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Ylva on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 

varainhoitaja, eli Ylvan omistaa 26 500 Helsingin 

yliopiston opiskelijaa. Tämä antaa Ylvalle ainutlaatuisen 

aseman toteuttaa kestävyyttä kaikessa 

liiketoiminnassamme.

Ylvan edustamilla kiinteistö- ja ravintola-aloilla on 

merkittävä osuus globaaleista materiaali- ja 

hiilidioksidipäästöistä. Esimerkiksi kiinteistö- ja 

rakennusalan hiilidioksidipäästöt muodostavat lähes 40 

% kaikista päästöistä eikä rakentamisen hidastumista 

ole näköpiirissä. 

Myymme vuosittain noin 2 miljoonaa lounasta ja 

kiinteistövarallisuutemme arvo on noin 350 miljoonaa 

euroa. Ylva on sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 

2025 mennessä edustamillaan toimialoilla.

Kaivotalo?

Ylva



Kiinteistöomistukset keskeisillä sijainneilla

KAIVOTALO & CITYTALO1

VANHA YLIOPPILASTALO2

KAIVOKATU 12, UUSI 

YLIOPPILASTALO & HANSATALO

3

LEPPÄSUO & DOMUS GAUDIUM4

LYYRA5



 Ylvalla on käynnissä aktiivinen investointiohjelma vuosien 2020-22 

aikana. Investoinneilla modernisoidaan kiinteistövarallisuuden

teknistä kuntoa sekä leikataan kiinteistöjen hiili-intensiteettiä.

 Omistaja-arvon kasvattamisen lisäksi Ylvassa otetaan uusia 

harppauksia kestävyydessä uuden SDG-budjetin muodossa. Tuomme 

taloudellisten mittareiden lisäksi selkeät ja kunnianhimoiset 

kestävyystavoitteet mukaan liiketoiminnan ohjaukseen. 

Budjetoinnissa on huomioitu jokaisella liiketoiminta-alueella YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteet (SDG).

 Ylva tavoittelee hiilineutraaliutta 2025 mennessä. Hiilibudjetointi on 

yritystasolla kansainvälisestikin uutta, joten kunnianhimoisten 

päästövähennystavoitteiden (noin 20 %-yksikköä vuodessa) lisäksi 

pyrimme edistämään esimerkillämme kestävyystavoitteiden 

konkretisointia laajemminkin liike-elämässä.

 Budjetit on laadittu konsernitason lisäksi kolmelle eri 

raportointiyksikölle: Kiinteistöt, MaRa ja Sijoitustoiminta.

Tavoitteena edelläkävijyys kestävyyden 

ja kannattavuuden yhdistämisessä



Olemme tehneet 
liiketoiminnallemme 
hiilibudjetin. Jokaista 
euromääräistä 
tavoitetta vastaa oma 
hiilitavoitteensa. 
Budjetti on julkinen ja 
saatavilla Ylvan 
nettisivuilta.



Konsernitasolla 
keskeisin 
kestävyysmittari on 
toiminnan hiilijalanjälki, 
jota verrataan 
taloudelliseen 
tulokseen.



KIINTEISTÖJEN 
VÄHÄHIILISYYS
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On-site renewables, large-scale

off-site renewables, PPA’s, 

ownership

Best-in-class energy

performance

Digital twins and AI applications

Waste heat utilization, geothermal, 

emission-free district heat

Peatland restoratation, re-

forestation, CCSU pilots, 

compensation

100% Green financing

Timber, green concrete, recyled

materials, geopolymers



Kiinteistöportfolion alustava päästövähennyspolku 

- 2020 toteutetaan merkittävä määrä toimenpiteitä

Toimenpiteiden vaikutus näkyy toteutuneessa energiankulutuksessa toimenpidettä seuraavan vuoden 

aikana

Ylva on sitoutunut olemaan omistamiensa kiinteistöjen osalta hiilineutraali 2025 mennessä allekirjoittamalla World 

Green Building Councilin Net Zero Carbon-sitoumuksen.
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RAKENNUSTASON 
PÄÄSTÖLASKENNASTA 

PÄÄSTÖJEN 
ALENTAMISEEN



Hiilijalanjäljen laskenta on 
hyvä työkalu tärkeiden 
asioiden tunnistamiseen.

Käyttövaiheen merkitys on 
90% tai sitten 0%. Tämä 
riippuu energiaan liittyvistä 
valinnoista. Kiinteistön 
kehittäjällä ja omistajalla on 
laajat mahdollisuudet 
vaikuttaa.



Materiaalien osalta enemmän 
haasteita, vähemmän tarjontaa.

Innovatiivisia ratkaisuja ja 
vähähiilisiä materiaaleja on 
saatavilla, mutta niitä on osattava 
kysyä.

Esimerkiksi vähähiilistä betonia 
on tarjolla, mutta sen käyttö vaatii 
myös tilaajalta paljon.

Uusia tuotteita on tulossa, mutta 
esimerkiksi kierrätysbetoni- ja 
geopolymeeripohjaiset tuotteet 
tarvitsevat tosimaailman 
testikohteita.



Vähähiilisyys on tämän päivän 
asia. Tulevaisuutta rakennetaan 
tänään, tässä ja nyt.

Kiinteistöissä on syytä mennä 
nopeasti kohti nollahiilisyyttä. 

Päästöjä pitää laskea, mutta 
ennen kaikkea niitä pitää pystyä 
alentamaan.

Tarvitaan rohkeutta, yhteistyötä ja 
uudenlaisia kumppanuuksia. 
Suomi voi olla vähähiilisen 
rakentamisen 
edelläkävijämarkkina jos niin 
halutaan.



KIITOS!

ANTTI RUUSKA
CSO, YLVA

ANTTI.RUUSKA@YLVA.FI


