäksi Ratina tarjoaa työpaikan noin 
tuhannelle ihmiselle.

Mervi Ahola
Kauppakeskuspäällikkö
Sponda Oyj
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”Ensimmäinen vuosi on ollut kiireinen, 
mutta ehdottomasti hyvällä tavalla. Meillä 
on ollut keskimäärin 600 000 kävijää 
kuukausittain ja olemme siihen erittäin tyy-
tyväisiä, sillä se noudattelee koko vuoden 
kävijämäärätavoitteita,” kertoo Ratinan 
kauppakeskuspäällikkö Mervi Ahola. 

Ratinaa ovat olleet suunnittelemassa myös 
kaupunkilaiset itse. Kauppakeskuksesta 
haluttiin kehittää kaikkien tamperelais-
ten tarpeita palveleva kohtaamispaikka, 
ja sitä varten perusteettiin oma asukas-
raati. Raati kokoontui rakennusvaiheessa 
parin kuukauden välein. Uusi tapaaminen 
järjestetään jälleen keväällä, jolloin pääs-

tään keskustelemaan ensimmäisen vuoden 
kokemuksista ja tulevaisuuden toiveista.

Kohtaamisia Ratinassa onkin riittänyt 
heti alusta asti sekä keskuksen uusissa 
kahviloissa ja ravintoloissa, mutta myös 
lukuisissa tapahtumissa jo heti avajais-
vuonna. Vuoden 2018 aikana Ratinassa on 
järjestetty muun muassa mittava rekry-
tointitapahtuma, joka aiemmin pidettiin 
Tampereen messukeskuksessa. Tieteiden 
yö puolestaan tutustutti kaupunkilaiset 
yliopistojen ja teknillisten korkeakoulujen 
lisäksi robotteihin, ja SPR:n nallesairaala 
tarjosi apuaan rakkaille, mutta reissuissa 
rähjääntyneille pehmoeläimille. 

Myös naapurissa olevan Tampereen stadio-
nin tapahtuvat linkittyvät saumattomasti 
liikekeskuksen elämään: esimerkiksi kesällä 
2018 järjestettyjen nuorten yleisurheilun 
MM-kisojen avajaiset järjestettiin Ratinan 
aukiolla. 

”Kun mietimme rooliamme heti suunnitte-
lun alkuaikoina, tavoitteena oli kohtaamis-
paikka. Siinä olemme myös onnistuneet ja 
tänne tullaan ostosten teon lisäksi myös 
olemaan. On kahviloita, ravintoloita, tapah-
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tumia ja erilaista tekemistä koko perheelle 
ikään katsomatta,” Ahola listaa. 

Sijaintinsa puolesta Ratina on helppo 
saavuttaa olipa sitten tamperelainen 
tai muualta tuleva: Juna-asema on vain 
muutaman korttelin päässä ja linja-auto-
asema puolestaan sijaitsee tien toisella 
puolella, eikä tietä ole edes pakko ylittää, 
sillä asema yhdistyy kauppakeskukseen 
myös tunnelilla. Yksityisautoilijat on huo-
mioitu mittavalla parkkihallilla, josta löytyy 
myös 26 paikkaa sähkö- ja hybridiautojen 
lataukselle. 

Ratinan kauppakeskuksen sijainti kau-
pungin ytimessä tukee myös yleisempää 
kehityssuuntaa: ihmiset haluavat yhä 
enemmän sekä asua että asioida keskus-
tassa. Ilmiö on tuttu pääkaupunkiseudulta 
ja vastaavanlainen kehitys on ollut nähtä-
vissä myös Tampereella. Keskustan veto-
voiman kasvattaminen entisestään onkin 
sekä Tampereen kaupungin että Ratinan 
yhteinen tavoite.

”Vielä kymmenen vuotta sitten ympäristö-
kunnat houkuttelivat väkeä myös Tampe-
reen seudulla, mutta siinä on tapahtunut 

selvä käänne. Nyt yhä useampi haluaa asua 
omakotitalon sijaan keskustassa ja silloin 
myös palveluiden on oltava täällä,” Ahola 
huomauttaa.

Ratina on yhdistelmä vanhaa perinteistä 
Tamperetta sekä täysin uutta ja modernia 
arkkitehtuuria. 53 000 neliömetrin liike-
keskukseen kuuluvat uudisrakennuksen 
lisäksi täydellisesti peruskorjatut, suojellut 
1920-luvun funkkistalot, jotka ovat myös 
kaupunkikuvan kannalta merkittäviä. 

Uusi liikekeskus on rakennettu mahdol-
lisimman ympäristöystävälliseksi, ja sille 
haetaan rakennusvaiheen BREEAM®-ym-
päristösertifikaattia tasolla Very Good. 
Kauppakeskuksen jäähdyttämisessä 
käytetään Tammerkoskesta saatavaa kos-
kikylmää, joka pienentää jäähdytykseen 
käytettävää sähkönkulutusta arviota 75 
prosenttia verrattuna tyypillisiin jäähdy-
tysjärjestelmiin. Liikkeiden kylmäkoneiden 
tuottamaa lämpöä puolestaan hyödynne-
tään kiinteistön lämmityksessä ja kauppa-
keskuksen sisätilojen lämmin ilma hyödyn-
netään taas parkkitilojen lämmittämisessä. 
Valaistus on hoidettu energiatehokkailla 
led-lampuilla. 

Myös kierrätysmahdollisuudet on huomi-
oitu monipuolisesti sekä vuokralaisten että 
Ratinassa asioivien osalta. Vuokralaisten 
apuna kierrätyksen tehostamisessa on 
lisäksi ympäristökoordinaattori. Ahola 
kertoo, että kierrätysaste on ollut jo aloi-
tusvuonna 50 prosentin luokkaa, mutta 
tavoite on korkeammalla tulevina vuosina, 
kun toiminta vakiintuu. 
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Alan eteenpäin vieminen
Haluamme omalta osaltamme viedä kiinteistöalaa eteenpäin aktiivisella osallistumisella 
kehitystyöhön kiinteistö ja rakennusalan järjestöissä, jakamalla osaamistamme 
ja ammattitaitoamme sekä tekemällä omaa tutkimus ja kehitystyötä.

OSALLISTUMME AKTIIVISESTI 
TOIMIALAN KEHITTÄMISEEN
Kehitämme kiinteistöalaa pitkäjänteisessä 

yhteistyössä alan muiden vaikuttajien 

kanssa. Toimimme muun muassa Asunto, 

toimitila ja rakennuttajaliitto RAKLIssa 

sekä kestävään kehitykseen, kiinteistöjen 

ympäristösertifiointeihin ja kiinteistöalan 

energiakäytäntöihin keskittyvässä Green 

Building Council Finlandissa, jossa Sponda 

vaikuttaa ympäristöluokitustoimikunnan 

puheenjohtajana ja on mm. ollut mukana 

Kiinteistöjohtaminentoimikunnan perus

tamisessa.

Osallistuimme kuluneena vuonna eri 

järjestöjen työryhmien toimintaan 

aktiivisesti. Vuonna 2018 liityimme mm. 

mukaan RAKLIn ja Helsingin kaupungin 

käynnistämään MaaSpalvelut (Mobility 

as a Service) ja kaupunkikehittäminen 

klinikkaan. Tässä tavoitteena on selvit

tää MaaSpalveluiden kehitysedellytyksiä 

eri osapuolten näkökulmasta (kiinteis

tönomistaja, kaupunki, palveluntuot

taja), jotta kaupunkiympäristöä voidaan 

kehittää tulevaisuuden liikkumistarpeet 

huomioiden. 

Olemme myös aktiivisesti mukana 

vastuullisen yritystoiminnan verkosto 

 FiBSissä (Finnish Business & Society), 

jonka tarkoituksena on edistää talou

dellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti 

vastuullista yritystoimintaa Suomessa. 

Osallistuimme jälleen myös KTI Kiin

teistötieto Oy:n vuotuiseen Vastuullinen 

Kiinteistöliike toiminta julkaisuun. 

JAAMME OSAAMISTAMME JA 
AMMATTITAITOAMME
Haluamme opastaa ja jakaa osaamis

tamme erityisesti toimitilojen valinnassa 

sekä kiinteistöjen energiatehokkuuden ja 

ympäristömyönteisten ratkaisujen löytä

misessä.

Tuemme asiakkaitamme toimitilavalin

nan eri vaiheissa ottaen huomioon niin 

yrityksen liiketoimintatavoitteet kuin 

Pitkän aikavälin tavoite Vuositavoite Status 2018 TOTEUMA

Olla kiinteistöalan 
luotetuin, kannattavin ja 
vastuullisin toimija.

– Liiketoiminnan 
kannattavuus, GRESB-
vastuullisuustutkimuksessa 
erinomaiset tulokset.

Kiinteistöalan parhaiden 
käytäntöjen edistäminen 
kestävän kehityksen 
toteuttamiseksi.

– Uuden teknologian 
hyödyntämismahdollisuudet 
ja pilotointi kiinteistöissä.

RAKLIn ja GBC Finlandin 
toimintaan ja hankkeisiin 
osallistuminen aktiivisesti.

– Osallistuimme aktiivisesti 
RAKLI:n toimialajohtoryhmien 
ja toimikuntien toimintaan 
sekä GBC Finlandin 
toimikuntien toimintaan.

Vastuullisten 
toimintatapojen 
edistäminen yhteistyössä 
asiakkaidemme sekä 
alihankkijoidemme 
kanssa.

– Ympäristökumppanuuksissa 
eteneminen ja 
vastuullisuusyhteistyö 
asiakkaiden kanssa. Supplier 
Code of Conduct hyväksyttiin 
ja on osa uusia ja uusittavia 
sopimuksia.

Vastuullisuusprioriteettiemme tavoitteet ja tulokset 2018
Alan eteenpäin vieminen
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ympäristötavoitteetkin. Opastamme 

asiakkaitamme aktiivisesti myös ympä

ristöä ja energiaa säästävään toimintaan. 

Haluamme jakaa osaamistamme myös 

kiinteistöalalle suuntautuville opiskeli

joille tarjoamalla heille opintomahdolli

suuksia sekä tekemällä yhteishankkeita 

alan oppilaitosten kanssa.

Vastuullinen kiinteistöjen ja kaupunkiym

päristöjen kehittäminen kaupunkilaisia 

ja yhteisöjä kuunnellen ja heidän toi

veisiin vastaten on yksi tapamme viedä 

alaa eteenpäin ja jakaa osaamistamme. 

Esimerkiksi Kauppakeskus Ratinan 

edistykselliset ratkaisut ja kauppakeskuk

sen yhteyteen rakennettava toimisto ja 

liiketilakokonaisuus syntyivät tuloksena 

Spondan panostuksesta kaupunkisuunnit

teluun.

ROHKEITA AVAUKSIA MUUTTUVAN 
TYÖELÄMÄN TARPEISIIN 
Uudet avaukset vaativat aina ajattelun ja 

kulttuurin muutosta, näin myös toimitilo

jen ja työympäristöjen kehittäjille. Sponda 

on jatkanut määrätietoisesti MOWcowor

kingkonseptinsa (Mothership of Work) 

kehitystyötä vastauksena muuttuviin 

työelämän tarpeisiin. MOWien ideana 

on tarjota yhteisöllisiä, muuntautuvia ja 

kodikkaita tiloja uusien ideoiden kehittä

miseen ja liiketoiminnan pyörittämiseen. 

Yhtiön uusin MOW Supernova avasi Tam

pereelle Ratinan uuden kauppakeskuksen 

yhteyteen.

MOW Challenge InnoEvent Tampere 2018 
-tapahtumassa marraskuussa
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TAMPEREEN MOW 
SUPERNOVA RUOKKII 
ROHKEUTTA

Tero Välkkilä
Asiakkuuspäällikkö
LOGICOR Nordics

Popcornin tuoksu tervehtii tulijaa 
historiallisen Autotuonnin talon 
aulassa Tampereen Ratinassa. Nyt 

ei kuitenkaan olla elokuvateatterissa, vaan 
Spondan uudessa coworking-tilassa MOW 
Supernovassa, joka avasi ovensa marras-
kuussa 2018. MOW tarjoaa joustavia ja 
viihtyisiä työtiloja pienille ja suurille yri-
tyksille. MOWin perusajatuksiin kuuluu se, 
että töissä täytyy olla kivaa ja siksi tiloista 
on tehty helposti muokattavat ja rennot. 
Yhteisöllisyyttä on korostettu viihtyisillä 

ja kutsuvilla olonurkkauksilla ja keittiöllä, 
joissa myös popcornit ovat osa arkea. 

MOWiin voikin tulla joko pysyvämmin jäse-
neksi tai vaikka pitämään palaveria vain 
yhdeksi päiväksi. Tilojen varaus onnistuu 
poikkeuksellisen helposti, kun huoneet 
ja työpisteet ovat varattavissa suoraan 
MOWin nettisivuilta ajasta ja paikasta riip-
pumatta. MOW voikin olla helppo ja kätevä 
ratkaisu myös silloin, kun pikainen neuvot-
telutilan tai tapaamispaikan tarve yllättää.

Vastuullisuuskatsaus 2018 73
45

VUOSI 2018 VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN TUNNUSLUVUT RAPORTOINTIPERIAATTEET   VASTUULLISUUSPRIORITEETTIMME



Tampereen uusi MOW on kunnostettu 
vanhaan funkkistaloon Ratinan kauppakes-
kuksen yhteyteen, aivan Tammerkosken 
kylkeen. Yksi Supernovan ensimmäisistä 
jäsenistä on Logicorin asiakkuuspäällikkö 
Tero Välkkilä. Kansainvälisen yrityksen 
Suomen pääkonttori ja muu väki ovat Hel-
singissä, ja Välkkilä on pitänyt toimistoaan 
Tampereella jo pidempään yksin. Aiem-
min toimisto sijaitsi kivenheiton päässä 
Hämeenkadulla, mutta sadan neliön tilat 
tuntuivat turhan suurilta, tehottomilta 
ja epäkäytännöllisiltä. Niinpä Välkkilä ja 
Logicor tarttuivat tilaisuuteen heti, kun 
kuulivat, että Spondan MOW-konsepti 
laajenee Tampereelle. 

”Tämä on minulle erinomainen ratkaisu. 
MOW Supernovassa ovat kohdanneet 
sekä loistava sijainti, yhteisöllisyys että 
oman huoneen tarve erittäin hyvin. Työni 
on lisäksi varsin liikkuvaa, ja kun auton 
saa alakertaan parkkihalliin ja sieltä on 
suora yhteys ulosmenoväylälle Hatanpään 
valtatielle, ei paremmin voisi olla. Oikein 
harmittaa, etten ehdi olla enempää täällä,” 
Välkkilä kehuu.

Tampere on kehittynyt viime vuosina kovaa 
vauhtia, ja tarve joustaville ja yhteisölli-

sille toimistotiloille on kasvanut. Yrityksiä 
syntyy sekä kaupungin sisällä että liepeillä 
ja moni Helsingissä pääkonttoriaan pitävä 
yrityskin on halunnut laajentua Tampe-
reelle. Tämä näkyy myös MOWissa. 

”Vielä pari vuotta sitten Tampere ei ehkä 
olisi ollut valmis tämän tyyppiseen toimis-
totilaan, mutta nyt tilanne on täysin toinen 
ja jäseniä riittää varmasti erilaisille toi-
mistohotelleille ja yhteisöllisille työtiloille,” 
MOW Supernovan yhteisövastaava Katta 
Heikkilä arvioi. 

Hänen mukaansa MOWin tulo kaupunkiin 
vie Tampereen yrityskulttuuria eteen-
päin sekä yrityksissä että työyhteisöissä. 
”Monissa yrityksissä tunnistetaan tänä 
päivänä esimerkiksi erilaiset tavat tehdä 
töitä, ja MOWissa kukin voi etsiä itselleen 
sopivan paikan vaikkapa sohvannurkasta, 
keinutuolista tai hiljaisesta huoneesta. 
Jokainen yritys ja jäsen päättävät itse mil-
laisille tiloille on tarve ja niitä voidaan myös 
muokata joustavasti,” Heikkilä kertoo. 

”Ei tarvitse olla rohkea tullakseen MOWiin, 
mutta me haluamme ehdottomasti ruokkia 
rohkeutta. Haluamme tarjota vähän erilai-
sia ratkaisuja ja uusia tuulia, kuten vaikkapa 
nämä joustavat työtilat. Meille vahva erot-
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tautumistekijä on myös se, että olemme 
täällä fyysisesti paikalla ja kuuntelemme 
tarkalla korvalla täällä työskentelevien 
tarpeita.”

Myös Välkkilä kiittelee työnteon help-
poutta MOWissa. ”Kaikki toimii moitteetto-
masti, ja jos vaikka tulostamisen kanssa on 
ongelmia, apu on lähellä. Tekniset ratkai-
sutkin ovat valmiina – jopa sellaiset mitä 
ei olisi itse osannut edes ajatella tarvitse-
vansa.” 

MOW Supernovan sijainti Ratinan kauppa-
keskuksen yhteydessä, aivan Tampereen 
ytimessä helpottaa osaltaan työn ja arjen 
yhteensovittamista. Kaupat, ravintolat, 
apteekit ja muut palvelut ovat käytännössä 
samassa korttelissa ja paikalle pääsee 
kätevästi niin julkisilla, pyörällä kuin omalla 
autollakin. 

Supernovan yhteisövastaava Katta Heikkilä 
ja Logicorin Tero Välkkilä molemmat usko-
vat, että eri alojen toimijoiden kohtaami-
sista saman katon alla voi syntyä yllättäviä 
uusia oivalluksia ja jatkossa myös uutta 
liiketoimintaa. Heikkilä odottaa innolla 
myös jatkuvaa yhteistyötä Tampereen 
opiskelijakentän kanssa. 

”Olimme jo aiemmin mukana korkeakoulu-
jen InnoEvent-tapahtumassa ja sieltä tuli 
mielettömän hienoja visioita siitä, mitä 
tulevaisuuden työtilat voisivat olla stres-
sitasoa mittaavine älyseinineen tai miten 
virtuaalitodellisuutta voisi hyödyntää myös 
työtiloissa. Me haluamme olla ehdotto-
masti edelläkävijöinä myös tämän kaltais-
ten uusien asioiden testaajina.” 

MOW Supernova on osa Ratinan kaup-
pakeskusta, jossa yhdistyvät sekä uudis-
rakentaminen että vanhat kunnostetut 
kiinteistöt. Kokonaisuudelle haetaan 
BREEAM®-ympäristösertifikaattia Very 
Good -tasolla. Ratinan kauppakeskuksen 
jäähdytyksessä hyödynnetään Tammer-
koskesta saatavaa koskikylmää ja se on 
käytössä myös MOW Supernovan viilentä-
misessä. 

Spondan aikaisemmat MOWit Helsingissä 
ovat WWF:n Green Office -ympäristöjärjes-
telmän mukaisia ympäristöystävällisiä toi-
mitiloja. Myös Tampereen tuoreen MOWin 
tavoite on olla jatkossa Green Office. 
MOWin jäsenyrityksille ympäristöarvot ja 
vastuullisuus ovat usein tärkeä seikka myös 
yrityksen oman brändin kannalta.

Kosken rannalla sijaitsevan legendaari-
sen Autotuonnin talon ulkokuori hehkuu 
Tampereen historiaa, mutta sen sisus on 
herätetty uudelleen henkiin.

”Pelkästään tämä talo on tamperelai-
sille tuttu jo historiasta, ja sitä on haluttu 
kunnioittaa myös sisustuksen garage-hen-
kisyydellä. Lisäksi keittiön seinällä seik-

kailevat Tampereelta jo pois muuttaneet 
delfiinit ja löytyypä yhdestä neuvottelu-
huoneesta molempien paikallisjoukkueiden 
värit sulassa sovussa. Käyttäjästä riippuen 
tila nimetään vuoroin Tappara-, vuoroin 
Ilves-huoneeksi,” Heikkilä naurahtaa.
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Spondan vastuullisuuden avainluvut

2018 2017 2016

Asiakaskokemuksen parantaminen

Kokonaistyytyväisyys yhteistyöhön vuokranantajan kanssa - indeksi 3,88 3,93 3,79

Henkilöstö

Sairauspoissaolot % työajasta, Sponda Real Estate Oy 2,03 2,58 1,23

Ympäristövastuu*

Ominaisenergiankulutus, kWh/Brm2 200,5 203,6 197,8

Ominaishiilidioksidipäästö, kg CO2/Brm2 45,0 46,4 43,3

Jätteiden kokonaishyötykäyttöaste, % 100 % 100 % 100 %

Jätteiden kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste, % 48 % 45 % 45 %

Veden ominaiskulutus, l/Brm2 274,2 277,1 249,6

* Spondan Suomessa sijaitsevat kiinteistöt
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Ympäristövastuun tunnusluvut

Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen sähkön, lämmön, veden ja kaukokylmän kokonaiskulutus

2018 2017 2016 2015 2014 Muutos 2017–2018, % Kiinteistömäärä 2018

Energiankulutus yhteensä, kaikki kiinteistöt, MWh  323 188    297 984    293 565    269 813   329 343 8,5

Energiankulutus yhteensä, kaikki kiinteistöt, GJ  1 163 478    1 072 743    1 056 833    971 327   1 185 635

Energiankulutus yhteensä, vertailukelpoiset kiinteistöt, MWh  288 623    284 906    257 447   1,3

Energiankulutus yhteensä, vertailukelpoiset kiinteistöt, GJ  1 039 044    1 025 662    926 808   

Sähkö, kaikki kiinteistöt, MWh  140 297    127 747    128 045    111 502   150 072 9,8 127

Kiinteistön omistajan välittämä sähkö vuokralaisille, MWh  35 293    36 787    32 441   

Kiinteistösähkön kulutus, MWh  105 004    90 960    95 605   

Sähkö, vertailukelpoiset kiinteistöt, MWh  122 742    120 798    108 683   1,6 119

Lämpö, normitettu, kaikki kiinteistöt, MWh  167 838    158 508    153 160    150 185   169 453 5,9 125

Lämpö, normitettu, vertailukelpoiset kiinteistöt, MWh  151 320    152 543    139 348   -0,8 118

Lämpö, mitattu, kaikki kiinteistöt, MWh  159 652    146 564    146 900    122 769   152 469 8,9 125

Lämpö, mitattu, vertailukelpoiset kiinteistöt, MWh  144 218    140 973    133 810   2,3 118

Kaukokylmä, kaikki kiinteistöt, MWh  15 053    11 729    12 359    8 126   9 818 28,3 27

Kaukokylmä, vertailukelpoiset kiinteistöt, MWh  14 561    11 565    9 416   25,9 23

Vesi, kaikki kiinteistöt, m3 *  405 796    386 291    366 747    327 161   365 682 5,0 123

Vesi, vertailukelpoiset kiinteistöt, m3  360 227    356 011    305 885   1,2 116

* Hankittu kunnan tai kaupungin vesijohtoverkostosta.
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Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen sähkön, lämmön, veden ja kaukokylmän ominaiskulutus

2018 2017 2016 2015 2014

Ominaisenergiankulutus yhteensä, kWh/brm2/vuosi 200,5 203,6 197,8 203,5 206,7

Sähkö ominaiskulutus, kWh/brm2/vuosi 88,1 89,1 84,2 86,1 81,5

Lämpö ominaiskulutus, normitettu, kWh/brm2/vuosi 105,3 109,5 110,6 116,5 109,9

Lämpö ominaiskulutus, mitattu, kWh/brm2/vuosi 100,4 101,2 106,3 95,2 99,1

Kaukokylmä ominaiskulutus, kWh/brm2/vuosi 24,3 19,3 19,4 26,4 32,0

Vesi ominaiskulutus, l/brm2/vuosi 274,2 277,1 249,6 265,0 253,3

Spondan kiinteistöjen energian- ja vedenkulutus pääsegmenteittäin
Toimistokiinteistöt Kauppakeskukset Logistiikkakiinteistöt 

2018 2017 Muutos, % 2018 2017 Muutos, % 2018 2017 Muutos, %

Energiankulutus pääsegmenteittäin yhteensä, MWh 178 624 177 241 0,8 87 481 85 705 2,1 22 519 21 960 2,5

Sähkö, MWh 71 708 70 334 2,0 44 052 43 702 0,8 6 983 6 761 3,3

Lämpö, normitettu, MWh 100 337 102 494 -2,1 35 447 34 851 1,7 15 536 15 198 2,2

Lämpö, mitattu, MWh 95 794 94 582 1,3 33 700 32 344 4,2 14 724 14 047 4,8

Kaukokylmä, MWh 6 579 4 413 49,1 7 982 7 152 11,6

Vesi, m3 207 629 216 470 -4,1 133 706 124 065 7,8 18 892 15 476 22,1

Spondan kiinteistöjen energian ja veden ominaiskulutus pääsegmenteittäin
Toimistokiinteistöt Kauppakeskukset Logistiikkakiinteistöt 

2018 2017 Muutos, % 2018 2017 Muutos, % 2018 2017 Muutos, %

Ominaisenergiankulutus pääsegmenteittäin yhteensä, kWh/brm2/vuosi 178,5 185,1 -3,6 290,3 284,4 2,1 155,7 153,0 1,8

Sähkö ominaiskulutus, kWh/brm2/vuosi 74,8 76,9 -2,7 147,1 145,9 0,8 50,5 48,9 3,5

Lämpö ominaiskulutus, normitettu,  kWh/brm2/vuosi 101,1 107,9 -6,3 117,6 115,6 1,7 109,7 107,3 2,2

Lämpö ominaiskulutus, mitattu, kWh/brm2/vuosi 96,6 99,6 -3,1 111,8 107,3 4,2 104,0 99,2 4,8

Kaukokylmä ominaiskulutus, kWh/brm2/vuosi 18,0 12,2 47,7 34,4 30,9 11,6

Vesi ominaiskulutus, l/brm2/vuosi 228,5 248,2 -7,9 443,6 411,6 7,8 190,3 155,9 22,1
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Spondan pääkonttorin energian- ja vedenkulutus

2018 2017 2016 2015 2014
Muutos  

2017–2018, %

Energiankulutus yhteensä, MWh 1 087 1 056 1 101 1 017 1 195 2,9

Sähkö, MWh 331 324 339 327 362 2,3

Lämpö, normitettu, MWh 657 681 697 647 715 -3,6

Lämpö, mitattu, MWh 637 625 680 551 657 1,9

Kaukokylmä, MWh 100 52 65 43 118 92,5

Vesi, m3 1 177 1 542 1 838 1 523 1 613 -23,7

Energialähteet ja ominaispäästökertoimet

2018 2017 2016 2015 2014

Ostosähkö

Ominaispäästökerroin, kg CO2/MWh 255 256 282 278 216

Uusiutuvat, % 20 15 13 11 17

Uusiutumattomat, % 46 44 45 43 33

Ydinvoima, % 34 41 42 46 50

Aluekohtainen ominaispäästökerroin,  
kg CO2/MWh 164 164 181 209 220

Lämpö

Ominaispäästökerroin, kg CO2/MWh 188 191 188 144 151

Uusiutuvat, % 19 17 15 14 7

Uusiutumattomat, % 81 83 85 86 93

Aluekohtainen ominaispäästökerroin,  
kg CO2/MWh 188 188 176 183 186

Kaukokylmä

Ominaispäästökerroin, kg CO2/MWh 61 61 68 62 67,5

Uusiutuvat, % 94 94 88 86 81

Uusiutumattomat, % 6 6 12 14 19

Aluekohtainen ominaispäästökerroin,  
kg CO2/MWh 61 61 68 62 67,5

Spondan käyttämästä kokonaisenergiasta uusiutuvan energian osuus oli 23 %

Spondan pääkonttorin sähkön, lämmön, veden ja kaukokylmän ominaiskulutus

2018 2017 2016 2015 2014

Ominaisenergiankulutus yhteensä, 
kWh/brm2/vuosi 184,4 179,2 186,8 172,5 202,7

Sähkö ominaiskulutus,  
kWh/brm2/vuosi 56,2 54,9 57,6 55,5 61,4

Lämpö ominaiskulutus, 
normitettu,  kWh/brm2/vuosi 111,4 115,5 118,2 109,8 121,2

Lämpö ominaiskulutus, mitattu, 
kWh/brm2/vuosi 108,0 106,0 115,4 93,3 111,4

Kaukokylmä ominaiskulutus,  
kWh/brm2/vuosi 16,9 8,8 11,0 7,3 20,0

Vesi ominaiskulutus, l/brm2/vuosi 199,7 261,6 311,8 258,4 273,7
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Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen 
energiankulutuksesta aiheutunut hiilijalanjälki

t CO2 2018 2017 2016 2015 2014
Muutos  

2017–2018, %

Yhteensä 65 707 62 591 64 636 52 503 58 382 5,0

Sähkö 35 805 32 650 36 137 30 998 32 135 9,7

Lämpö 31 528 30 252 28 760 21 560 25 584 4,2

Kaukokylmä 918 715 841 504 663 28,3

Guarantee of Origin sertifikaateilla ja 
uusiutuvilla energialähteillä vähennetyt 
päästöt -2 545 -1 026 -1 102 -559

Yhteensä, vertailukelpoiset kiinteistöt* 61 281 60 872 0,7

Yhteensä, vertailukelpoiset kiinteistöt** 58 737 59 846 -1,9

Yhteensä, aluekohtainen 55 480 51 465 50 973 51 292 64 911 7,8

* Spondan pääkonttorin energiankulutuksesta aiheutunut hiilijalanjälki
** Sisältäen uusiutuvan energian alkuperäsertifikaateilla ja itse tuotetuilla uusiutuvilla energialähteillä vähennetyt päästöt.

Spondan pääkonttorin energiankulutuksesta aiheutunut hiilijalanjälki

t CO2 2018 2017 2016 2015 2014
Muutos  

2017–2018, %

Yhteensä (sisältäen)* 119,3 118,7 120,7 153,2 154,8 0,5

Yhteensä (ei sisällä)** 206,4 205,8 215,7 153,2 154,8 0,3

Sähkö 87,4 85,5 97,7 91,0 78,2 2,2

Lämpö 112,9 117,1 113,6 59,5 68,6 -3,6

Kaukokylmä 6,1 3,2 4,4 2,7 8,0 90,6

Guarantee of Origin sertifikaateilla  
vähennetyt päästöt -87,1 -87,1 -95,0

* Sisältäen uusiutuvan energian alkuperäsertifikaateilla vähennetyt päästöt.
** Ei sisällä uusiutuvan energian alkuperäsertifikaateilla vähennettyjä päästöjä.

Spondan pääkonttorin energiankulutuksesta aiheutuva ominaishiilidioksidipäästö

kg CO2/brm2/vuosi 2018 2017 2016 2015 2014
Muutos  

2017–2018, %

Yhteensä ominaishiilidioksidipäästö 20,2 20,4 20,5 26,0 26,3 -0,8

Sähkö ominaishiilidioksidipäästö 0,0 0,0 0,5 15,4 13,3

Lämpö ominaishiilidioksidipäästö 19,2 19,9 19,3 10,1 11,6 -3,6

Kaukokylmä ominaishiilidioksidipäästö 1,0 0,5 0,7 0,5 1,4 90,6

Spondan epäsuorat hiilidioksidipäästöt

t CO2 2018 2017 2016 2015 2014
Muutos  

2017–2018, %

Yhteensä epäsuorat hiilidioksidipäästöt 369,6 346,8 311,9 376 420 6,6

Jätehuollon päästöt 227,6 190,4 166,6 225 253 19,5

Leasing-autojen päästöt 86,0 90,5 85,5 70 102 -5,0

Business-matkustuksen (lennot) 
päästöt 56,0 65,9 59,8 81 65 -15,0

Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen energiankulutuksesta 
aiheutuva ominaishiilidioksidipäästö

kg CO2/brm2/vuosi 2018 2017 2016 2015 2014
Muutos  

2017–2018, %

Yhteensä ominaishiilidioksidipäästö 45,0 46,4 43,3 40,2 33,8 -3,1

Sähkö ominaishiilidioksidipäästö 22,0 23,6 23,6 23,9 17,6 -6,8

Lämpö ominaishiilidioksidipäästö 21,5 21,7 20,9 16,9 16,0 -0,7

Kaukokylmä ominaishiilidioksidipäästö 1,5 1,2 1,3 1,6 2,2 25,7
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Hiilidioksidipäästöt pääsegmenteittäin
Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen energiankulutuksesta  

aiheutunut hiilijalanjälki segmenteittäin
(t CO2)

Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen  
ominaishiilidioksidipäästö segmenteittäin

(kg CO2/brm2/vuosi)

2018 2017 Muutos % 2018 2017 Muutos %

Toimistokiinteistöt 36 824 37 368 -1,5  40,0    41,5   -3,4

Kauppakeskukset 17 205 17 935 -4,1  57,8    60,2   -4,0

Logistiikkakiinteistöt 4 709 4 544 3,6  48,2    46,5   3,7

Spondan energiatehokkuusohjelma

2018 2017 2016 2015 2014 Muutos 2017–2018, %

Spondan energiatehokkuusohjelmaan kuuluvien kiinteistöjen lukumäärä 
vuoden lopussa, kpl 102 101 106 109 113 1

Ohjelmaan kuuluvien kiinteistöjen osuus kokonaiskiinteistömäärästä, % 87 89 91 88 88 -2

Vuotuinen energiatehokkuusohjelmalla saavutettu kulutusmuutos, MWh 903 -4 201 7 243 -6 279 109 -121

Vuotuinen energiatehokkuusohjelmalla saavutettu kulutusmuutos, GJ 3 250 -15 124 26 076 -22 604 392 -121

Tehtyjen energiakartoitusten lukumäärä, kpl / vuosi 101 63 91 95 68 60

Spondan ympäristökumppanit

2018 2017 2016 2015 2014 Muutos 2017–2018, %

Ympäristökumppaneiden energiankulutus yhteensä, MWh 75 119 86 638 98 689 91 769 69 076 -13,3

Sähkö, MWh 31 467 35 571 40 527 37 492 29 754 -11,5

Lämpö, normitettu, MWh 37 867 45 840 52 918 49 474 33 621 -17,4

Kaukokylmä, MWh 5 785 5 226 5 244 4 803 5 701 10,7

Vesi, m3 114 670 126 439 132 101 122 227 94 582 -9,3

CO2-päästöt, t CO2 13 362 16 213 19 545 16 661 11 067 -17,6

Ympäristökumppaneiden lukumäärä 16 20 24 23 22 -20,0
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Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen jätehuollon kokonaismäärät

2018 2017 2016 2015 2014

Yhteensä, t 8 193 7 217 6 571 6 297 6 591

Hyötykäyttö energiana, t 4 278 3 963 3 610 3 264 3 394

Kierrätys materiaalina, t 3 915 3 252 2 960 2 852 2 910

Biojäte, t 1 528 1 230 1 022 928 932

Paperi, t 296 378 476 576 620

Pahvi, t 1 464 1 303 1 135 971 1 011

Kartonki, t 100 92 102 118 134

Lasi, t 112 91 78 76 78

Metalli, t 135 103 87 65 59

Muovi, t 14 1 2 2 2

Lietteet, t 112 21 31 92 53

Muu jäte, t 147 16 19 17 15

Vaarallinen jäte, t 7 17 10 7 6

Kaatopaikkasijoitus, t 0 1 1 181 286

Jätehuollon aiheuttama CO2-päästö yhteensä,  
t CO2 228 190 167 225 253

Mukana ne Spondan kiinteistöt, joissa kiinteistönomistaja vastaa jätehuollosta.

Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen jätteiden hyödyntämisasteet

2018 2017 2016 2015 2014

Hyötykäyttöaste yhteensä, % 100,0 100,0 100,0 97,1 96,0 

Hyötykäyttöaste, pääkaupunkiseutu, % 100,0 100,0 100,0 99,9 98,0 

Hyötykäyttöaste, muu Suomi, % 100,0 100,0 100,0 80,0 79,0 

Hyötykäyttö energiana, % 52,2 54,9 54,9 51,8 52,0 

Hyötykäyttö energiana, pääkaupunkiseutu, 
% 50,6 54,7 55,2 54,5 54,0 

Hyötykäyttö energiana, muu Suomi, % 56,1 56,2 53,2 34,0 38,0 

Kierrätys materiaalina, % 47,8 45,1 45,0 45,3 44,0 

Kierrätys materiaalina, pääkaupunkiseutu, % 49,4 45,2 44,8 45,2 44,0 

Kierrätys materiaalina, muu Suomi, % 43,9 43,8 46,8 45,7 40,0 

Kaatopaikkasijoitus, % 0,0 0,0 0,0 2,9 4,0 

Kaatopaikkasijoitus, pääkaupunkiseutu 0,0 0,0 0,0 0,1 2,0 

Kaatopaikkasijoitus, muu Suomi 0,0 0,0 0,0 20,0 21,0 

Vastuullisuuskatsaus 2018 73
55

VUOSI 2018 VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN VASTUULLISUUSPRIORITEETTIMME RAPORTOINTIPERIAATTEET   TUNNUSLUVUT



Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen jätehuollon kokonaismäärät 
ja hyödyntämisasteet, vertailukelpoiset kiinteistöt

2018 2017

% t % t

Yhteensä, vertailukelpoiset kiinteistöt  7 333    6 880   

Yhteensä, pääkaupunkiseutu  5 642    5 308   

Yhteensä, muu Suomi  1 691    1 572   

Hyötykäyttö energiana, vertailukelpoiset kiinteistöt 52  3 803   55  3 763   

Hyötykäyttö energiana, pääkaupunkiseutu 51  2 850   55  2 917   

Hyötykäyttö energiana, muu Suomi 56  952   54  846   

Kierrätys materiaalina, vertailukelpoiset kiinteistöt 48  3 530   45  3 116   

Kierrätys materiaalina, pääkaupunkiseutu 49  2 791   45  2 390   

Kierrätys materiaalina, muu Suomi 44  739   46  726   

Kaatopaikkasijoitus, vertailukelpoiset kiinteistöt 0  0   0  1   

Kaatopaikkasijoitus, pääkaupunkiseutu 0  0   0  1   

Kaatopaikkasijoitus, muu Suomi 0  0   0  0   

Spondan pääkonttorin jätehuollon kokonaismäärä ja hyödyntämisasteet
2018 2017 2016

% t % t % t

Yhteensä 65,6 66,9 71,7

Hyötykäyttö energiana 47 30,7 46 30,9 43 31,0

Kierrätys materiaalina 53 34,7 54 35,9 57 40,6

Kaatopaikkasijoitus 0 0,1 0 0,0 0 0,0

Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen jätehuollon 
kokonaismäärät pääsegmenteittäin 2018
t Toimistokiinteistöt Kauppakeskukset Logistiikkakiinteistöt

Hyötykäyttö energiana  2 196    1 903    134   

Kierrätys materiaalina  1 601    2 192    93   

Kaatopaikkasijoitus  0    0   0     

Forumin jätehuollon kokonaismäärä ja hyödyntämisasteet
2018 2017 2016

% t % t % t

Yhteensä 1 318 1 252 1 019

Hyötykäyttö energiana 47 616 62 776 62 628

Kierrätys materiaalina 53 702 38 476 38 392

Kaatopaikkasijoitus 0 0 0 0 0 0
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Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
Tunnusluvut henkilöstö

2018 2017 2016 2015 2014

Konserni SRE* Venäjä Konserni Emoyhtiö Venäjä Konserni Emoyhtiö Venäjä Konserni Emoyhtiö Venäjä Konserni Emoyhtiö Venäjä

Henkilömäärä 31.12. 125 117 - 106 102 3 102 96 3 103 96 7 105 95 10

Vuoden aikana keskimäärin 119 110 - 106 101 3 107 98 5 103 94 9 118 108 10

Keski-ikä 31.12. 43,23 43,67 - 46,35 46,40 50,5 45,68 46,30 42,67 44,55 44,80 41,14 43,52 45,63 41,40

Sairauspoissaolot, pv/hlö 4,98 4,87 - 5,67 5,83 0,00 2,64 2,80 0,00 2,41 2,55 0,43 3,85 4,00 2,40

Sairauspoissaolot, % työajasta - 2,03 - - 2,58 - - 1,23 - - 1,12 - - 1,60 -

Koulutuspäivät, pv/hlö 1,23 1,23 - 1,91 1,75 8,00 1,92 1,79 8,00 2,30 2,07 5,43 2,19 1,75 6,4

Koulutus, tunteja/hlö 9,33 9,33 - 14,33 13,13 60,00 14,41 13,44 60,00 17,26 15,55 40,69 16,45 13,13 48,0

Koulutuspoissaolot, % työajasta - 0,59 - - 0,77 - - 0,79 - - 0,91 - - - -

* Sponda Real Estate Oy, perustettu 1.1.2018.

Työehtosopimukset ja henkilöstön vaihtuvuus
%

Työehtosopimusten kattavuusprosentti * 100 

Vaihtuvuus, Suomi (Sponda Real Estate Oy) 26,96 

Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 96,58 

Määräaikaisessa työsuhteessa ** 3,42 

Kokoaikaisessa työsuhteessa 99,15 

Osa-aikaisessa työsuhteessa 0,85 

* Työehtosopimus kattaa Suomessa koko henkilöstön johtoryhmää lukuun ottamatta.
** Määräaikaisuudet ovat yli 6 kk kestäviä projektiluonteisia työsuhteita.

Koulutuspäivät henkilöstöryhmittäin*
% työajasta

Yhteensä Miehet Naiset miehet naiset

Keskijohto 50,4 35,2 15,2 1,11 0,67 

Asiantuntija 60,8 20,3 40,5 0,30 0,62 

Yhteensä 135,0 55,5 79,5 0,51 

Raportoitu henkilöryhmistä, joissa vähintään kolme naista ja kolme miestä.

* Sponda Real Estate Oy

Sairauspäivät henkilöstöryhmittäin*
% työajasta

Yhteensä Miehet Naiset miehet naiset

Keskijohto 36 8 28 0,25 1,24

Asiantuntija 203 86 117 1,27 1,79

Yhteensä 536 224 312 2,03

Raportoitu henkilöryhmistä, joissa vähintään kolme naista ja kolme miestä.

* Sponda Real Estate Oy
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Työhyvinvointi ja -turvallisuus, Suomi*

Tapaturmataajuus alle 0,0001

Ammattitaudit 0

Kuolemantapaukset 0

Syrjintätapausten lkm, käsittely ja niihin liittyvät korjaavat 
toimenpiteet, tapausten määrä 0

* Sponda Real Estate Oy

2018 palkattu henkilöstö, Suomi*
Ikäryhmä Yhteensä Miehiä Naisia

20–24 0 0 0

25–29 7 3 4

30–34 7 3 4

35–39 6 4 2

40–44 10 5 5

45–49 4 2 2

50–54 2 1 1

yli 55 1 1 0

Yhteensä 37 19 18

* Sponda Real Estate Oy

Henkilöstö ryhmittäin*
Henkilöä 31/12/2018 31/12/2017

Hallinto 48 36

Kiinteistökehitys 12 12

Transactions and Portfolio Management ** 15 -

Kauppakeskukset 16 17

Toimistokiinteistöt 26 26

* Sponda Real Estate Oy
** Uusi, vuonna 2018 perustettu yksikkö.

2018 lopettanut henkilöstö, Suomi*
Ikäryhmä Yhteensä Miehiä Naisia

alle 20 0 0 0

20–24 0 0 0

25–29 0 0 0

30–34 2 2 0

35–39 1 0 1

40–44 4 3 1

45–49 3 2 1

50–54 4 3 1

yli 55 7 3 4

Yhteensä 21 13 8

* Sponda Real Estate Oy

Naisten ja miesten palkkojen ja palkitsemisen vertailu: vertailuryhmät I ja II*

Vertailuryhmä I, Asiantuntijat

Naisten palkka, % vastaavasta  miesten palkasta Peruspalkka Palkitseminen 

2018 94,65 62,77

2017 89,91 69,93 

2016 90,19 70,28 

Vertailuryhmä II, keskijohto

Naisten palkka, % vastaavasta  miesten palkasta Peruspalkka Palkitseminen 

2018 86,13 87,22

2017 90,82 74,07 

2016 85,89 72,56 

Vertailussa mukana tehtäväryhmät, joissa vähintään 3 miestä ja 3 naista. Vertailuluku on laskettu periaatteella montako % naisten 
keskiarvo on miesten vastaavasta. 

* Sponda Real Estate Oy
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Taloudellisen vastuun tunnusluvut

Konsernin tunnusluvut*
Taloudellista kehitystä  
kuvaavat tunnusluvut 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

Tuloslaskelman tunnusluvut

1. Liikevaihto, M€  259,2 263,7  259,0  230,5  246,7 

2. Liikevoitto, M€  155,1 173,5  206,7  178,1  151,7 

3.      osuus liikevaihdosta, %  59,8 65,8  79,8  77,3  61,5 

4. Rahoitustuotot ja -kulut, M€  -107,9 -75,2  -51,2  -48,9  -55,9 

5. Tilikauden voitto/tappio, M€  33,8 76,6 137,5  227,2  73,6 

6.      osuus liikevaihdosta, %  13,0 29,0 53,1  98,6  29,8 

Taseen tunnusluvut

7. Oma pääoma, M€  1 247,4 1 350,1 1 849,9  1 585,0  1 411,5 

8. Sijoituskiinteistöt, M€  3 755,8 3 935,3  3 755,5  3 101,7  3 142,1 

9. Velat, M€  2 948,6 3 404,7 2 066,6  1 856,0  2 037,7 

10. Korolliset rahoitusvelat, M€  2 705,9 3 186,4  1 862,5  1 660,9  1 731,2 

11. Korolliset nettorahoitusvelat, M€  2 599,2 2 457,3  1 849,6  1 440,9  1 710,8 

Kannattavuuden ja rahoituksen 
tunnusluvut

12. Omavaraisuusaste, %  29,8 28,5 47,4  46,2  41,0 

*  Spondan taloudellisen vastuun tunnusluvut raportointivuodelta on esitetty kokonaisuudessaan yhtiön vuoden 2018 tilinpäätök-
sessä, joka on saatavilla https://www.sponda.fi/sponda-yrityksena/taloudellista-tietoa/raportit-ja-esitykset.

Osakekohtaiset tunnusluvut 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

13.  Emoyhtiön omistajille 
kuuluva laimentamaton ja 
laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos, € (EPS) 0,10 0,21  0,41  0,78  0,24 

14. Osakekohtainen oma pääoma, €  3,67 3,97  5,16  5,26  4,65 
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Raportoinnin laajuus ja periaatteet

RAPORTIN KUVAUS
Vastuullisuuskatsaus sisältää perustiedot 

Spondan taloudellisesta, yhteiskunnalli

sesta ja ympäristöön liittyvästä toimin

nasta 1.1.–31.12.2018, ellei toisin mainita.

RAPORTOINNIN KATTAVUUS
Sponda raportoi vastuullisuudestaan 

Global Reporting Initiativen (GRI) Sustai

nability Reporting Standards 2016 rapor

tointiohjeiston Coresovelluslaajuuden 

mukaisesti. Raportoinnissa on sovellettu 

lisäksi GRI:n G4 Construction and Real 

Estate Sector Disclosures ohjeistusta. 

Tämän ohjeistuksen osalta on raportoitu 

erityisesti kiinteistöalaan liittyvät CREin

dikaattorit soveltuvin osin.

Spondan konsernitilinpäätös on laadittu 

IFRSstandardien (International Financial 

Reporting Standards) mukaisesti. Spondan 

vastuullisuuskatsaus 2018 kattaa YK:n 

Global Compact aloitteen raportointivaa

timukset.

RAPORTIN VARMENNUS
Tietyt suomenkieliset energia, päästö 

sekä jätetiedot on varmentanut riippu

maton kolmas osapuoli, Pricewaterhou

seCoopers Oy, ja kyseisille englanninkie

lisille tiedoille on tehty vastaavuustar

kistus. Varmennetut tiedot on yksilöity 

GRIsisältöindeksissä. Varmennusraportti 

löytyy vastuullisuuskatsauksen osiosta 

Raportointiperiaatteet sivuilla 65–66.

RAPORTIN RAKENNE
Spondan vastuullisuuskatsaus toteutetaan 

vuonna 2018 GRI Standards raportoin

tiohjeiston mukaisesti. Spondan vas

tuullisuuskatsaus on jaoteltu seuraaviin 

pääosioihin:

• Vuosi 2018 ja Vastuullisuuden johtami

nen osioissa sekä Spondan verkkosi

vuilla Vastuullisuusosiossa käsitellään 

vastuullisuuden strategista merkitystä 

Spondalle sekä Spondan lähestymista

paa vastuullisuuteen.  

• Vastuullisuusprioriteettimmeosio 

käsittelee Spondan vuoden 2018 toi

menpiteistä ja tuloksista vastuullisuu

den saralla

• Tunnusluvutosiossa käsitellään vas

tuullisuuden tunnusluvut ympäristö

vastuun, sosiaalisen vastuun ja talou

dellisen vastuun osalta. 

• Raportoinnin laajuus ja periaatteet, GRI 

vastaavuustaulukko sekä riippumatto

man varmentajan varmennusraportti 

löytyvät Raportointiperiaatteetosiosta.

• Olennaisia yritysvastuun näkökohtia 

vastaavat laskentarajat löytyvät Spon

dan verkkosivustolta.

RAPORTIN JA TIEDONKERUUN 
KATTAVUUS
Raportissa esiintyvät luvut perustuvat 

Spondan Suomen toimintojen lukuihin, 

ellei toisin mainita. Yhtiön tytäryhtiöitä 

koskevat luvut on mainittu erikseen. 

Raportointiperiaatteiden laajuudessa tai 

laskentatavassa ei ole tapahtunut muu

toksia edelliseen raportointiin verrattuna, 

mikäli niin ei ole erikseen mainittu.

YMPÄRISTÖRAPORTOINNIN 
LASKENTAPERIAATTEET
Ympäristötunnuslukujen laskennassa on 

huomioitu Spondan Suomessa sijaitsevat 

kiinteistöt, joissa sen omistusosuus on 

vähintään 50 prosenttia. Raportointi ei 

kata kiinteistöjä, joissa vuokralainen vas

taa kiinteistön ylläpidosta, energianhan

kinnasta tai jätehuollon järjestämisestä eli 

niin sanotut kylmänä vuokratut kiinteis

töt. Poikkeuksena Kempeleessä sijaitseva 

Kauppakeskus Zeppelin, joka raportoitu 

myös alle 50 prosenttia omistettujen 

kiinteistöyhtiöiden osalta. Ympäristötun

nuslukujen kattavuus on laskettu osuu

tena Spondan kokonaiskiinteistökannasta 

31.12.2018 ja riippuu raportoitavasta 

tunnusluvusta. 

Vuoden 2014 alusta lähtien 16 sijoitus

kiinteistössä sijaitsevat toimistotilat on 

käsitelty osana toimistotsegmenttiä ja 

liiketilat osana kauppakeskuksetseg

menttiä. Kattavuutta arvioitaessa koko

naiskiinteistökantaan on laskettu jaetut 
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kiinteistöt vain kertaalleen. Jos ei toisin 

mainita, kiinteistökannasta puhuttaessa 

tarkoitetaan edellä olevan portfoliolistan 

mukaista kantaa.

Ympäristötunnuslukujen kattavuus osuu

tena Spondan omistamista rakennetuista 

kiinteistöistä on esitetty alla jokaisen 

raportoitavan osion kohdassa erikseen.

Spondan raportoitavat ympäristötun

nusluvut liittyvät energiankulutukseen, 

vedenkulutukseen, hiilidioksidipäästöihin 

sekä jätehuoltoon.

Ympäristötunnuslukujen pääasiallisena 

raportointijaksona on viisi vuotta, sisäl

täen raportointivuoden sekä neljä edeltä

vää vuotta. Raportointijaksoissa seuraavat 

poikkeukset:

• Vertailukelpoiset kulutukset esitetään 

kahdelta vuodelta. 

• Segmenttikohtainen kulutustarkastelu 

esitetään kahdelta vuodelta.  

Spondan merkittävät ympäristötunnus

luvut raportoidaan kokonaiskulutusten 

lisäksi segmenttikohtaisesti. Segmentti

kohtaiseen jaotteluun raportointivuonna 

kuuluvat toimistokiinteistöt, kauppakes

kukset ja logistiikkakiinteistöt. Segment

tien jaottelussa sijoituskiinteistö kuuluu 

pääkäyttötarkoituksensa mukaiseen seg

menttiin myös niiden kiinteistöjen osalta, 

jotka jaettu toimistokiinteistöt ja kauppa

keskuksetsegmenttien kesken.

Spondan kiinteistökannassa tapahtuu 

vuosittain jonkin verran ostoista ja 

myynneistä johtuvaa vaihtuvuutta sekä 

mittavia peruskorjauksia, joka vaikut

tavat ympäristölukujen vuosittaiseen 

vertailtavuuteen. Tästä syystä ympäris

tötunnusluvut raportoidaan sekä kaikista 

kiinteistöistä että vertailukelpoisista kiin

teistöistä. Vertailukelpoiset kulutukset on 

raportoitu erikseen seuraavien ympäristö

tunnuslukujen kohdalla: energiankulutus, 

vedenkulutus, hiilijalanjälki, jätehuollon 

kokonaismäärät sekä hyödyntämisasteet. 

Ominaisenergiankulutukseen ja omi

naishiilidioksidipäästöön yhteensä on 

sisällytetty myös kohteet, joissa kauko

kylmään on liitytty kesken vuoden, koska 

kaukokylmän on katsottu korvaavan 

sähköistä jäähdytystä. Kaikkien ympä

ristötunnuslukujen ominaiskulutusten 

laskennassa jakajana käytetään bruttopin

taalaa (brm2). Vuoden 2018 aikana sähkön 

ominaiskulutuksen laskentaa tarkennet

tiin ja kiinteistöt, joissa sähkönkulutus ei 

kata koko kiinteistöä on jätetty laskennan 

ulkopuolelle. Nämä muutokset on päivi

tetty myös vuosien 20142017 bruttopin

taaloihin suhteutettuihin tunnuslukui

hin. 

Sponda seuraa pääkonttorinsa ympäris

tötunnuslukujen kehittymistä erikseen 

ja pääkonttorin kulutustiedot on esitetty 

raportissa erillisissä taulukoissa.

Sponda seuraa niiden kiinteistöjen, joissa 

Spondan ympäristökumppanit ovat asiak

kaina, ympäristötunnuslukuja ja näiden 

kehittymistä erikseen. Laskenta perus

tuu Spondan ympäristökumppaneihin 

31.12.2018.

Spondan energiatehokkuusohjelman 

kattavuus 87 (87) prosenttia on laskettu 

bruttovuokrakohteista, Spondan 100 

prosenttisesti omistamista kiinteistöistä, 

joita on kiinteistölistan mukaan 117 (115) 

kappaletta. Energiatehokkuusohjelma ei 

sisällä kiinteistökehityksen kohteita.

ENERGIA
Spondan kiinteistöjen energiankulutus 

koostuu ostetusta energiasta, sähköstä, 

lämmöstä sekä kaukokylmästä, ja itse 

tuotetusta aurinkosähköstä. Raportointi

vuonna Spondalla on itse tuotettua aurin

kosähköä yhdessä kiinteistössä.

Energiaseurannassa ovat kaikki ne kiin

teistöt, joissa Sponda vastaa energian 

hankinnasta. Vuonna 2018 energiaseuran

nassa oli 128 (128) Spondan kokonaan tai 

osittain omistamaa kiinteistöyhtiötä, joka 

on 97 (96) prosenttia Spondan kiinteis

tökannasta. Kiinteistöistä 121 (125) on 

tuntitason seurannassa ja kuuden (3) kiin

teistön kulutuksia seurataan manuaalisen 

mittariluennan kautta. 

Jäähdytystä seurataan erikseen niissä 

kiinteistöissä, joissa käytetään kauko

kylmää. Mikäli jäähdytys on toteutettu 

paikallisesti kompressoreilla, sisältyy se 

sähkönkulutukseen.

Ostetun energian kulutuksen seurannassa 

käytetty yksikkö on MWh. Kokonaisener

giankulutus on raportoitu myös yksikössä 

GJ käyttäen muuntokerrointa 1 MWh = 

3,6 GJ (Lähde: IEA, International Energy 

Agency). Ominaiskulutuksissa jakajana 

käytetään bruttopintaalaa. Pintaalatiedot 

(Brm2) vastaavat kulutustietoja. Myytyjä/

ostettuja kiinteistöjä, osan vuodesta seu

rannassa olleita kiinteistöjä tai perus

korjauksessa olevia kiinteistöjä ei lasketa 

mukaan ominaiskulutusten laskentaan. 

Energiaseurannassa on jakajana käytetty 

Spondan kiinteistömäärää pois lukien 

myydyt kiinteistöt sekä kiinteistökehityk
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sen kohteet (mittavat uudisrakentamis ja 

peruskorjauskohteet). Kiinteistökehityksen 

kohteita ei myöskään raportoida segment

tikohtaisissa taulukoissa.

VESI
Veden kulutuksen seurannassa vuonna 

2018 oli 123 (126) Spondan kokonaan tai 

osittain omistamaa kiinteistöä, joka on 

93 (94) prosenttia Spondan koko kiin

teistökannasta. 118 (121) kiinteistöä on 

tuntitason seurannassa ja 5 (5) kiinteistön 

kulutuksia seurataan manuaalisen mitta

riluennan kautta. 

JÄTTEET
Jätetiedot kattavat kaikki ne kiinteistöt, 

joissa jätehuollon järjestämisen vastuu 

on Spondan omistamalla kiinteistöllä tai 

kiinteistöosakeyhtiöllä. Seurannassa oli 

124 (123) kohdetta, joka on 94 (92) prosent

tia Spondan vuoden 2018 lopussa omista

mista kiinteistöistä. Vuokralaisten omiin 

jätehuoltosopimuksiin kuuluvat jätteet 

eivät sisälly raportointiin. Raportoidut 

jätetiedot perustuvat jätehuollon palvelun

toimittajien ilmoittamiin jätemääriin.

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
Kasvihuonekaasupäästöjen Scope 1 määrä 

raportointivuonna on nolla. Spondalla ei 

ole suoria kasvihuonekaasupäästöjä.

Kasvihuonekaasupäästöt ostetusta ener

giasta (Scope 2) on laskettu kertomalla 

kulutettu energia (MWh) tämän tuotan

nosta aiheutuneella ominaispäästökertoi

mella (kg CO2/MWh). Päästöt on arvioitu 

kahdella tavalla, sekä perustuen ostoener

gian toimittajien ilmoittamiin tietoihin 

että Suomen maakohtaisiin päästötietoi

hin (markkina ja aluekohtainen laskenta). 

Sponda ei toistaiseksi raportoi hiilidioksi

din lisäksi muita kasvihuonekaasupääs

töjä eikä niiden ilmaston lämpenemispo

tentiaalia.

Kasvihuonekaasupäästöt on laskettu säh

kön ja kaukojäähdytyksen osalta käyttäen 

mitattuja kulutustietoja ja kaukolämmön 

osalta normitettua (sääkorjattua) kulu

tusta. Kulutuksen normitus perustuu 

Ilmatieteen laitoksen ilmoittamiin läm

mitystarvelukuihin ja sen avulla voidaan 

verrata toisiinsa eri vuosien lämmönku

lutuksia.

Vuoden 2018 CO2päästöjen laskenta 

perustuu ostoenergian toimittajien ilmoit

tamiin ominaispäästökertoimiin vuodelle 

2017. Ominaispäästökertoimet on rapor

toitu vuosikertomuksen energia ja ympä

ristötehokkuus osiossa. Muut raportoita

vat vuodet on laskettu käyttäen kunkin 

vuoden toteutuneita kertoimia. Vuoden 

2017 CO2päästöt on päivitetty vuoden 

2017 ominaispäästökertoimien mukai

sesti. Sähkön ominaispäästöt ja alkuperä 

perustuvat Suomessa tuotetun sähkön 

tuotantojakaumaan, josta on vähennetty 

alkuperältään varmennettu uusiutuvilla 

energialähteillä tuotettu sähkö. Spondan 

raportoimista CO2päästötiedoista on 

vähennetty hankittujen alkuperätakuiden 

(Pohjoismaisen tuulivoiman alkuperäser

tifikaattien) ja uusiutuvilla energialäh

teillä itse tuotetun sähkön osuus, joiden 

yhteenlaskettu osuus vuonna 2018 oli 

7,1 prosenttia Spondan sähkön päästöistä 

(2 545 t CO2). 

Vertailun vuoksi Spondan kokonaishii

lidioksidipäästö on raportoitu myös 

käyttäen Suomen maakohtaista kerrointa 

sähkön ja lämmöntuotannolle (Lähde: 

Motiva Oy). Kaukokylmän tuotannolle 

ei ole saatavilla Suomen maakohtaista 

kerrointa. Siksi raportoinnissa on käytetty 

toimittajakohtaista kerrointa. 

Epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen 

(Scope 3) osalta Sponda raportoi hiilidiok

sidipäästöt jätehuollon, liikelentojen sekä 

leasingautojen osalta. Jätehuollon päästöt 

ovat näistä Spondan Scope 3 päästöistä 

merkittävimmät ja niiden päästölaskenta 

perustuu GHGprotokollaan. Jätehuollon 

päästölaskenta kattaa 100 prosenttia 

Spondan vastuulla olevasta jätehuol

losta. Laskentaan sisältyy sekä jätteiden 

kuljetukset että niiden käsittely. Liikelen

tojen päästöt perustuvat lentomaileihin ja 

lentoyhtiöiden päästökertoimiin. Lea

singautojen päästöt perustuvat Spon

dassa käytössä olevien leasingautojen 

vuoden viimeisen päivän päästötietoihin 

ja vuotuisiin ajokilometreihin. Epäsuorat 

kasvihuonekaasupäästöt on raportoitu 

yhtiötasolla.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö sisäl

tää kiinteistöillä itse tuotetun aurinkosäh

kön ja energiayhtiöiltä hankitun uusiutu

villa energialähteillä tuotetun sähkö ja 

lämpöenergian.

AIKAISEMMAT RAPORTIT
Edellinen vastuullisuuskatsaus julkais

tiin maaliskuussa 2018. Sponda raportoi 

edistymisestään vastuullisuuden saralla 

vuosittain.

Spondan yritysvastuuraportti toimii myös 

YK:n Global Compact periaatteiden toteu

tumista raportoivana Communication on 

Progress (COP) raporttina. Vuoden 2018 

osalta ei COP raportointiin ole tullut muu

toksia edelliseen vuoteen verrattuna. 
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Vastuullisuuden johtamistavan kuvaus
Vastuullisuus
prioriteetit

Läpinäkyvä ja eettinen  
liiketoiminta

Asiakaskokemuksen  
parantaminen

Henkilöstöön  
panostaminen

Energia ja  
ympäristötehokkuus

Kiinteistöjen sijainti ja alan  
eteenpäin vieminen

Johtamistavan 
tavoite

Spondan tavoitteena on tuottaa taloudellisen tulok-
sentekokyvyn ja kannattavuuden lisäksi sidosryhmille 
arvoa läpinäkyvän viestinnän ja raportoinnin sekä hyvän 
hallinnon ja riskienhallinnan kautta. Laajasta alihankin-
taverkostosta johtuen myös hankintojen vastuullinen 
johtaminen on Spondalle tärkeää. Korruption vastaisuus 
ja ihmisoikeudet ovat olennainen osa sekä Spondan oman 
toiminnan että hankintaketjun johtamista.

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus 
ovat asiakkaiden toimintaa tukevien 
ja viihtyisten työympäristöjen ohella 
keskeisiä asiakaskokemukseen vaikuttavia 
osa-alueita. Spondan tavoitteena on oman 
vastuullisuustyönsä kautta tukea myös 
asiakkaidensa vastuullisuustavoitteita.

Spondan tavoitteena on työntekijöidensä kouluttau-
tumismahdollisuuksiin panostamalla ja johtamiskäy-
täntöjään kehittämällä huolehtia toimintansa kannalta 
keskeisestä voimavarasta, eli ammattitaitoisesta 
henkilöstöstä. Sponda pyrkii myös ylläpitämään ja 
parantamaan henkilöstönsä työ- ja toimintakykyä sekä 
huolehtimaan henkilöstönsä tasa-arvoisesta kohtelusta.

Kiinteistöjen energian- ja vedenkulutuksella on 
merkittäviä ympäristövaikutuksia, joten energia- ja 
ympäristötehokkuus on yksi Spondan vastuullisuustyön 
tärkeimmistä painopistealueista. Spondan tavoitteena 
on kiinteistöjensä energiatehokkuuden sekä jätteiden 
kierrätyksen ja lajittelun jatkuva parantaminen. Myös 
laajan hankintaketjun energiatehokkuuden johtaminen on 
olennainen osa Spondan vastuullisuutta.

Kiinteistöjen sijaintiin liittyvänä tavoitteena 
on kestävyys sekä talouden että ympäristön 
näkökulmasta. Tavoitteena on myös kehittää 
kaupunkiympäristöjä yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. Sponda osallistuu aktiivisesti kiinteistö- 
ja rakennusalan eteenpäin viemiseen kestävän 
kehityksen näkökulmasta toimimalla alan eri 
järjestöissä, omaa osaamista ja ammattitaitoaan 
jakamalla sekä tutkimus- ja kehitystyön kautta.

Laskentaraja Läpinäkyvän ja eettisen liiketoiminnan vaikutukset 
liittyvät suoraan Spondan liiketoimintaan ja henkilöstön 
toimintaan. Vaikutukset ulottuvat alihankinnan kautta 
myös kumppaneihin Spondan omistamissa kiinteistöissä. 

Spondan toiminnalla on epäsuorasti 
vaikutusta asiakkaan terveyteen ja turvalli-
suuteen sen omistamissa kiinteistöissä, sillä 
kiinteistöjen turvallisuudesta huolehtivat 
ulkoiset kiinteistömanagerit.

Henkilöstön työterveyteen ja -turvallisuuteen, 
koulutukseen ja tasa-arvoon liittyvillä toimilla on suoria 
vaikutuksia Spondan omissa toimipisteissä.

Spondan energia- ja ympäristötehokkuudella on pääosin 
suoria vaikutuksia Spondan omistamissa kiinteistöissä. 
Kiinteistöjen jätehuollon ja toimittaja-arvioinnin vaikutuk-
set ovat välillisiä, ja ne kohdistuvat Spondan asiakkaisiin ja 
kumppaneihin.

Kiinteistöjen sijainti vaikuttaa suorasti sekä 
Spondan että asiakkaiden liiketoimintaan. 
Spondan toiminnalla on myös epäsuorasti 
vaikutusta asiakkaisiin, kumppaneihin ja 
laajemmin yhteiskuntaan kaupunkikehitykseen 
ja alan eteenpäin viemiseen liittyvien hankkeiden 
kautta.

Johtamistavan 
kuvaus

Spondan liiketoiminnan perusta on Code of Conduct 
-ohjeisto, joka käsittää hyvän hallintotavan, vastuut ja 
odotukset tärkeimpiä sidosryhmiä kohtaan, läpinäkyvän 
liiketoiminnan, lahjonnan ja korruption vastaisuuden, 
ympäristövastuun sekä vastuun työnantajana. Sponda on 
sitoutunut myös YK:n Global Compact -vastuullisuuspe-
riaatteisiin. Eettisen liiketoiminnan toteutumisesta ovat 
vastussa Spondan henkilöstöpäällikö ja vastuullisuus-
päällikkö.

Taloudellista tuloksentekoa johdetaan omistajan, Spondan 
strategian ja tavoitteiden sekä taloushallinnon kautta. 
Toimitusjohtaja sekä talous- ja rahoitusjohtaja vastaavat 
yhtiön taloudellisista tuloksista.

Hankintaketjun vastuullisuutta johdetaan hankintasopi-
musten sekä Supplier Code of Conduct -toimintaohjeen 
avulla. Ohje korostaa läpinäkyvyyteen, ympäristövas-
tuuseen, työvoimaan, ihmisoikeuksiin ja turvallisuuteen 
liittyviä vastuita. Spondan hankintaketjun johtamisesta 
vastaa hankinta- ja laatupäällikkö.

Kiinteistöpalveluiden jatkuva kehittäminen 
ja toimivat viestintä- ja palautekanavat 
ovat olennainen osa Spondan asiakaskoke-
muksen johtamista. Kiinteistöjen turval-
lisuudesta huolehtivat Spondan ulkoiset 
kiinteistömanagerit, jotka varmistavat, 
että heidän käyttämiensä sopimuskump-
paneiden sopimusvelvoitteet täytetään 
työturvallisuusmääräysten mukaisesti. 

Asiakaskokemusta johdetaan vuokraso-
pimuksiin, toimitusketjun Supplier Code of 
Conduct -toimintaohjeeseen sekä lainsää-
däntöön perustuen. Asiakaskokemuksesta 
Spondassa vastaavat asiakaskokemuspääl-
likkö, asiakkuuspäälliköt sekä kiinteistöjen 
managerit.

Henkilöstön kehittämistä johdetaan Spondassa strate-
gian sekä asiakas- ja sidosryhmäpalautteen pohjalta. 
Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta osallistua sekä 
Spondan omiin koulutusohjelmiin että talon ulkopuolisiin 
valmennuksiin. Spondan työterveyshuollon toiminta-
suunnitelma on luotu yhteistyössä Terveystalon kanssa, 
ja suunnitelma uusitaan vähintään kolmen vuoden välein. 

Henkilöstön monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta 
johdetaan Spondan tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. 
Henkilöstöön liittyviä asioita johdetaan Suomessa 
kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, työehtoso-
pimusten ja Spondan henkilöstöpolitiikan mukaisesti. 
Henkilöstölinjaukset perustuvat myös Spondan Code of 
Conduct -toimintaohjeeseen sekä YK:n Global Compact 
-periaatteisiin. 

Spondan henkilöstötyötä johtaa henkilöstöjohtaja. 
Työkyvyn ylläpitävää toimintaa toteutetaan yhteis-
työssä työterveyshenkilöstön, työsuojeluhenkilöstön, 
esimiesten ja johdon kesken.

Energia- ja ympäristötehokkuutta johdetaan Spondan 
energiatehokkuusohjelman sekä lyhyen ja pitkän aikavälin 
tavoitteiden mukaisesti. Spondan ympäristövastuuta 
ohjaavat myös kiinteistöalan energiatehokkuussopimus 
TETS, YK:n Global Compact -periaatteet ja Helsingin 
kaupungin ilmastokumppanuus. 

Energia- ja ympäristötehokkuuden johtamisesta vastaa 
vastuullisuuspäällikkö, joka raportoi johtoryhmätasolla 
ympäristövastuusta vastaavalle kiinteistökehitysjohta-
jalle.

Hankintaketjun energia- ja ympäristötehokkuutta 
johdetaan hankintasopimusten ja niihin liittyvän Supplier 
Code of Conduct -toimintaohjeen kautta. Hankintojen 
vastuullisuudesta vastaa Spondan hankinta- ja laatu-
päällikkö.

Kiinteistöjen sijaintiin liittyviä tavoitteita 
johdetaan Spondan strategian mukaisesti 
keskittämällä kiinteistöomistusta prime-alueille. 
Tavoitteiden toteutumisesta vastaa toimi-
tusjohtaja yhteistyössä johtoryhmän kanssa. 
Sponda tekee kaupunkikehittämiseen liittyvää 
yhteistyötä mm. Helsingin kaupungin sekä Green 
Building Council Finlandin kanssa. Lisäksi Sponda 
on mukana Asunto-, toimitila- ja rakennuttaja-
liitto RAKLIssa sekä vastuullisen yritystoiminnan 
verkosto FIBSissä.

Johtamistavan 
arviointi

Läpinäkyvän ja eettisen liiketoiminnan tavoitteiden 
saavuttamista seurataan Spondan johtoryhmän kokouk-
sissa kvartaaleittain sekä tarvittaessa yhtiön hallituksen 
toimesta. Myös ulkopuolinen GRESB-tutkimus arvioi 
Spondan vastuullisen liiketoiminnan tasoa vuosittain.

Spondalla on käytössä anonyymi palautekanava, jonka 
kautta yhtiön työntekijät ja yhteistyökumppanit voivat 
ilmoittaa mahdollisista väärinkäytösepäilyistä intranetissä 
tai sähköpostitse. Vuonna 2019 Sponda ottaa käyttöön 
sähköisen whistleblowing-kanavan, jonka kautta mahdolli-
sista väärinkäytöksistä voidaan raportoida anonyymisti.

Hankintaketjun vastuullisuutta arvioidaan säännöllisen 
raportoinnin ja kumppaneiden yhteistyötapaamisten 
kautta. Tarvittaessa suoritetaan myös erillisiä auditointeja.

Asiakaskokemuksen parantumista 
arvioidaan säännöllisesti asiakastyyty-
väisyyskyselyiden sekä kiinteistökartoi-
tusten ja mittausten avulla. Spondalla 
on käytössä myös kiinteistöjen vika- ja 
häiriöilmoituskanavat. Tilojen terveyttä ja 
turvallisuutta käsitellään säännöllisesti ja 
saatua asiakaspalautetta hyödynnetään 
asiakassuhteiden ja kumppaniyhteistyön 
kehittämisessä. 

Henkilöstön tyytyväisyyttä ja organisaation toimivuutta 
seurataan säännöllisesti toteutettavan henkilöstötut-
kimuksen sekä kehityskeskusteluiden kautta. Työnte-
kijöiden henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista ja 
edistymistä arvioidaan tulos- ja kehityskeskustelujen, 
asiakaspalautteen sekä henkilöstötutkimusten avulla. 
Myös työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteutu-
mista seurataan säännöllisesti.

Spondalla on käytössä eettisen periaatteiden (Code 
of Conduct) vastaisen toiminnan varalta anonyymi 
ilmoituskanava. Kaikki ilmoitukset käsitellään Spondan 
henkilöstöpäällikön, päälakimiehen sekä johtoryhmän 
toimesta. Vuonna 2018 ilmoituskanavan kautta ei tullut 
yhtään ilmoitusta.

Sponda seuraa kiinteistöjensä energian ja veden kulutusta, 
hiilijalanjälkeä sekä jätehuollon määriä kuukausi-, 
kvartaali- ja vuositasolla. Yhtiötason ympäristötavoit-
teiden etenemistä seurataan Spondan johtoryhmässä 
kvartaaleittain. Energia- ja ympäristötehokkuutta ja sen 
edistymistä käsitellään laajemmin myös ympäristövastuun 
ohjausryhmässä, joka kokoontuu neljästä kuuteen 
kertaa vuodessa. Myös riippumattoman osapuolen 
varmennusraportti, GRESB-arviointi sekä LEED® ja 
BREEAM®-sertifioinnit mittaavat Spondan energia- ja 
ympäristötehokkuutta. 

Hankintaketjun energia- ja ympäristötehokkuutta 
arvioidaan säännöllisen raportoinnin ja kumppaneiden 
yhteistyötapaamisten kautta. Tarvittaessa suoritetaan 
myös erillisiä auditointeja.

Kiinteistöjen sijaintiin liittyvien tavoitteiden 
etenemistä seurataan Spondassa johtoryhmä- ja 
hallitustasolla. Myös ulkoiset BREEAM® ja 
LEED® -ympäristösertifioinnit huomioivat 
kiinteistöjen sijainnin yhtenä sertifiointikritee-
rinään. 

Alaa eteenpäin vievien käytäntöjen edistymistä 
arvioidaan mm. RAKLIn ja GBC Finlandin 
toimintaan ja hankkeisiin osallistumisen sekä 
ympäristökumppanuuksien tulosten kautta.
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Riippumattoman varmentajan 
varmennusraportti 

SPONDA OYJ:N JOHDOLLE
Olemme Sponda Oyj:n (jäljempänä myös 

yhtiö) johdon pyynnöstä suorittaneet 

rajoitetun varmuuden antavan toimeksi

annon, jonka kohteena ovat olleet tietyt 

ympäristövastuun tunnusluvut raportoin

tikaudelta 1.1.–31.12.2018 Sponda Oyj:n 

Vastuullisuuskatsauksessa 2018 yhtiön 

verkkosivuilla (jäljempänä Tietyt ympä

ristövastuun tunnusluvut). Varmennetut 

tiedot käyvät ilmi yhtiön GRIindeksistä 

2018.

JOHDON VASTUU
Sponda Oyj:n johto vastaa Tiettyjen ympä

ristövastuun tunnuslukujen laatimisesta 

raportointikriteeristön eli Sponda Oyj:n 

Vastuullisuuskatsauksessa 2018 kuvattu

jen raportointiohjeiden, Global Reporting 

Initiativen Standardien, G4 Construction 

and Real Estate Sector Disclosures ohjeis

ton sekä soveltuvin osin kiinteistöalaan 

liittyvien CREindikaattorien mukaisesti. 

Sponda Oyj:n johto vastaa myös sellai

sen sisäisen valvonnan järjestämisestä, 

jonka johto katsoo tarpeelliseksi, jotta on 

mahdollista laatia Tietyt ympäristövas

tuun tunnusluvut, joissa ei ole väärinkäy

töksistä tai virheistä johtuvaa olennaista 

virheellisyyttä.  

VARMENTAJAN 
RIIPPUMATTOMUUS JA 
LAADUNVALVONTA
Olemme noudattaneet IESBAn (the 

International Ethics Standards Board for 

Accountants) antamien Eettisten sääntöjen 

tilintarkastusammattilaisille mukaisia riippu

mattomuusvaatimuksia ja muita eettisiä 

vaatimuksia. Näiden sääntöjen pohjana 

olevat perusperiaatteet ovat rehellisyys, 

objektiivisuus, ammatillinen pätevyys ja 

huolellisuus, salassapitovelvollisuus ja 

ammatillinen käyttäytyminen.

PricewaterhouseCoopers Oy soveltaa 

kansainvälistä laadunvalvontastandardia 

ISQC1 ja näin ollen ylläpitää kattavaa laa

dunvalvontajärjestelmää. Siihen kuuluu 

dokumentoituja toimintaperiaatteita ja 

menettelytapoja, jotka koskevat eettisten 

vaatimusten, ammatillisten standardien 

sekä sovellettavien säädöksiin ja määrä

yksiin perustuvien vaatimusten noudat

tamista.

VARMENTAJAN VELVOLLISUUDET
Meidän velvollisuutenamme on esittää 

suorittamiemme toimenpiteiden ja hank

kimamme evidenssin perusteella Tie

tyistä ympäristövastuun tunnusluvuista 

rajoitetun varmuuden antava johtopäätös. 

Olemme suorittaneet rajoitetun varmuu

den antavan toimeksiannon kansainvä

lisen varmennustoimeksiantostandardin 

ISAE 3000 (uudistettu) ”Muut varmennus

toimeksiannot kuin menneitä kausia kos

kevaan taloudelliseen informaatioon koh

distuva tilintarkastus tai yleisluonteinen 

tarkastus” ja kasvihuonekaasupäästöjen 

osalta kansainvälisen varmennustoimek

siantostandardin ISAE 3410 ”Kasvihuone

kaasuraportteja koskevat varmennustoi

meksiannot” mukaisesti. Nämä standardit 

edellyttävät, että suunnittelemme ja suo

ritamme toimeksiannon hankkiaksemme 

rajoitetun varmuuden siitä, onko tietyissä 

ympäristövastuun tunnusluvuissa olen

naista virheellisyyttä.

Rajoitetun varmuuden antavassa toimek

siannossa evidenssin hankkimistoimenpi

teet ovat rajoitetumpia kuin kohtuullisen 

varmuuden antavassa toimeksiannossa, 

minkä vuoksi siinä saadaan vähemmän 

varmuutta kuin kohtuullisen varmuuden 

antavassa toimeksiannossa. Varmen

nustoimeksiantoon kuuluu toimenpi

teitä evidenssin hankkimiseksi Tietyistä 

ympäristövastuun tunnusluvuista ja siinä 

esitettävistä muista tiedoista. Toimen

piteiden valinta perustuu varmentajan 

harkintaan ja arvioihin riskeistä, että Tie

tyissä ympäristövastuun tunnusluvuissa 

on olennainen virheellisyys. 
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Olemme toteuttaneet muun muassa seu

raavat toimenpiteet:

• Haastatelleet yhtä yhtiön ylimmän joh

don edustajaa;

• Vierailleet yhtiön pääkonttorissa;

• Haastatelleet Tiettyjen ympäristövas

tuun tunnuslukujen sisältämien tieto

jen keruusta ja raportoinnista vastaavia 

henkilöitä konsernitasolla; 

• Arvioineet, miten konsernin työntekijät 

soveltavat yhtiön raportointiohjeita ja 

menettelytapoja;

• Testanneet tietojen oikeellisuutta ja 

täydellisyyttä alkuperäisistä dokumen

teista ja järjestelmistä otospohjaisesti;

• Testanneet tietojen yhdistelyä ja suorit

taneet uudelleenlaskentaa otospohjai

sesti.

RAJOITETUN VARMUUDEN 
ANTAVA JOHTOPÄÄTÖS
Suorittamiemme toimenpiteiden ja 

hankkimamme evidenssin perusteella 

tietoomme ei ole tullut mitään, mikä 

antaisi meille syyn uskoa, ettei Sponda 

Oyj:n Tiettyjä ympäristövastuun tunnus

lukuja 31.12.2018 päättyneeltä raportointi

kaudelta ole kaikilta olennaisilta osiltaan 

laadittu asianmukaisesti raportointikri

teeristön perusteella. 

Varmennusraporttiamme luettaessa on 

otettava huomioon yritysvastuutietojen 

tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat luon

taiset rajoitteet. 

Tämä varmennusraportti on laadittu 

toimeksiantomme ehtojen mukaisesti. 

Vastaamme työstämme, varmennusrapor

tista ja esittämistämme johtopäätöksistä 

vain Sponda Oyj:lle, emme kolmansille 

osapuolille.

Helsingissä 27. päivänä maaliskuuta 2019

PricewaterhouseCoopers Oy

Sirpa Juutinen 

Partner 

Sustainability & Climate Change

Jussi Nokkala 

Director 

Sustainability & Climate Change
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GRI-indeksi
Tämä katsaus on laadittu GRIstandardien (GRI Standards) peruslaajuuden 
(Core) mukaisesti. Katsauksessa esitetään GRI Standards raportointiohjeiston 
mukainen yleinen perussisältö (General Standard Disclosures) sekä tarkemmin 
taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun keskeisimmät osaalueet. 

Yleinen sisältö

Tunnus GRIsisältö (standards) Sisältyy Sijainti
Ulkoinen 
varmennus

Global  
Compact Kommentti

Organisaatio

102-1 Raportoivan organisaation nimi Sponda lyhyesti, s. 3

102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut Sponda lyhyesti, s. 3

102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Takakansi

102-4 Toimintamaat Kiinteistöjen sijainti, s. 38; 
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, s. xx

102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Sponda lyhyesti, s. 3;  
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, s. xx

102-6 Markkina-alueet, toimialat Sponda lyhyesti, s. 3;  
Kuuntelemme sidosryhmiämme, s. 16; 
Kiinteistöjen sijainti, s. 38

102-7 Raportoivan organisaation koko Sponda lyhyesti, s. 3;  
Taloudellisen vastuun tunnusluvut, s. 59

Kyllä

102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä Henkilöstöön panostaminen, s. 31; 
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut, s. 57; 
https://www.sponda.fi/vastuullisuus/spondability/
hankintaketju

Kyllä Raportoidut tiedot henkilöstöstä on saatu Personec HR sekä Nepton 
järjestelmistä. 
Sponda ostaa ulkoisilta kiinteistömanagereilta omistamiensa kiinteistöjen 
ylläpitopalveluiden johtamisen. Spondan puolesta kiinteistöjä ylläpitävät 
ja huoltavat sopimuskumppanit, jotka eivät raportoi henkilöstötietojaan 
sukupuolen mukaan Spondalle.

102-9 Toimitusketju Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta, s. 24–25; 
https://www.sponda.fi/vastuullisuus/spondability/
hankintaketju

102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja 
toimitusketjussa

Sponda lyhyesti, s. 3;  
Toimitusjohtajan katsaus, s. 5–7

Uusi toimitusjohtaja nimitetty.

102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, s. xx Kyllä

Kokonaan Osittain
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Yleinen sisältö

Tunnus GRIsisältö (standards) Sisältyy Sijainti
Ulkoinen 
varmennus

Global  
Compact Kommentti

102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät 
ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai 
aloitteet

Vastuullisuus Spondassa, s. 10; 
Vastuullisuuden organisointi, s. 12–13; 
Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta, s. 24–25

102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja 
edunvalvontaorganisaatioissa

Kuuntelemme sidosryhmiämme, s. 16; 
Alan eteenpäin vieminen, s. 43–44

Strategia

102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus, s. 5–7 Kyllä Yhtiön ylin johto hyväksyy raportin.

102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Miten vastaamme trendeihin ja muutoksiin, s. 14–15; 
Vastuullisuus on yhteistyötä, s. 22

Raportoitu osittain. 

Liiketoiminnan eettisyys 

102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Vastuullisuus Spondassa, s. 10; 
Vastuullisuuden organisointi, s. 12–13; 
https://www.sponda.fi/sponda-yrityksena/strategia/
visio-missio-ja-arvot

Kyllä

102-17 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Vastuullisuus Spondassa, s. 10; 
Vastuullisuuden organisointi, s. 12–13

Kyllä Sähköinen whistleblowing-kanava otetaan käyttöön vuonna 2019.

Hallinto

102-18 Hallintorakenne https://www.sponda.fi/sponda-yrityksena/
organisaatio-ja-hallinnointi; 
Vastuullisuuden organisointi, s. 12–13

 102-22 Hallituksen kokoonpano Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös s. xx; 
https://www.sponda.fi/sponda-yrityksena/
organisaatio-ja-hallinnointi/hallitus

102-23 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös s. xx Hallituksen puheenjohtaja ei toimi yhtiön operatiivisessa johdossa.

Sidosryhmävuorovaikutus

102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Kuuntelemme sidosryhmiämme, s. 16

102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen 
työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut, s. 57 Kyllä

102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Kuuntelemme sidosryhmiämme, s. 16; 
https://www.sponda.fi/vastuullisuus/spondability/
sidosryhmat

Sidosryhmät on tarkistettu vuoden 2014 olennaisuusanalyysin yhteydessä.

102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Kuuntelemme sidosryhmiämme, s. 16

102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat 
ja huolenaiheet

https://www.sponda.fi/vastuullisuus/spondability/
sidosryhmat

Kyllä
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Yleinen sisältö

Tunnus GRIsisältö (standards) Sisältyy Sijainti
Ulkoinen 
varmennus

Global  
Compact Kommentti

Raportointikäytäntö

102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, s. xx-xx

102-46 Raportin sisällön määrittely Raportointiperiaatteet, s. 61–63; 
GRI-indeksi

102-47 Olennaiset näkökohdat Vastuullisuus on yhteistyötä, s. 22; 
Raportointiperiaatteet, s. 61–63; 
Vastuullisuuden johtamistavan kuvaus, s. 64

102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa GRI-indeksi Ei muutoksia.

102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja 
aiheiden laskentarajoissa

GRI-indeksi Ei merkittäviä muutoksia.

102-50 Raportointijakso Raportointiperiaatteet, s. 61–63

102-51 Edellisen raportin päiväys Raportointiperiaatteet, s. 61–63

102-52 Raportin julkaisutiheys Raportointiperiaatteet, s. 61–63

102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä 
lisätietoja

GRI-indeksi Vastuullisuuspäällikkö Pirkko.Airaksinen(at)sponda.fi 

102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin 
kattavuus

Raportointiperiaatteet, s. 61–63

102-55 GRI-sisällysluettelo GRI-indeksi, s. 67–73

102-56 Raportoinnin varmennus Raportointiperiaatteet, s. 61–63; 
Varmennusraportti, s. 65-66

Tietyt suomenkieliset energia-, päästö- ja jätetiedot on varmentanut 
riippumaton kolmas osapuoli.
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Johtamismalli

Tunnus GRIsisältö (standards) Sisältyy Sijainti
Ulkoinen 
varmennus

Global  
Compact Kommentti

103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat Vastuullisuus on yhteistyötä, s. 22; 
Raportointiperiaatteet, s. 61–63; 
Vastuullisuuden johtamistavan kuvaus, s. 64

Mikäli laskentarajana on käytetty muuta kuin Sponda-konsernia, on tämä 
ilmoitettu kyseisen tunnuslukutaulukon yhteydessä.

103-2 Johtamistapa ja sen osa-alueet Vastuullisuus Spondassa, s. 10; 
Vastuullisuuden organisointi, s. 12–13; 
Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta, s. 24–25; 
Vastuullisuuden johtamistavan kuvaus, s. 64

103-3 Johtamistavan arviointi Vastuullisuuden organisointi, s. 12–13; 
Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta, s. 24–25; 
Vastuullisuuden johtamistavan kuvaus, s. 64

Taloudelliset vaikutukset

Tunnus GRIsisältö (standards) Sisältyy Sijainti
Ulkoinen 
varmennus

Global  
Compact Kommentti

Taloudelliset tulokset

201-1 Suoran taloudellisen arvon tuottaminen ja 
jakaminen

Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta, s. 26; 
Taloudellisen vastuun tunnusluvut, s. 59; 
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, s. xx

201-2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset 
seuraamukset ja muut riskit ja mahdollisuudet 
organisaation toiminnalle

Miten vastaamme trendeihin ja muutoksiin, s. 14–15; 
https://www.sponda.fi/vastuullisuus/ymparisto/
energia-ja-ymparistotehokkuus

Raportoitu osittain. Sponda arvioi ilmastonmuutoksen vaikutuksia osana 
säännöllistä yhtiön riskiarviota.

Välilliset taloudelliset vaikutukset

203-1 Investoinnit infrastruktuuriin ja tarjotut 
yleishyödylliset palvelut

Kiinteistöjen sijainti, s. 38–39; 
Alan eteenpäin vieminen, s. 43–44

Spondalla ei ole paikallisyhteisöjen tarpeisiin liittyviä säännöllisiä 
arviointeja. Arviointi osana uudisrakentamisen ja peruskorjauksen 
hankkeita.

203-2 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset 
ja niiden laajuus

Näin luomme arvoa, s. 8–9; 
Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta, s. 26

Vaikutusten laajuutta ei ole eritelty.

Korruption vastaisuus

205-2 Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja 
menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja 
koulutus

Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta, s. 25 Kyllä Osana Code of Conduct ja Supplier Code of Conduct koulutuksia. Sponda ei 
raportoi ryhmän sisäisiä tietoja, mikäli toisen sukupuolen edustajia on alle 
kolme.

205-3 Vahvistetut korruptiotapaukset ja niihin 
liittyvät toimenpiteet

GRI-indeksi Kyllä Ei ilmoitettuja tapauksia vuonna 2018.
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Ympäristövaikutukset

Tunnus GRIsisältö (standards) Sisältyy Sijainti
Ulkoinen 
varmennus

Global  
Compact Kommentti

Energia

302-1 Organisaation oma energiankulutus Energia- ja ympäristötehokkuus, s. 32–33; 
Spondan vastuullisuuden avainluvut, s. 49; 
Ympäristövastuun tunnusluvut, s. 50–52

Kyllä Kyllä Spondalla ei ole omaa energiantuotantoa, eikä polttoaineiden 
kulutusta raportointivuonna. Uusiutuvan energian osuus Spondan 
kokonaisenergiankulutuksesta 
oli raportointivuonna 23 %.

302-3 Energiaintensiteetti Energia- ja ympäristötehokkuus, s. 32–33; 
Spondan vastuullisuuden avainluvut, s. 49; 
Ympäristövastuun tunnusluvut, s. 50–52

Kyllä Kyllä Energiaintensiteetti tarkoittaa Spondan omistamien kiinteistöjen omaa 
energiankulutusta bruttopinta-alaa kohden.

302-4 Energiankulutuksen vähentäminen Energia- ja ympäristötehokkuus, s. 32–34; 
Raportointiperiaatteet, s. 62–63; 
Spondan vastuullisuuden avainluvut, s. 49; 
Ympäristövastuun tunnusluvut, s. 50–52

Kyllä Kyllä Sisältää Spondan energiatehokkuusohjelmalla saavutetun energiansäästön. 
Ei raportoida energiansäästötoimilla saavutettua rahallista säästöä.

302-5 Tuotteiden ja palveluiden energiantarpeen 
vähennykset

Energia- ja ympäristötehokkuus, s. 32–34; 
Raportointiperiaatteet, s. 62–63; 
Spondan vastuullisuuden avainluvut, s. 49; 
Ympäristövastuun tunnusluvut, s. 50–52

Kyllä Kyllä Sisältää Spondan ympäristökumppanuusohjelmalla saavutetun 
energiansäästön edelliseen vuoteen verrattuna. 
Kattaa Spondan ympäristökumppanit vuonna 2018.

Vesi

303-1 
(2016)

Vedenkulutus Energia- ja ympäristötehokkuus, s. 33; 
Spondan vastuullisuuden avainluvut, s. 49; 
Ympäristövastuun tunnusluvut, s. 50–52

Kyllä Kyllä Kiinteistöjen vesikalusteiden kartoitus vedenkäytön tehostamiseksi 
kuuluu osaksi säännöllisiä auditointikierroksia. Uudiskohteissa sekä 
mittavissa peruskorjauskohteissa käytetään vettä ja energiaa säästäviä 
vesikalusteita. Lisäksi ympäristösertifiointien  yhteydessä  kiinnitetään 
huomiota energiankulutuksen tehostamisen ohella myös vedenkulutuksen 
vähentämiseen. 

Päästöt

305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) GRI-indeksi Kyllä Kyllä Spondalla ei ole suoria kasvihuonekaasupäästöjä raportointivuonna.

305-2 Epäsuoran energian kasvihuonekaasujen 
päästöt (Scope 2)

Raportointiperiaatteet, s. 63; 
Ympäristövastuun tunnusluvut, s. 53–54

Kyllä Kyllä Kattaa hiilidioksidipäästöt raportointivuoden ajalta. Perustuu sekä 
energiayhtiöiden ominaispäästökertoimiin että aluekohtaisiin 
ominaispäästökertoimiin.

305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt 
(Scope 3)

Raportointiperiaatteet, s. 63; 
Ympäristövastuun tunnusluvut, s. 53–54

Kyllä Kyllä Kattaa raportointikauden aikaiset hiilidioksidipäästöt.

305-4 Kasvihuonekaasupäästöjen päästöintensiteetti Spondan vastuullisuuden avainluvut, s. 49; 
Ympäristövastuun tunnusluvut, s. 53-54

Kyllä Kyllä Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti tarkoittaa Spondan omistamien 
kiinteistöjen energiankulutuksesta (Scope 2) aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 
bruttopinta-alaa kohden.

305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Energia- ja ympäristötehokkuus, s. 32–33; 
Ympäristövastuun tunnusluvut, s. 53–54

Kyllä Kyllä Sisältää Spondan ympäristökumppanuusohjelmalla saavutetun 
hiilidioksidipäästövähenemän (Scope 2). Kattaa Spondan 
ympäristökumppanit vuonna 2018.
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Ympäristövaikutukset

Tunnus GRIsisältö (standards) Sisältyy Sijainti
Ulkoinen 
varmennus

Global  
Compact Kommentti

Jätevedet ja jätteet

306-2 Jätteet jätelajeittain ja käsittelytavan mukaan 
jaoteltuna

Energia- ja ympäristötehokkuus, s. 34;  
Spondan vastuullisuuden avainluvut, s. 49; 
Ympäristövastuun tunnusluvut, s. 55–56

Kyllä Kyllä

Toimittajien ympäristöarviointi

308-1 Uudet toimittajat, jotka arvioitiin 
ympäristökriteereillä

Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta, s. 25; 
https://www.sponda.fi/vastuullisuus/spondability/
hankintaketju

Kyllä Ei arviointeja. Ympäristövelvoitteet osana toimittajasopimuksia. 
Ympäristövastuun merkitys ja käytännöt kuvattu Spondan 
hankintamenettelyssä.

Rakennus ja kiinteistöalakohtaiset indikaattorit (GRI Construction and Real Estate Sector Disclosures)

CRE1 Rakennuksen energiaintensiteetti Energia- ja ympäristötehokkuus, s. 32–33; 
Spondan vastuullisuuden avainluvut, s. 49; 
Ympäristövastuun tunnusluvut, s. 50–52

CRE2 Vesi-intensiteetti Energia- ja ympäristötehokkuus, s. 33; 
Spondan vastuullisuuden avainluvut, s. 49; 
Ympäristövastuun tunnusluvut, s. 50-52

CRE3 Rakennuksen energiankulutuksen aiheuttama 
kasvihuonekaasupäästön intensiteetti

Spondan vastuullisuuden avainluvut, s. 49; 
Ympäristövastuun tunnusluvut, s. 53–54

CRE8 Sertifikaatit Vuoden 2018 kohokohtia, s. 4; 
Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta, s. 24–25; 
Energia- ja ympäristötehokkuus, s. 32–34; 
https://www.sponda.fi/vastuullisuus/ymparisto/
ymparistosertifioinnit

Sosiaaliset vaikutukset

Tunnus GRIsisältö (standards) Sisältyy Sijainti
Ulkoinen 
varmennus

Global  
Compact Kommentti

Työsuhteet

401-1 Uudet työntekijät ja henkilöstön vaihtuvuus Sosiaalisen vastuun tunnusluvut, s. 57–58 Kyllä

Työterveys ja turvallisuus

403-2 
(2016)

Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt 
työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät 
kuolemantapaukset

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut, s. 57–58 Pienestä määrästä johtuen tarkkoja jaotteluja ei voida tehdä. Raportoidut 
tiedot henkilöstöstä on saatu Personec HR sekä Nepton järjestelmistä. 
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Sosiaaliset vaikutukset

Tunnus GRIsisältö (standards) Sisältyy Sijainti
Ulkoinen 
varmennus

Global  
Compact Kommentti

Koulutus ja henkilöstön kehittäminen

404-1 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää 
kohden

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut, s. 57 Kyllä

404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen 
oppimiseen liittyvät ohjelmat

Henkilöstöön panostaminen, s. 30–31 Kyllä Jos työsuhde päättyy työnantajan aloitteesta työnantajasta johtuvasta 
syystä, tarjotaan työntekijälle mahdollisuutta osallistua työnhaun 
valmennukseen ja uraohjaukseen.

404-3 Kehityskeskustelut ja suoritusten arvioinnit Kuuntelemme sidosryhmiämme, s. 17; 
Henkilöstöön panostaminen, s. 30

Kyllä Raportoitu osittain. Koko Spondan henkilöstö kuuluu strategian 
ja johtamisjärjestelmän mukaisesti kehityskeskusteluiden piiriin. 
Kehityskeskusteluiden vuosisyklin ulkopuolella rekrytoidut henkilöt eivät 
ole mukana laskennassa.

Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet

405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Henkilöstöön panostaminen, s. 31 Kyllä Sponda ei raportoi ryhmän sisäisiä tietoja, mikäli toisen sukupuolen 
edustajia on alle kolme.

405-2 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde Sosiaalisen vastuun tunnusluvut, s. 58 Kyllä

Syrjinnän kielto

406-1 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet Sosiaalisen vastuun tunnusluvut, s. 58 Kyllä Ei syrjintätapauksia raportointivuonna.

Ihmisoikeusarvioinnit

412-2 Henkilöstön ihmisoikeuskoulutukset Vastuullisuuden organisointi, s. 12–13; 
Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta, s. 25

Kyllä Osana henkilöstön Code of Conduct -koulutusta.

Toimittajien sosiaalisen vastuun arviointi

414-1 Uudet tavarantoimittajat, jotka on arvioitu 
sosiaaliseen vastuuseen liittyvien kriteerien 
mukaisesti

Vastuullisuuden organisointi, s. 12–13; 
Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta, s. 25;

Raportoitu osittain. Ei arviointeja. Työturvallisuuskäytännöt Spondan 
hankintamenettelyssä kuvattu. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden 
torjumisen menettelytavat Spondan hankintamenettelyssä kuvattu. Lisäksi 
sisältyy Spondan uuteen Supplier Code of Conduct -toimintaohjeistoon, 
joka on perustana kaikille uusille alihankintasopimuksille.

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

416-1 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja 
turvallisuusvaikutusten arviointi

Asiakaskokemuksen parantaminen, s. 27; 
Vastuullisuuden johtamistavan kuvaus, s. 64; 
https://www.sponda.fi/vastuullisuus/spondability/
hankintaketju

Raportoitu osittain. Ei arviointeja. Terveys- ja turvallisuuskäytännöt 
kuvattu Spondan hankintamenettelyssä. Lisäksi sisältyy Spondan uuteen 
Supplier Code of Conduct -toimintaohjeistoon.
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