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Olemme aloittaneet määrätietoisen vastuullisuustyömme 
keväällä 2019. Kartoitimme vastuullisuuden nykytilan ja 
teimme olennaisuusanalyysin yhdessä sidosryhmiemme 
kanssa. Löysimme neljä painopistealuetta, joihin keski-
tymme jatkossa. Ne ovat laadukas rakentaminen, viihtyisä 
asuminen, taloudellinen vastuu ja luotettava kumppani. 
Vastuullisuustyötämme ohjaavat Agenda 2030 – Kestävän 
kehityksen tavoitteet.

Konsernimme missiona on tarjota koti elämälle. Visiomme 
on, että asukkaamme arvostavat meitä ja toimimme esi-
kuvana alalle. Strategiset painopisteemme ovat asiakas-
kokemuksen jatkuva parantaminen ja omistaja-arvosta 
huolehtiminen. Välitän, ratkaisen, sitoudun ovat arvojamme, 
jotka ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme.

Vastuullisuus-
työmme

Sidosryhmille tehdyssä kyselyssä löysimme toiminnallem-
me olennaiset vastuullisuusteemat. Ne ovat kohtuuhintai-
set asunnot, laadukas rakentaminen, energiatehokkuus, 
turvalliset työmaat, hyvä asiakaskokemus, asiakaslähtöisyys, 
luotettava kumppaniverkosto, vastuulliset hankinnat, vero-
jalanjälki, asumisterveys ja kierrättäminen. Nämä kuuluvat 
vastuullisuustyön painopistealueisiimme.

Merkitys liiketoiminnalle
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Vastuullinen vuokranantaja

YH Kodit on vuokranantaja, kiinteistönomistaja ja rakennut-
taja. Henkilöstöömme kuuluu 45 työntekijää. Omistamme 
7000 asuntoa Turun ja Tampereen kasvukeskuksissa. Lisäksi 
on rakenteilla 2000 uutta asuntoa.

Vuokralla-asumisen suosio on kasvanut johtuen talouden 
pitkästä taantumasta ja asenteiden muutoksesta. YH Kodit 
Oy parantaa asukkaiden elämänlaatua tarjoamalla toimivia 
koteja Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa, joissa asunnoille 

on suuri kysyntä. Konsernin vuokra- ja asumisoikeusasunto-
jen taloudellinen käyttöaste on noin 97,5 prosenttia.

Tiedostamme, että toimialamme yleisiä haasteita ovat ra-
kentamisen laatu, asumisen hinta ja harmaa talous. Pyrimme 
omalla toiminnallamme vaikuttamaan siihen, että mielikuva 
alan vastuullisuudesta paranee.

Luotettava kumppani ja hyvä työyhteisö

YH Kodeilla on laaja alihankintaverkosto ja kumppanien 
valinta tehdään harkiten. Yhteistyötä tehdään vain hyvä-
maineisten, valtakunnallisesti tunnettujen keskisuurien ja 
suurien toimijoiden kanssa. Heiltä edellytetään vastuullisuut-
ta myös omassa toiminnassaan. 

Pidämme huolta rakennuksistamme ja kaikki omistamamme 
kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa. Kiinteistöhuoltoyhtiöiden 
kilpailutuksessa laatu ratkaisee 70 % ja hinta 30 %.

Sijoituimme viime vuonna maineeltamme ensimmäiseksi 
Taloustutkimuksen tekemässä vuokranantajien mielikuvatut-
kimuksessa. 

Sukupuolten tasa-arvo on huomioitu työntekijöiden, isän-
nöinnin, rakentamisen ja jopa yhtiön hallituksen osalta.
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Asuminen on suomalaisten yksi suurimmista yksityisen kulu-
tuksen kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajista. Vuokranan-
tajana ja rakennuttajana voimme vaikuttaa tähän tukemalla 
kestävää rakentamista ja vastuullista asumista.

Olemme ensimmäinen iso vuokranantaja, joka teetti säh-
köauton latauspisteet. Lähes 6 000 autopaikan haltijalla on 
mahdollisuus sähköautojen lataukseen omalta parkkipaikal-
ta. Suurin osa kiinteistöjemme parkkipaikoista on yhä varus-
tettu tavallisilla lämpötolpilla, joiden kautta ei ole turvallista 
ladata sähköautoa. Parkkisähkön tarjoaman palvelun kautta 
nykyinen lämpötolppa on mahdollista päivittää turvalliseksi 
latauspisteeksi. 

Rakennamme kohteemme säädösten ja määräysten mu-
kaan energiatehokkuus huomioiden. Olemme viime vuosina 
muuttaneet suurimman osan öljylämmitteisistä taloistamme 
maalämpöön ja loputkin öljylämmitteiset talot vaihtavat 
maalämpöön lähivuosien aikana.

Olemme mukana rakentamassa Skanssin asuinaluetta, jota 
rakennetaan kestävän kehityksen periaattein. Olemme 
rakennuttaneet Skanssiin lähes 300 asuntoa. Skanssin 
10-kerroksisen Tornin energiatehokkuutta optimoidaan 
maanalaisella energiavarastolla, jota hyödynnetään lämmi-
tys- ja viilennysjärjestelmässä. Alueen hulevedet kerätään 
talteen viivytysaltaiden kautta ja sähköautoja varten on 
varattu pistokkeet. Rakensimme Tornin vuokratalon pohjaan 
energiapaaluja, jotka ottavat osan talon lämmitykseen käy-
tettävästä energiasta maasta.

Olemme kehittäneet energiansäästöä myös etäluettavilla 
vesimittareilla. Kaikkiin uusiin vuokrasopimuksiin tulee tu-
pakointikielto ja ja uudet, valmistuvat vuokrakerrostalomme 
ovat täysin savuttomia.

Lisäksi Turun Linnanfältin uuteen puukerrostalokortteliin val-
mistui talvella 2019 YH Kotien ensimmäinen puukerrostalo. 

Viihtyisä asuminen ja 
ympäristövastuu

Lue lisää Parkkisähkön toiminnasta kohteissamme.

YH kotien ensimmäinen puukerrostalo

Skanssin Torni
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Maksamme kaikki verot Suomeen, koska yhtiön omista-
jat ovat pääsääntöisesti kuntia, säätiöitä ja eläkeyhtiöitä. 
Omistajillemme maksamista osingoista jää huomattava 
verojalanjälki Suomeen.

Teemme sekä ARA-kohteita että markkinahintaisia kohteita. 
Pidämme huolta asuinalueiden kehittymisestä ja asukkaiden 
monimuotoisuudesta. 

Lue lisää:

Haluamme kehittää alaa ja siksi tuemme muun muassa alan 
koulutusta. Vuonna 2018 lahjoitimme yhteensä 300 000 eu-
roa Turun ja Tampereen yliopistoille, Tampereen teknilliselle 
yliopistolle ja Tampereen Ammattikorkeakouluille. 

Lue lisää:

Kannamme yhteiskunnallista vastuutamme lahjoittamalla 
myös hyväntekeväisyyteen. Olemme useana jouluna teh-
neet lahjoituksen Hyvä joulumieli-keräykseen, jossa kerätään 
varoja vähävaraisille lapsiperheille.

Vuonna 2018 osallistuimme myös hyväntekeväisyyskampan-
jaan, jossa kerättiin rahaa vakavasti sairaille lapsille. Mukana 
oli 1900 pyöräilijää kuudesta eri maasta, jotka polkivat 
samaan aikaan kohti Pariisia. 

Lisätietoja kampanjasta: 

Kutsumme joka vuosi järjestettävään asukaspäiväämme 
Särkänniemessä vähävaraisia perheitä eri yhdistysten kautta. 
Sponsoroimme heidän päivänsä huvipuistossa.

Yhtiö ei ole antanut lainoja tai vastuusitoumuksia lähipiiril-
leen.

Laadukas rakentaminen ja 
taloudellinen vastuu

Team Rynkeby ja YH Kodit

YH Kodit tukee Tampereen ammattikorkeakoulua

YH Kodit lahjoittaa 300 000 euroa koulutukseen

YH Kodit panostaa Ara-rahoitteiseen rakentamiseen
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Agenda 2030 – Kestävän kehityksen teemat
YH Kotien toimialalla olennaisimpia Agenda 2030 – Kestävän kehityksen teemoja ovat 8, 9, 11.  
Lisäksi koemme, että toimintaamme vaikuttavat lisäksi ainakin teemat 7 ja 13. 

EDISTÄÄ KAIKKIA KOSKEVAA KESTÄVÄÄ TALOUSKASVUA, TÄYTTÄ JA TUOTTAVAA 
TYÖLLISYYTTÄ SEKÄ SÄÄLLISIÄ TYÖPAIKKOJA.

Oma tavoitteemme: Olemme luotettava kumppani kaikille sidosryhmillemme. Työllis-
tämme suoraan ja välillisesti. Alihankintamme on läpinäkyvää ja vastuullista. Kannamme 
taloudellisen vastuumme.

RAKENTAA KESTÄVÄÄ INFRASTRUKTUURIA SEKÄ EDISTÄÄ KESTÄVÄÄ  
TEOLLISUUTTA JA INNOVAATIOITA.

Oma tavoitteemme: Takaamme laadukkaan rakentamisen, jossa energiatehokkuus, jät-
teidenkäsittely ja ympäristöarvot huomioidaan.

TAATA TURVALLISET JA KESTÄVÄT KAUPUNGIT SEKÄ ASUINYHDYSKUNNAT.

Oma tavoitteemme: Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen rakentaminen sekä 
turvalliset työmaat. Tarjoamme kohtuuhintaisia asuntoja, viihtyisää asumista ja hyviä 
asumisen palveluja.

VARMISTAA EDULLINEN, LUOTETTAVA, KESTÄVÄ JA UUDENAIKAINEN ENERGIA 
KAIKILLE.

Oma tavoitteemme: Pienennämme kiinteistöjemme energiankulutusta ja pyrimme käyt-
tämään mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaa kiinteistöissämme.

TOIMIA KIIREELLISESTI ILMASTONMUUTOSTA JA SEN VAIKUTUKSIA VASTAAN.

Oma tavoitteemme: Edistämme kestävän kehityksen tavoitteita ja autamme asukkaitam-
me ilmastoviisaassa asumisessa ja energiankäytön vähentämisessä.

Lue lisää YK:n kestävän kehityksen tavoitteista
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Keväällä 2019 tehdyssä sidosryhmäkyselyssä kysyttiin asukkailta, työntekijöiltä, omistajilta ja yhteistyö-
kumppaneilta olennaisista vastuullisuusteemoista. Asukkaiden avoimia kommentteja vastuullisuustyös-
tämme:

• Asukkaita kuunnellaan ja heidän ilmoittamiinsa epäkohtiin puututaan. Toiminta pyrkii avoimuuteen 
ja perusteluja/selvityksiä annetaan pyydettäessä. Kiinteistöillä jätteiden lajittelua.

• Kohtuuhintaiset asunnot, asiakaslähtöinen, työmaiden turvallisuus, kosteudenhallinta rakennushank-
keissa, tasa-arvoisuus.

• Pyritään kohtuuhintaisten asuntojen tuottamiseen vuokramarkkinoilla ja varmistamaan, että toimijat 
ovat luotettavia.

• Asiakaspalvelua kehitetään koko ajan. Kannetaan vastuuta kiinteistöjen kunnossapidosta. Seurataan 
yhteistyökumppanien (huoltoyhtiöiden) toimintaa.

• Maksaa reilusti yhteiskunnalliset maksut.

• Hyvä asiakaspalvelu ja nopea yhteydenotto. Asiat hoituvat nopeasti.

• Jätehuolto: asukkailla mahdollisuus kierrättää, paperit, pahvit, bio ja hiljattain uutena tulleet lasi ja 
metalli. Toiveissa vielä muovinkeräys.

Sidosryhmäkysely



1       YH KODIT

YH Kodit Oy
Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere


