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Ylva – Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunnan 
varainhoitaja

Ylvan omistaa Helsingin yliopiston 26.500 

opiskelijaa. Tämä antaa Ylvalle ainutlaatuisen 

aseman toteuttaa kestävyyttä kaikessa 

liiketoiminnassamme. 

Ylvan kiinteistöomaisuus sijaitsee Kaivopihalla ja 

Kampissa. Kiinteistövarallisuuden markkina-arvo oli 

vuoden 2019 lopussa yli 340 m€. Tämän lisäksi 

Ylvan omaisuuteen kuuluu n. 10 m€:n arvoinen 

arvopaperisalkku, joka koostuu osakkeista ja 

korkosijoituksista. Arvopaperisalkkua hoidetaan 

vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudattaen.

Ylvan 17 opiskelijaravintolaa myy vuosittain noin 2 

miljoonaa lounasta. Ylva on sitoutunut 

hiilineutraaliuteen vuoteen 2025 mennessä 

edustamillaan toimialoilla.
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Visio 2025

NÄITÄ ASIOITA TAVOITTELEMME

Ilmastonmuutoksen

hillitsijä

Kestävien 

elämäntapojen

tarjoaja

Kohti kestävää 

tieteen ja talouden 

kaupunkia

Palveluntarjoaja 

akatemian ja talouden 

rajapinnassa

Opiskelijatoiminnan 

mahdollistaja

Ylva on pitkäjänteinen, 
opiskelijaomisteinen toimija, joka luo Helsingistä 

kansainvälistä ja kestävää tieteen ja talouden 

kaupunkia

P i t k ä j ä n t e i n e
n

l i i k e t o i m i j a

K e s t ä v ä  
k e h i t t ä j ä

T u l e v a t  j a  n y k y i s e t  
o p i s k e l i j a s u k u p o l v e t

Olemme olleet osa Helsingin 

kaupunkikuvaa jo 150 vuotta, ja 

teemme liiketoimintaamme 

katsomalla pitkälle 

tulevaisuuteen. Meille 

tuloksellisuus tarkoittaa järkeviä 

päätöksiä, joiden avulla olemme 

osa kaupunkia ja yhteiskuntaa 

myös 150 vuoden päästä.

Olemme olleet mukana 

kehittämässä opiskelijaruokailua 

sen alusta alkaen, ja olemme 

vuosikymmeniä olleet niin 

kasvisruokailun kuin muiden 

palveluiden aktiivinen kehittäjä. 

Kokeilemme rohkeasti uutta, 

jotta olemme jatkossakin 

edelläkävijä niin fiksujen 

elämäntapojen kuin kaupungin 

uudistamisen tekijänä.

Liiketoimintamme tulokset 

takaavat nykyisten ja tulevien 

opiskelijasukupolvien 

mahdollisuudet kehittää 

yhteiskuntaa. Tämän lisäksi 

sukupolvet siirtyvät Ylvan piiristä 

yhteiskunnan eri osiin edistäen 

omalta osaltaan meidän 

toimintatapojamme eteenpäin.
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Ylvan kiinteistöt ovat matkalla kohti nollahiilisyyttä 

vuonna 2025
Energiatehokkuuden parantaminen ja päästötön energia ovat 

avainasemassa toimenpidekokonaisuudessa, kompensointitarve minimoidaan

Ylva on sitoutunut olemaan omistamiensa kiinteistöjen osalta hiilineutraali 2025 
mennessä allekirjoittamalla World Green Building Councilin Net Zero Carbon-
sitoumuksen.

100%

Päästöttömän 

energian tuotanto ja 

hankinta

Lähtötaso 

(vuosi 2019)

Energiatehokkuud

en parantaminen

-40%

-40%

-20%

Jäljelle jäävien 

päästöjen 

kompensointi

Energiatehokkuus: 
• Omistetun kannan 

energiaremontti (älykäs, 

tarpeenmukainen ohjaus, 

lämmöntalteenotto)

• energiatehokkuus korjaus- ja 

uudishankkeissa (Grand 

Hansa, Kaivopiha, Lyyra)

Päästötön energia: 
• 100% kotimainen tuulivoima

• hukkalämpöjen 

hyödyntäminen

• päästötön energia tonteilla 

ja niiden ulkopuolella (esim. 

lämpöpumput, aurinko- ja 

tuulivoima)
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Kiinteistöt sijaitsevat Helsingin parhailla sijainneilla
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KAIVOTALO & CITYTALO1

VANHA YLIOPPILASTALO2

KAIVOKATU 12, UUSI YLIOPPILASTALO & 

HANSATALO
3

LEPPÄSUO JA LEPPÄTALO4

LYYRA5



Ylvan vuoden 2019 
tilinpäätösluvut
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Liikevaihto
37,5 m€ 

(+12 % v/v)

Tulos
11,3 m€

Henkilöstö
162

Voitonjako
2,8 m€



DIGITAALINEN TUOTETIETO
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Tuotetietojen käytännön haasteet 

1) Tuotetietojen toimittaminen paperilla (mm. huolto-

ohjeet, suoritustasoilmoitukset, materiaalitiedot)

2) Digitaalisen tuotetiedon nimeäminen ei ole 

johdonmukaista, tuotetietoja ei ole käytännössä 

mahdollista löytää luovutusaineistosta

3) Tuotetieto ei ole sidoksissa fyysiseen 

rakennuskohteeseen 



1. Tuotetietojen digitalisointi

Kaikki alan toimijat voittavat, kun tuotetieto 

saadaan siirrettyä digitaaliseen muotoon. 

Tuotetietojen toimittaminen digitaalisena 

pitäisi olla pakollista vrt. tilaajavastuutietojen 

toimittaminen

Tuotetietokantojen käyttö saatava niin 

halvaksi ja helpoksi että niiden käyttö on 

ainoa järkevä vaihtoehto (vrt. 

luotettavakumppani.fi)



2. Miten tuotetiedot pitäisi nimetä

Ohessa esimerkki paloilmoitinlaitteen 

dokumentaatiosta

Tiedostot pitäisi nimetä yksiselitteisesti, jotta 

sisältö käy ilmi nimestä tai lisätä tiedostoon 

meta-tietoja

Tarvitaan yleinen ohjeistus urakoitsijoille ja 

tuotetoimittajille siitä, miten tuotetiedot 

tulee nimetä esim. DOP_paloilmaisin.pdf



3. Tuotetiedot tieto(ylläpito)mallissa

• Tieto tulisi olla mahdollista löytää tietomallista tai linkitettynä siihen

• TATE-suunnittelijoilta pitää edellyttää valmiiden tuoteobjektien käyttöä ja ne tulee päivittää 

valittuja tuotteita vastaaviksi 



3. Tuotetiedot tieto(ylläpito)mallissa

Tavoitteena on, että tuotetiedot 

esitetään vain ja ainoastaan 

ylläpitomallissa, jolloin rakennuksista 

saadaan digitaalisia kaksosia

MRL:n uudistus tullee pakottamaan 

kiinteistöjen omistajat ylläpitämään 

tietomalleja

Tietomallien ylläpitäminen tulee ratkaista 

ja nopeasti! 
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