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KASVU JATKUU TOISELLA VUOSIPUOLISKOLLA 
 
Tammi–syyskuu 2017 

 Liikevaihto kasvoi 5,4 % ja oli 134,2 (127,3) milj. euroa 

 Käyttökate kasvoi 5,4 % ja oli 74,5 (70,7) milj. euroa 

 Taloudellinen vuokrausaste nousi 94,4 %:iin (92,7 %) 

 EPRA-tulos kasvoi 16,4 % ja oli 46,4 (39,9) milj. euroa 

 EPRA-tulos / osake oli 0,30 (0,33) euroa *  

 EPRA-nettovarallisuus / osake oli 4,44 (4,12) euroa 

 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo katsauskauden lopussa oli 1 635,9 (12/16: 1 624,2) milj. euroa 
 
Heinä–syyskuu 2017 

 Liikevaihto kasvoi 2,5 % ja oli 44,1 (43,0) milj. euroa. 

 Käyttökate oli 25,4 (25,3) milj. euroa.  

 EPRA-tulos kasvoi 18,9 % ja oli 16,3 (13,7) milj. euroa 

 EPRA-tulos / osake oli 0,10 (0,11) euroa * 
 
Sulkeissa olevat numerot viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.   
* Merkintäoikeusanti vertailukaudella. 
 
KESKEISET TUNNUSLUVUT 

  
7–9/ 
2017 

7–9/ 
2016 

Muutos 
% 

1–9/ 
2017 

1–9/ 
2016 

Muutos 
% 2016 

TALOUDELLISET (IFRS) 
       Liikevaihto, milj. euroa 44,1 43,0 2,5 134,2 127,3 5,4 172,1 

Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 25,4 25,3 0,2 74,5 70,7 5,4 93,1 

Omavaraisuusaste, % - - - 44,4 39,5 - 41,5 

Luototusaste (LTV), % - - - 52,4 58,7 - 58,2 

        TALOUDELLISET (EPRA) 
       EPRA tulos, milj. euroa 16,3 13,7 18,9 46,4 39,9 16,4 52,6 

EPRA tulos / osake, euroa 0,10 0,11 -7,2 0,30 0,33 -10,3 0,40 

Oman pääoman tuotto, %* - - - 8,7 9,2 - 8,6 

Taloudellinen vuokrausaste, %  - - - 94,4 92,7 - 93,4 

Nettovuokratuotto, %  - - - 7,2 7,4 - 7,4 

EPRA nettovarallisuus / osake, euroa - - - 4,44 4,12 7,8 4,24 
* Liukuva 12 kk. Laskettuna EPRA tuloksesta. 

      Huom: Vertailukausien osakekohtaiset tiedot on osakeantioikaistu syyskuun 2016 merkintäoikeusannin johdosta. 
 

EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti laskettu operatiivinen tulos ei sisällä realisoitumattomia 
valuuttakurssieroja, käyvän arvon muutoksia eikä kertaluonteisia eriä kuten luovutusvoittoja tai -tappioita. 
 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista 
tunnusluvuista (tunnusluvuista, jotka eivät perustu tilinpäätösnormistoon) tulivat voimaan heinäkuussa 2016. Technopolis esittää 
vaihtoehtoisia tunnuslukuja, kuten EPRAn mukaisia tunnuslukuja, kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen 
vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä 
tunnuslukuja korvaavina mittareina. 

 
LÄHIAJAN NÄKYMÄT ENNALLAAN 

 
Technopolis pitää lähiajan näkymänsä ennallaan. Yhtiö arvioi liikevaihdon ja käyttökatteen nousevan vuodesta 
2016, kun oletetaan sijoituskiinteistökannan ja valuuttakurssien säilyvän nykyisellään. 

Konsernin taloudellinen tulos on riippuvainen yleisen toimintaympäristön, asiakaskunnan liiketoiminnan, 
rahoitusmarkkinoiden, kiinteistömarkkinoiden tuottovaatimusten ja valuuttakurssien kehityksestä. 
Ohjeistukseen voivat lisäksi vaikuttaa muutokset kiinteistökannassa. 
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TOIMITUSJOHTAJALTA 
 
”Ensimmäisen vuosipuoliskon vahva kasvu jatkui maltillisempana vuoden toisella puoliskolla. Tammi–
syyskuussa liikevaihtomme ja käyttökatteemme kasvoivat molemmat 5,4 % edellisvuoteen verrattuna. Tätä 
myönteistä kehitystä vauhdittivat ennen kaikkea palvelutuottojemme kasvu ja vuokrausasteemme nousu. 
Taloudellinen vuokrausaste kasvoi 1,7 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 94,4 % katsauskauden lopussa. 
Vuokrausasteen kasvu oli voimakkainta Suomessa, etenkin Oulussa.  

Palvelutuotot kasvoivat tammi–syyskuussa lähes 16 % edellisvuoteen verrattuna ja olivat 18,4 (15,9) milj. euroa. 
Palvelujen osuus konsernin liikevaihdosta nousi 13,7 %:iin (12,5 %). Palvelujen käyttökate nousi 2,1 (1,2) 
miljoonaan euroon (kasvua 72,8 % edellisvuodesta). Palvelujen käyttökatemarginaali oli 11,4 % (7,6 %). Sekä 
palvelutuotot että palvelujen osuus liikevaihdosta kasvoivat tammi–syyskuussa kaikilla kampuksillamme 
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  

Kesäkuun loppuun verrattuna sekä palvelujen käyttökatemarginaali että palvelujen osuus liikevaihdosta 
kuitenkin laskivat hieman kausivaihtelun seurauksena (käyttökatemarginaali 12,6 % ja palvelujen osuus 
liikevaihdosta 14,2 % tammi–kesäkuussa). Lasku vuoden edelliseen neljännekseen verrattuna johtui pääasiassa 
kokouspalvelujen vähäisestä kysynnästä kesälomakaudella.  

Operatiivisesti yhtiön toiminta on vahvalla pohjalla. Konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu tammi–
syyskuussa oli 4,8 % ja vertailukelpoisen käyttökatteen kasvu 4,1 % edellisvuoteen verrattuna. On 
huomionarvoista, että tämä kasvu saavutettiin ympäristössä, jossa vuokrien kasvu on ollut melko vaatimatonta, 
etenkin Suomessa. 

Tuottovaatimusten lasku oli pääasiallinen tekijä käypien arvojen muutoksen taustalla. Käyvät arvot nousivat 
tammi–syyskuussa 16,4 (0,7) milj. euroa, jolla oli merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon.  

Lopuksi minulla on ilo todeta, että olemme nyt allekirjoittaneet ensimmäisen vuokrasopimuksen uudesta UMA 
coworking-tilasta Tukholmassa. Tavoitteenamme on avata se huhtikuussa 2018, ja aiomme kasvattaa 
läsnäoloamme niin Tukholmassa kuin myös muissa suurissa kaupungeissa Pohjoismaissa sekä Itämeren 
alueella.” 

 
TALOUDELLINEN KEHITYS  

  
7–9/ 
2017 

7–9/ 
2016 

Muutos 
% 

1–9/ 
2017 

1–9/ 
2016 

Muutos 
% 2016 

Konsernin liikevaihto, milj. euroa 44,1 43,0 2,5 134,2 127,3 5,4 172,1 

Vuokratuotot, milj. euroa 38,5 38,1 1,1 115,8 111,4 3,9 149,7 
% liikevaihdosta 87,3 88,5 - 86,3 87,5 - 87,0 

Palvelutuotot, milj. euroa 5,6 4,9 13,5 18,4 15,9 15,7 22,4 
% liikevaihdosta 12,7 11,5 - 13,7 12,5 - 13,0 

        Konsernin käyttökate (EBITDA), 
milj. euroa 25,4 25,3 0,2 74,5 70,7 5,4 93,1 

Käyttökatemarginaali, % 57,5 58,9 - 55,5 55,5 - 54,1 

Käyttökate, vuokraus, milj. euroa 26,6 26,3 1,4 77,6 74,8 3,8 98,9 
% vuokratuotoista 69,2 68,9 - 67,1 67,2 - 66,1 

Käyttökate, palvelut, milj. euroa 0,5 0,3 50,0 2,1 1,2 72,8 2,1 
% palvelutuotoista 8,6 6,5 - 11,4 7,6 - 9,4 

        Konsernin liikevoitto, milj. euroa 31,1 26,6 17,1 87,8 68,5 28,1 89,3 
Liikevoittomarginaali, % 70,5 61,8 - 65,4 53,8 - 51,9 

Tilikauden tulos, milj. euroa 20,6 16,5 24,8 56,7 40,5 40,2 52,4 

Tulos / osake (EPS), euroa 0,11 0,11 -3,9 0,30 0,27 12,3 0,33 

 
HUOM: Konsernin käyttökate sisältää kiinteistö- ja palveluliiketoimintojen käyttökatteiden lisäksi konsernitason kulut ja eliminoinnit, kuten 
on esitetty taulukossa sivulla 28. 
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Liikevaihto ja tuotot 
 
Tammi–syyskuu 2017 
 
Konsernin liikevaihto tammi–syyskuussa oli 134,2 (127,3) milj. euroa, missä oli kasvua 5,4 % edellisvuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Valuuttakurssimuutokset, pääasiassa Venäjän ruplan vahvistuminen, 
kasvattivat liikevaihtoa 1,2 milj. eurolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 4,4 %. 
 
Vuokratuotot olivat 115,8 (111,4) milj. euroa, missä oli kasvua 3,9 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna. Kasvu johtui pääasiassa taloudellisen vuokrausasteen noususta etenkin Oulussa. Taloudellinen 
vuokrausaste oli 94,4 % (92,7 %) kauden lopussa. Myös kiinteistökannan muutoksilla oli positiivinen vaikutus 
vuokratuottoihin. Gårdan kampus Göteborgissa hankittiin heinäkuussa 2016, ja Delta-kampus Vilnassa 
valmistui vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Kiinteistöjen myynnit Tampereella ja Lappeenrannassa 
marraskuussa 2016 kumosivat osan tästä kasvuvaikutuksesta.  
 
Palveluliiketoiminnan kasvu jatkui. Palvelutuotot kasvoivat 15,7 % edellisvuoteen verrattuna ja olivat 18,4 (15,9) 
milj. euroa tammi–syyskuussa 2017. Palvelujen osuus konsernin liikevaihdosta nousi 13,7 %:iin (12,5 %). 
Palvelutuotot ja palvelujen osuus liikevaihdosta kasvoivat kaikilla kampuksilla edellisvuoteen verrattuna. 
Euromääräinen kasvu oli suurinta Tampereella, Oulussa ja pääkaupunkiseudulla. Suhteellisesti kasvu oli 
voimakkainta Vilnassa, Tampereella ja Pietarissa.  
 
Heinä–syyskuu 2017 
 
Konsernin liikevaihto vuoden kolmannella vuosineljänneksellä kasvoi 2,5 %, ja oli 44,1 (43,0) milj. euroa. 
Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 1,6 %. Vertailukauden luvuissa on mukana Gårdan 
kampuksen hankinta Göteborgissa, joka toteutettiin heinäkuussa 2016. 
 
Vuokratuotot kasvoivat 1,1. % edellisvuodesta ja olivat 38,5 (38,1) milj. euroa. Palvelutuotot kasvoivat 13,5% 
vertailukaudesta ja olivat 5,6 (4,9) milj. euroa. Vuoden 2017 toiseen neljännekseen verrattuna palvelutuotot 
laskivat 17,6 % kausivaihtelun seurauksena. Lasku johtui pääasiassa kokouspalvelujen vähäisestä kysynnästä 
kesälomakaudella. 
 
Vuokratuottojen osuus konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihdosta oli 87,3 % (88,5 %) ja palvelutuottojen 
osuus oli 12,7 % (11,5 %).  
 
Kannattavuus 
 
Tammi–syyskuu 2017 
 
Kiinteistöjen hoitokulut kasvoivat tammi–syyskuussa 2,3 % edellisvuoteen verrattuna ja olivat 29,3 (28,7) milj. 
euroa. Konsernin hallintokulut olivat 9,9 (9,8) milj. euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 20,5 (19,1) milj. 
euroa, missä kasvua oli 7,7 %. Kulujen nousu johtui pääasiassa palvelumyynnin volyymin kasvusta. 
Kiinteistövero jaksotetaan tasaisesti tilivuodelle, ja tammi–syyskuulle kirjattiin 6,1 (5,5) milj. euroa 
kiinteistöveroa.  
 
Konsernin käyttökate kasvoi tammi–syyskuussa 5,4 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 74,5 (70,7) milj. euroa. 
Käyttökatemarginaali pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 55,5 % (55,5 %). Valuuttakurssien muutokset, pääasiassa 
Venäjän ruplan vahvistuminen euroon nähden, kasvattivat käyttökatetta 0,9 (-1,2) milj. eurolla. 
Vertailukelpoisin valuuttakurssein käyttökate kasvoi 4,1 %, ja käyttökatemarginaali oli 55,4 %.  
 
Kiinteistöliiketoiminnan käyttökate tammi–syyskuussa oli 77,6 (74,8) milj. euroa. Palvelujen käyttökate kasvoi 
72,8 % ja oli 2,1 (1,2) milj. euroa. Kiinteistöliiketoiminnan käyttökatemarginaali pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 
67,1 % (67,2 %). Palvelujen käyttökatemarginaali sen sijaan parani selvästi ja oli 11,4 % (7,6 %). Tämä johtui 
mittakaavaeduista, jotka syntyvät palvelumyynnin volyymin sekä kannattavimpien palvelujen osuuden 
kasvusta. Konsernin käyttökate sisältää kiinteistö- ja palveluliiketoimintojen käyttökatteiden lisäksi 
konsernitason kulut ja eliminoinnit, kuten on esitetty taulukossa sivulla 28.   
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Syyskuun 2017 lopussa Technopoliksen sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 1 635,9 (9/16: 1 652,9; 12/16: 1 624,2) 
milj. euroa. Käyvän arvon muutokset tammi–syyskuussa olivat yhteensä 16,4 (0,7) milj. euroa. 
Tuottovaatimusten muutoksilla oli suurin positiivinen vaikutus käyvän arvon muutokseen, mutta osan siitä 
kumosivat tilojen uudistustyöt ja vuokrausasteolettamat etenkin Suomen liiketoimintayksiköissä vuoden 
toisella neljänneksellä. Myös Tallinnassa ja Vilnassa käynnissä olevilla orgaanisilla kasvuhankkeilla oli 
positiivinen vaikutus käypiin arvoihin. 
 
Käyvän arvon muutokset tammi–syyskuussa 2017:  
 

milj. euroa 

Nettotuotto-
vaateen 
muutos 

Vuokrausaste-
olettaman 

muutos 

Tilojen 
uudistus-

työt 

Muut 
muu-

tokset  

Käynnissä 
olevat kasvu-

hankkeet Yhteensä 

Suomi 14,3 -6,1 -5,5 0,4 1,3 4,4 

Baltic Rim 8,8 0,7 -2,5 -2,7 6,5 10,8 

Skandinavia 3,3 0,0 -1,5 -0,6 0,0 1,2 

YHTEENSÄ 26,4 -5,4 -9,5 -2,9 7,8 16,4 
 

* Muut muutokset -eriin sisältyvät markkinavuokrien muutokset, kiinteistöjen ylläpitokuluja ja tuottojen allokointeja sekä inflaatio-
olettama. 
 

Liikevoitto tammi–syyskuussa nousi 87,8 (68,5) milj. euroon. Kasvu johtui pääasiassa sijoituskiinteistöjen 
käyvän arvon muutoksesta, joka johtui erityisesti tuottovaatimusten laskusta. Nettorahoituskulut, mukaan 
lukien realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja -tappiot, laskivat hieman edellisvuodesta ja olivat 17,7 (19,0) 
milj. euroa. Lasku johtui pienemmästä korollisten velkojen määrästä. 
 
Tulos ennen veroja nousi 70,1 (49,5) milj. euroon. Verot nousivat 13,4 (9,1) milj. euroon laskennallisten verojen 
kasvun seurauksena. Tuloverot olivat 0,7 (4,8) milj. euroa. Niihin sisältyy toisen vuosineljänneksen 1,8 milj. 
euron oikaisu, joka liittyy vuoden 2016 kiinteistöjen myynteihin. Tilikauden tulos kasvoi 40,2 % ja oli 56,7 (40,5) 
milj. euroa. Osakekohtainen tulos nousi 0,30 (0,27) euroon.  
 
EPRA-tulos kasvoi tammi–syyskuussa 16,4 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 46,4 (39,9) 
milj. euroa. Kasvu johtui pääasiassa Vilnan Delta-kampuksen valmistumisesta sekä muista orgaanisista 
kasvuhankkeista. Osakekohtainen EPRA-tulos oli 0,30 (0,33) euroa. Osakekohtaisen tuloksen lasku johtui 
osakemäärän antioikaisusta vuonna 2016. EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten 
mukaisesti laskettu operatiivinen tulos ei sisällä realisoitumattomia valuuttakurssieroja, käyvän arvon 
muutoksia eikä kertaluonteisia eriä, kuten luovutusvoittoja tai -tappioita.  
 
Heinä–syyskuu 2017 
 
Kiinteistöjen hoitokulut vuoden kolmannella neljänneksellä olivat 9,0 (9,0) milj. euroa. Hallintokulut olivat 3,1 
(2,8) milj. euroa. Hallintokulujen kasvu johtui pääasiassa kertaluonteisista eristä. Liiketoiminnan muut kulut 
olivat 6,6 (6,0) milj. euroa. 
 
Kiinteistöliiketoiminnan käyttökate kolmannella vuosineljänneksellä oli 26,6 (26,3) milj. euroa ja 
käyttökatemarginaali 69,2 % (68,9 %). Palvelujen käyttökate oli 0,5 (0,3) milj. euroa ja käyttökatemarginaali 8,6 
% (6,5 %). Palvelujen käyttökate laski selvästi vuoden 2017 toisesta neljänneksestä kausivaihtelun vuoksi. Lasku 
johtui pääasiassa kokouspalvelujen vähäisestä kysynnästä kesälomakaudella. Kokouspalvelut ovat yksi 
suurimmista ja kannattavimmista palveluista.  
 
Konsernin käyttökate oli edellisvuoden tasolla 25,4 (25,3) milj. euroa. Käyttökatemarginaali oli 57,5 % (58,9 %). 
Vertailukauden luvuissa on mukana Gårdan kampuksen hankinta Göteborgissa, joka toteutettiin heinäkuussa 
2016. 
  
Konsernin käyttökate sisältää konsernitason kulut ja eliminoinnit, kuten on esitetty taulukossa sivulla 28. 
Konsernin käyttökatteen pysyminen edellisvuoden tasolla johtui pääosin kertaluonteisista hallintokuluista. 
Vertailukelpoisin valuuttakurssein konsernin käyttökate laski 1,0 % ja käyttökatemarginaali oli 57,4 %.  
 
 
 



 

Technopolis Oyj  Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2017 5 
 

 
Liikevoitto nousi kolmannella neljänneksellä 31,1 (26,6) milj. euroon pääasiassa sijoituskiinteistöjen käyvän 
arvon muutosten seurauksena.  
 
Kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja nousi 25,4 (19,8) milj. euroon. Verot nousivat 4,8 (3,3) milj. 
euroon. Tuloverot olivat 1,0 (0,6) milj. euroa. Tilikauden tulos kasvoi 24,8 % ja oli 20,6 (16,5) milj. euroa. 
Kolmannen neljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,11) euroa. 
 
Kolmannen neljänneksen EPRA-tulos kasvoi 18,9 % edellisvuodesta ja oli 16,3 (13,7) milj. euroa. 
Osakekohtainen EPRA-tulos oli 0,10 (0,11) euroa. Osakekohtaisen tuloksen lasku johtui antioikaisusta 
osakemäärään vuonna 2016. 
 
 
TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA 
 
Tase ja rahoitus 

  30.9.17 30.9.16 muutos, % 31.12.16 muutos, % 

Taseen loppusumma, milj.euroa 1 771,8 1 841,0 -3,8 1 825,1 -2,9 

Korolliset velat, milj.euroa 887,7 991,2 -10,4 959,9 -7,5 

Rahavarat, milj. euroa 39,3 98,7 -60,2 128,0 -69,3 

Keskimääräinen laina-aika, vuotta 4,6 5,1 -10,0 5,1 -10,0 

Luototusaste (LTV), % 52,4 58,7 - 58,2 - 

Omavaraisuusaste, % 44,4 39,5 - 41,5 - 

Korkokatekerroin 5,2 4,7 10,6 4,6 130,9 

 

Konsernin taseen loppusumma 30.9.2017 oli 1 771,8 (1 841,0) milj. euroa, josta velat olivat 989,5 (1 118,6) milj. 
euroa. 

Konsernin emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 717,9 (662,7) milj. euroa. Pääoman kasvu johtui 
pääasiassa syyskuussa 2016 toteutetusta 124,3 milj. euron merkintäoikeusannista. Osakekohtainen oma 
pääoma oli 4,10 (3,75) euroa ja omavaraisuusaste 44,4 % (39,5 %). Luototusaste oli 52,4 % (58,7 %). 
Luototusaste laski pääosin erääntyvien lainojen lyhentämisen ja sijoituskiinteistöjen käypien arvojen nousun 
seurauksena. Konsernin korkokatekerroin kauden lopussa oli 5,2 (4,7).  
 
Konsernin korolliset velat 30.9.2017 olivat 887,7 (991,2) milj. euroa. Pitkäaikaisia korollisia velkoja oli 785,1 
(836,9) milj. euroa ja lyhytaikaisia korollisia velkoja 102,7 (154,3) milj. euroa. Korolliset velat jakaantuivat 
seuraavasti: pankkilainat 643,2 (687,8) milj. euroa, vakuudeton joukkovelkakirjalaina 150,0 (150,0) milj. euroa, 
yritystodistukset 34,9 (91,2) milj. euroa, rahoitusleasing 24,5 (33,4) milj. euroa ja muut velat 35,1 (30,2) milj. 
euroa. Lisäksi yhtiöllä on 75 milj. euron hybridilaina, joka ei sisälly korollisiin velkoihin. Korollisten velkojen 
keskikorko ilman hybridilainaa oli 2,44 % (2,30 %).  

Technopoliksella oli 30.9.2017 sitovia käyttämättömiä pitkäaikaisia luottolimiittejä 70,0 (90,0) milj. euroa sekä 
25,1 (25,1) milj. euron lyhytaikainen luottolimiitti, josta 21,4 (0,0) milj. euroa oli nostettu katsauskauden 
lopussa. Lisäksi yhtiöllä on 150,0 (150,0) milj. euron yritystodistusohjelma, josta katsauskauden lopussa oli 
käytössä 34,9 (91,2) milj. euroa. Konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat 39,3 (98,7) milj. euroa. 
 
Konsernin lainasopimuksiin liittyy kovenanttiehtoja, jotka on sidottu yli 33 %:n omavaraisuusasteeseen. Lisäksi 
tytäryhtiöiden paikallisissa lainasopimuksissa on kovenanttiehtoja, jotka liittyvät koronmaksukykyyn, 
velanmaksukykyyn ja luototusasteeseen.  
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Rahoituskulut 
 

  
7–9/ 
2017 

7–9/ 
2016 

Muutos 
% 

1–9/ 
2017 

1–9/ 
2016 

Muutos 
% 2016 

Rahoituskulut, milj. euroa -5,9 -7,0 15,3 -18,4 -22,1 17,0 -28,4 

Rahoitustuotot, milj. euroa 0,3 0,3 -12,4 0,7 3,2 -79,0 3,3 

Nettorahoituskulut, milj. euroa -5,7 -6,7 15,4 -17,7 -19,0 6,7 -25,1 

Keskikorko, %* - - - 2,44 2,30 - 2,34 
* Ilman hybridilainaa. 

        
Nettorahoituskulut tammi–syyskuussa olivat 3,8 milj. euroa pienemmät kuin vuotta aiemmin. Tämä johtui 
korollisten velkojen lyhentämisestä ja realisoituneista valuuttakurssitappioista, jotka liittyivät Venäjän 
tytäryhtiön euromääräisen lainan takaisinmaksuun vertailukaudella.  
 
Rahoitusriskien hallinta 
 
Konsernin korolliset velat 30.9.2017 olivat 887,7 (991,2) milj. euroa. Keskimääräinen lainapääomilla painotettu 
laina-aika oli 4,6 (5,1) vuotta katsauskauden lopussa. Konsernin korollisista veloista 64,0 % (55,9 %) oli joko 
korkosuojattuja tai kiinteäkorkoisia lainoja. Konsernin korkosidonnaisuusaika oli 4,5 (2,1) vuotta, mukaan lukien 
vuosina 2019–2021 alkavat suojaukset. Markkinakorkojen yhden prosenttiyksikön nousu kasvattaisi korkokuluja 
2,5 (2,6) milj. euroa vuodessa. 

Konserni altistuu valuuttakurssiriskeille Norjan kruunun, Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun osalta. 
Valuuttakurssimuutosten välittömät vaikutukset konsernin liikevoittoon, taseeseen ja omavaraisuuteen 
30.9.2017 tilanteen mukaan on esitetty alla. Taulukko ei sisällä valuuttakurssimuutosten muuntovaikutusta 
liikevaihtoon ja käyttökatteeseen.  

Valuuttakurssin %-muutos 
suhteessa euroon 

Transaktio-
riskin vaikutus 

Muuntoero-
vaikutus 

Kokonaisvaikutus 
omaan pääomaan 

Oma-
varaisuusaste 

RUB -10  0,0 -7,4 -7,4 42,9% 

RUB +10 0,0 9,0 9,0 43,4% 

NOK -10 0,0 -8,0 -8,0 43,4% 

NOK +10 0,0 9,8 9,8 43,3% 

SEK -10 0,0 -4,4 -4,4 43,6% 

SEK +10 0,0 5,3 5,3 43,5% 

 
Venäjällä, Norjassa ja Ruotsissa konsernin kaikki velat ovat paikallisissa valuutoissa, ja siten konserni altistuu 
vain oman pääoman muuntoeroriskille. Syyskuun 2017 lopussa Venäjän tytäryhtiön yhteenlaskettu pääoma oli 
5,54 miljardia Venäjän ruplaa, Norjan tytäryhtiöiden 828,0 miljoonaa Norjan kruunua ja Ruotsin tytäryhtiöiden 
462,2 miljoonaa Ruotsin kruunua. 

Investoinnit ja rahavirta  

Investoinnit, milj. euroa 
7–9/ 
2017 

7–9/ 
2016 

Muutos 
% 

1–9/ 
2017 

1–9/ 
2016 

Muutos 
% 2016 

Kiinteistöjen hankinnat 4,9 123,4 -96,0 5,8 149,0 -96,1 53,0 

Orgaaniset kasvuhankkeet 16,7 9,1 84,7 39,6 29,6 33,8 46,3 

Uudistustyöt ja muut investoinnit 2,4 4,4 -45,0 8,3 11,7 -29,1 19,0 

Investoinnit YHTEENSÄ ml. kiinteistöjen hankinnat 24,1 136,8 -82,4 53,7 190,3 -71,8 118,3 

        Investoinnit segmenteittäin: 
       Suomi 10,2 7,3 39,9 19,5 23,0 -15,5 37,3 

Baltia 13,9 5,5 150,1 32,7 16,1 103,3 23,6 

Skandinavia 0,0 124,0 n/m 1,5 151,2 -99,0 57,4 

Investoinnit YHTEENSÄ ml. kiinteistöjen hankinnat 24,1 136,8 -82,4 53,7 190,3 -71,8 118,3 

        Divestoinnit 2,1 0,0 n/m 2,1 1,4 54,9 64,0 
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Tammi–syyskuussa 2017 liiketoiminnan rahavirta oli 55,5 (52,2) milj. euroa. Investointien rahavirta oli -57,3  
(-107,6) milj. euroa, josta investoinnit sijoituskiinteistöihin olivat -51,9 (-50,0) milj. euroa. Investoinnit 
kohdistuivat pääasiassa orgaanisiin kasvuhankkeisiin. Rahoituksen rahavirta oli -86,1 (+113,9) milj. euroa, josta 
74,3 (129,6) milj. euroa käytettiin pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen lyhennyksiin ja 20,3 (19,8) milj. euroa 
käytettiin osingonmaksuun huhtikuussa. Rahat ja pankkisaamiset 30.9.2017 olivat 39,3 (98,7) milj. euroa. 
Rahavarojen muutos tammi–syyskuussa oli -88,0 (58,5) milj. euroa. 
 
 
KIINTEISTÖKANTA, VUOKRAUSTOIMINTA JA -ASTE SEKÄ ASIAKASKANTA 
 
Kiinteistökanta 
 
Syyskuun 2017 lopussa Technopoliksen sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 1 635,9 (9/16: 1 652,9; 12/16: 1 624,2) 
milj. euroa. Vuokrattavaa pinta-alaa oli yhteensä 750 700 (778 200) neliömetriä, josta 11 400 (9 500) neliötä oli 
uudistustyön alla. Lähes kaikki kiinteistöt ovat toimistokiinteistöjä. Lisäksi rakenteilla oli 38 900 (31 900) 
neliömetriä uusia toimistokiinteistöjä. Technopoliksella on rakennusoikeuksia noin 450 000 neliömetriä, josta 
yli 50 % on Suomessa, yli  40 % Baltiassa ja alle 10 % Skandinaviassa. Hankinnoista ja kiinteistömyynneistä sekä 
rakenteilla olevista kehityshankkeista on lisätietoa kohdassa ”Konsernin strategia ja taloudelliset tavoitteet”.   
 
Vuokraustoiminta ja -aste sekä asiakaskanta 
 
Technopoliksella oli 30.9.2017 yhteensä noin 1 700 asiakasta. Kymmenelle suurimmalle asiakkaalle oli 
vuokrattuna noin 22,0 % ja suurimmalle asiakkaalle noin 4,2 % vuokratusta pinta-alasta. Tammi–syyskuussa 
kymmenen suurimman asiakkaan osuus vuokratuotoista oli 20,8 % ja suurimman asiakkaan osuus 4,6 %. 
 
Taloudellinen vuokrausaste oli 94,4 % (92,7 %) kauden lopussa. Tekninen vuokrausaste oli 93,3 % (90,7 %). 
 
Technopoliksella oli 30.9.2017 yhteensä 2 914 vuokrasopimusta. Tammi–syyskuussa yhtiö solmi 315 (416) uutta 
sopimusta (mukaan lukien jatketut ja uusitut sopimukset), joiden kattama pinta-ala oli 87 500 (67 000) 
neliömetriä. Samalla ajanjaksolla päättyi 260 (264) sopimusta, joiden kattama pinta-ala oli 37 700 (32 100) 
neliömetriä. 

Sopimuskanta, % pinta-alasta 
maturiteetti, vuosia 30.9.2017 30.6.2017 31.03.2017 31.12.2016 30.09.2016 

< 1 16 16 21 19 18 

1–3 21 21 20 21 22 

3–5 19 19 18 17 17 

> 5 16 16 15 16 15 

Toistaiseksi voimassa olevat 29 29 25 27 28 

Keskimääräinen voimassaoloaika, kk 34 34 34 35 35 

Vuokrasopimuskanta, milj. euroa 389,9 397,6 389,1 392,7 430,0 

 

LIIKETOIMINTASEGMENTIT 
 
Technopoliksella on kolme liiketoimintasegmenttiä: Suomi, Baltic Rim ja Skandinavia. 

Suomi 

Suomi-segmentti sisältää pääkaupunkiseudun, Tampereen, Kuopion, Jyväskylän ja Oulun liiketoimintayksiköt.  

Suomi 
7–9/ 
2017 

7–9/ 
2016 

Muutos 
% 

1–9/ 
2017 

1–9/ 
2016 

Muutos 
% 

2016 

Liikevaihto, milj. euroa 29,0 29,6 -1,8 88,1 90,6 -2,7 120,5 

Vuokratuotot, milj. euroa 24,6 25,4 -3,0 73,4 77,3 -5,0 102,0 

Palvelutuotot, milj. euroa 4,4 4,2 6,1 14,7 13,2 11,1 18,6 

Käyttökate, milj. euroa 16,3 16,8 -2,8 47,4 50,2 -5,5 64,3 
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Käyttökatemarginaali, % 56,1 56,7 - 53,8 55,4 - 53,4 

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, milj. 
euroa* - - - 994,2 1 183,0 -16,0 997,6 

       
 Kampuksia, lkm - - - 16 16 0,0 15 

Vuokrattava pinta-ala, m2 * - - - 478 500 530 000 -9,7 486 500 

Keskimääräinen vuokra, euroa/m2/kk * - - - 17,6 17,3 1,5 17,0 

Taloudellinen vuokrausaste, % * - - - 93,0 90,7 - 90,7 

Markkinoiden nettotuott0vaade, ka, % * - - - 7,5 7,7 - 7,6 
* Kauden lopussa. 

       
HUOM: 9/17: 10 900 m2 uudistustyön alla, 9/16: 7 200 m2 uudistustyön alla. 
 

Vuokrattava pinta-ala, vuokratuotot sekä käyttökate pienenivät Lappeenrannan, Tampereen ja Oulun 
kiinteistöjen myyntien seurauksena. Uuden rakennuksen valmistuminen Yliopistonrinteen kampukselle 
Tampereelle kumosi osan laskun vaikutuksesta. Keskivuokra oli 17,6 (17,3) euroa neliömetriltä kuukaudessa. 
Vuokrausaste nousi pääasiassa Oulun paremman vuokrausasteen seurauksena. Käyvät arvot laskivat pääasiassa 
Lappeenrannan ja Tampereen marraskuun 2016 kiinteistömyyntien seurauksena. 

Baltic Rim 
 
Baltic Rim -segmentissä on kolme kampusta yksi kussakin maassa: Tallinnassa Virossa, Vilnassa Liettuassa ja 
Pietarissa Venäjällä. 
 

Baltic Rim 
7–9/ 
2017 

7–9/ 
2016 

Muutos 
% 

1–9/ 
2017 

1–9/ 
2016 

Muutos 
% 

2016 

Liikevaihto, milj. euroa 8,8 7,2 22,5 26,6 21,6 23,5 29,5 

Vuokratuotot, milj. euroa 7,9 6,9 14,7 24,0 19,9 20,6 26,9 

Palvelutuotot, milj. euroa 0,9 0,4 99,4 2,6 1,8 44,3 2,6 

Käyttökate, milj. euroa 5,5 4,5 22,0 16,0 12,0 34,0 16,6 

Käyttökatemarginaali, % 62,0 62,3 - 60,2 55,5 - 56,1 

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, milj. 
euroa* - - - 313,2 261,8 19,6 292,3 

       
 Kampuksia, lkm - - - 3 3 0,0 3 

Vuokrattava pinta-ala, m2 * - - - 170 100 148 300 14,7 161 200 

Keskimääräinen vuokra, euroa/m2/kk * - - - 15,2 14,4 5,1 14,9 

Taloudellinen vuokrausaste, % * - - - 99,4 98,9 - 99,7 

Markkinoiden nettotuottovaade, ka, % * - - - 8,2 8,7 - 8,7 
* Kauden lopussa. 

       
HUOM: 9/17: 500 m2 uudistustyön alla, 9/16: 0 m2 uudistustyön alla. 

 
Vuokrattava pinta-ala, liikevaihto ja käyttökate kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
Kasvu johtui pääasiassa uuden rakennuksen valmistumisesta Vilnassa. Myös vuokrien nousulla oli myönteinen 
vaikutus. Venäjän ruplan vahvistumisella oli tammi–syyskuussa 1,1 (-0,8) milj. euron positiivinen vaikutus 
liikevaihtoon ja 0,8 (-0,7) milj. euron positiivinen vaikutus käyttökatteeseen edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna. Vuokrausasteet olivat edelleen erittäin korkeita. Käyvät arvot nousivat pääasiassa 
Vilnan uuden kiinteistön ja markkinoiden tuottovaatimusten laskun seurauksena. 
 
Skandinavia 
 
Oslon kampuksen lisäksi Skandinavia-segmenttiin on 1.7.2016 alkaen kuulunut kampus Göteborgissa Ruotsissa.  
 
 
 



 

Technopolis Oyj  Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2017 9 
 

Skandinavia 
7–9/ 
2017 

7–9/ 
2016 

Muutos 
% 

1–9/ 
2017 

1–9/ 
2016 

Muutos 
% 

2016 

Liikevaihto, milj. euroa 6,3 6,3 0,1 19,4 15,2 28,0 22,0 

Vuokratuotot, milj. euroa 6,0 6,1 -2,6 18,4 14,4 27,4 20,7 

Palvelutuotot, milj. euroa 0,3 0,3 23,6 1,1 0,9 23,4 1,4 

Käyttökate, milj. euroa 3,7 4,1 -10,7 11,0 8,5 29,3 12,2 

Käyttökatemarginaali, % 58,3 65,4 - 56,8 56,2 - 55,4 

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, milj. 
euroa* - - - 328,5 334,0 -1,6 334,3 

       
 Kampuksia, lkm - - - 2 2 0,0 2 

Vuokrattava pinta-ala, m2 * - - - 102 100 99 900 2,2 98 700 

Keskimääräinen vuokra, euroa/m2/kk * - - - 19,5 19,5 0,0 22,3 

Taloudellinen vuokrausaste, % * - - - 94,1 94,8 - 96,8 

Markkinoiden nettotuottovaade, ka, % * - - - 5,4 5,5 - 5,5 
* Kauden lopussa. 

       
HUOM: 9/17: 0 m2 uudistustyön alla, 9/16: 2 300 m2 uudistustyön alla. 
 

Vuokrattava pinta-ala, vuokratuotot, liikevaihto sekä käyttökate kasvoivat tammi–syyskuussa edellisvuoteen 
verrattuna pääasiassa Göteborgin kampuksen hankinnan seurauksena. Göteborgin kampus on toistaiseksi 
käytännössä yhden vuokralaisen kampus, mikä selittää Skandinavian alhaiset palvelutuotot. Norjan kruunun 
vahvistumisella oli pieni positiivinen vaikutus liikevaihtoon ja käyttökatteeseen. Taloudellinen vuokrausaste 
laski hieman, kun Oslossa remontoitavina olleet neliöt palautuivat vuokrattaviksi. 

 
KONSERNIN STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 
 
Kesällä Technopolis sai päätökseen kattavan konsernin strategiaa ja strategisia ja taloudellisia tavoitteita 
koskeneen arvioinnin ja julkisti sen tulokset 2.6.2017. Päivitetty strategia koskee vuosia 2017–2020 ja antaa 
suunnan myös tuleville vuosille. Keskeiset asiat ovat: 

 Technopoliksen konseptin vahvistaminen, mikä tuottaa korkean vuokrausasteen, korkean asiakkaan 
kokeman lisäarvon ja vuokratason sekä korkean asiakastyytyväisyyden 

 Olemassa olevien kampusten laajentaminen orgaanisilla kasvuhankkeilla 

 UMA-työtilojen verkoston merkittävä laajentaminen 

 Palveluliiketoiminnan ja sen kannattavuuden kasvattaminen 

 Arvoa luovien yritysostojen toteuttaminen Pohjoismaiden ja Itämeren alueella 

 Strategian ja investointien toteuttaminen ilman uusia osakeanteja 
 
Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka ovat: 

 Osakekohtaisen EPRA-tuloksen kasvu 8–10 % vuodessa 

 Oman pääoman tuotto laskettuna EPRA-tuloksesta yli 8 % vuodessa 

 Osakekohtaisen EPRA-nettovarallisuusarvon kasvu vähintään 5 % vuodessa  

 Omavaraisuusaste yli 35 %  

 Tavoitteena maksaa vuosittain kasvava osinko, joka on 40–60 % operatiivisesta EPRA-tuloksesta. 
 

Nykyisen kiinteistö- ja palveluliiketoiminnan kannattavuuden kasvattamisen lisäksi yhtiön tavoitteena on lisätä 
orgaanisia kasvuhankkeita. Technopolis ennakoi investoivansa orgaanisiin kasvuhankkeisiin yhteensä 200–250 
milj. euroa vuosina 2017–2020. UMA-työtilojen verkoston kehittämiseen suunnataan noin 30 milj. euroa viiden 
seuraavan vuoden aikana. Lisäksi Technopolis arvioi käyttävänsä yritysostoihin 100–200 milj. euroa vuosina 
2017–2020. Yritysostoja tehdään kuitenkin vain silloin, kun edellytykset arvon luomiseksi ovat olemassa.  

Technopoliksen tavoitteena on toteuttaa tätä strategiaa ilman uusia osakeanteja sillä edellytyksellä, ettei 
mikään äkillinen, ennakoimaton tapahtuma vaadi uutta pääomaa. 
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Orgaaniset kasvuhankkeet 
 
Orgaanisia kasvuhankkeita oli käynnissä 30.9.2017 seuraavasti:  
 

Alue Nimi 
Esivuokraus-

aste, % 
Vuokrattava 
pinta-ala, m2 

Kokonais-
investointi, 
milj. euroa 

Vakiintunut 
tuotto, % 

Valmis-
tuminen 

Helsinki Ruoholahti 3 41,8 10 300 33,2 7,0 7/2018 

Tallinna Lõõtsa 12 39,6 9 700 13,6 9,0 7/2018 

Vilna2) Penta 48,8 13 800 32.02) 8,4 10/2017 

Vantaa Aviapolis H 0,0 5 100 15,1 8,0 11/2018 

YHTEENSÄ 
  

38 900 93,9 
  

 
1) Vakiintunut tuotto = arvioitu nettotuotto / hankintameno. 

2) Kokonaisinvestointi mukaan lukien viereinen tontti, johon on mahdollista rakentaa toimistotilaa vähintään 20 000 m2. 

 
Meneillään olevista orgaanisista kasvuhankkeista Penta-kampus Vilnassa saatiin osittain valmiiksi 
katsauskauden jälkeen lokakuussa, ja 45,1 % vuokrattavasta pinta-alasta luovutettiin yhdelle ankkuriasiakkaista 
4.10.2017.   
 
Aviapoliksen H-rakennuksen laajennus käynnistettiin vuoden toisella neljänneksellä. Hankkeen arvo on 15,1 
milj. euroa, ja hankkeen on määrä valmistua marraskuussa 2018. Laajennus kasvattaa vuokrattavaa pinta-alaa 
5 100 neliömetrillä, minkä myötä kampuksen vuokrattava pinta-ala nousee noin 30 000 neliömetriin. 
Laajennushankkeen jälkeen Technopolis voi vielä kasvattaa kampusta 25 000 neliöllä. 
 
Hankinnat ja kiinteistöjen myynnit 
 
Technopolis allekirjoitti 6.9.2017 sopimuksen, jolla se myi osan omistuksistaan Jyväskylässä. Kauppa piti 
sisällään Viveca-toimistorakennuksen tontteineen Hippoksen urheilupuiston alueelta, jotka myytiin paikallisille 
yksityisille sijoittajille. Myydyn kiinteistön vuokrattava pinta-ala oli yhteensä 6 800 neliömetriä. Kauppa tehtiin 
käypään arvoon.  

Huhtikuussa 2017 Technopolis osti Vilnasta rakenteilla olevan toimistorakennuksen oman kampuksensa 
vierestä Ozasin alueelta. Hankinnan yhteydessä yritys allekirjoitti kauppasopimuksen viereisestä tontista, johon 
on mahdollista rakentaa vähintään 20 000 neliömetriä toimistotilaa. Tontin hankinta saatiin päätökseen 
15.9.2017. Tonttikauppa mahdollistaa orgaanisen kasvun jatkumisen tulevina vuosina. Investoinnin arvo 
toimistokiinteistö mukaan lukien on yhteensä 32 milj. euroa. Hankinta rahoitettiin yhtiön omista likvideistä 
varoista. Tontin myyjä oli ICOR Group. 

Palveluliiketoiminnan kasvattaminen ja kannattavuus 
 
Palveluliiketoiminta kasvaa ja sen kannattavuus paranee suunnitellusti. Palvelutuotot kasvoivat tammi–
syyskuussa 15,7 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja olivat 18,4 (15,9) milj. euroa. Palvelujen osuus 
konsernin liikevaihdosta oli 13,7 % (12,5 %). Palvelujen osuus liikevaihdosta on jo yli 20 % joillakin kampuksilla 
Suomessa. Osuus on pienempi Baltic Rimin ja Skandinavian alueen kampuksilla, mutta näillä kansainvälisillä 
kampuksilla palvelumyynti kasvoi tammi–syyskuussa keskimäärin jopa yli 35 % edellisvuoteen verrattuna.  
 
Palveluliiketoiminnan käyttökate kasvoi 72,8 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 2,1 (1,2) 
milj. euroa. Käyttökatemarginaali oli 11,4 % (7,6 %). Palveluliiketoiminnan kannattavuutta vahvistivat 
mittakaavaedut sekä korkeampikatteisten palvelujen suhteellisen osuuden kasvu. Yhtä yksikköä lukuun 
ottamatta kaikkien liiketoimintayksiköiden palveluliiketoiminnan kannattavuus parani edellisvuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Palvelujen käyttökate kuitenkin laski selvästi vuoden 2017 toiseen 
neljännekseen verrattuna kausivaihtelujen vuoksi. Lasku johtui pääasiassa kokouspalvelujen kysynnän 
pienenemisestä kesälomakaudella. Kokouspalvelut ovat yksi suurimmista ja kannattavimmista palveluista.  
 
Nopeimmin kasvavia palveluja ovat työympäristön muotoilu- ja muuttopalvelut sekä kokouspalvelut. 
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UMA coworking-tilat verkoston kehitys 
 
Konsernin toimitusjohtaja johtaa väliaikaista UMA-projektiorganisaatiota, ja yhtiö hakee parhaillaan UMA 
coworking-tilojen verkostolle johtajaa. Väliaikainen projektiorganisaatio ja paikallisten liiketoimintayksiköiden 
johtajat etsivät aktiivisesti uusia tiloja verkoston laajentamiseksi sekä Technopoliksen nykyisissä 
toimintamaissa että muualla Pohjoismaiden ja Itämeren alueella. 
 
Katsauskauden jälkeen lokakuussa yhtiö allekirjoitti ensimmäisen vuokrasopimuksen uudesta UMA coworking-
tilasta Tukholmassa. Sen vuokrattava pinta-ala on noin 2 350 neliötä, ja tila on tarkoitus avata huhtikuussa 
2018.   
 
 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Makroympäristö 
 

% Suomi Norja Ruotsi Viro Liettua Venäjä 

BKT:n kasvuennuste 
      vuosimuutos '1617 +2,0 +1,3 +2,7 +3,5 +3,1 +1,4 

vuosimuutos '1718 +1,5 +1,5 +2,3 +3,3 +2,9 +1,6 

KHI:n kasvuennuste 
      vuosimuutos '1617 +1,2 +1,9 +1,6 +3,2 +3,3 +4,2 

vuosimuutos '1718 +1,5 +1,8 +1,8 +2,8 +2,7 +4,0 

Lähde: OECD, kesäkuu 2017 
       

Toimistomarkkinat  
 
Suomi 
 

% HMA Oulu Tampere Kuopio Jyväskylä 

MARKKINA 
     Toimistojen vajaakäyttöaste 
     Liikekeskusta 14,3 n/a n/a n/a n/a 

Kaupungin keskiarvo 14,0 11,2 14,8 n/a 10,0 

Toimistojen tuottovaatimus 
     Liikekeskusta 4,3 7,5 6,75 8.09.0 7,75 

Kaupungin keskiarvo 4,36,7 7,58,5 6,758,0 8,510,0* 7,7510,0 

TECHNOPOLIS 
     Vajaakäyttöaste 7,9 9,5 3,6 4,4 7,6 

Lähde: Catella 
     * Reuna-alue, ei kaupungin keskiarvo. 

    HUOM: Markkinatiedot 6/17, Technopoliksen tiedot 9/17. 
    

Suomessa tehtiin vuosina 2006–2016 kiinteistöinvestointeja keskimäärin 3,75 mrd. eurolla vuodessa. Elokuun 
2017 loppuun mennessä tehtyjen investointien arvo oli noin 6,4 mrd. euroa. Vuoden 2017 kokonaisarvo on siis 
todennäköisesti selvästi edellisvuoden ennätyslukemaa suurempi. Ulkomaisten sijoittajien osuus elokuun 
loppuun mennessä tehtyjen investointien arvosta oli 80 %. On kuitenkin syytä huomata, että yli 50 % vuoden 
2017 volyymista koostuu yhdestä kaupasta, joka on Suomen markkinoiden kaikkien aikojen suurin yksittäinen 
kiinteistökauppa. Ilman sitä kauppojen kokonaisarvo olisi pienempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. 
Toimisto- ja liiketilakiinteistöt ovat olleet houkuttelevimpia sijoituksia. Osto- ja vuokramarkkinat ovat eri 
syklissä: ostomarkkinoita ohjaavat maailmanlaajuiset pääomamarkkinat, kun taas vuokramarkkinoita ohjaa 
kansallinen taloustilanne. 
 
Pääkaupunkiseudulla talouskasvulla on ollut positiivinen vaikutus vuokramarkkinoihin suosituilla alueilla. 
Käyttäjät kuitenkin hakevat tehokasta tilankäyttöä, mikä kasvattaa pienten tilojen kysyntää. Talouden 
piristymisestä huolimatta vapaa toimistotila kasvoi pääkaupunkiseudulla 5 000 neliöllä vuoden alkupuoliskolla.  
Pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä 1,2 miljoonaa neliömetriä vapaata toimistotilaa. Vajaakäyttöaste on 14 
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%. Vilkkaan uudisrakentamisen vuoksi olemassa olevien tilojen muunnokset ja purkamiset eivät pienennä 
toimistokantaa. Kesäkuussa 2017 korkeimmat keskimääräiset bruttovuokrat olivat 32 euroa neliöltä Helsingin 
keskustassa, 23 euroa neliöltä Ruoholahdessa ja 18,75 euroa neliöltä Aviapoliksessa. Vuokratasojen ero 
keskustan ja sitä ympäröivien alueiden välillä on kaventunut. Keskustassa vuokrat ovat nousseet maltillisesti. 
 
Pääkaupunkiseudulla käynnistyi kymmenen toimistorakennushanketta vuonna 2016. Vuonna 2017 on elokuun 
loppuun mennessä käynnistynyt viisi hanketta, joiden pinta-ala on yhteensä 87 000 neliömetriä.  
 
Oulun alueella on havaittavissa, että asiakkaita kiinnostavat laadukkaat tilat hyvillä paikoilla ja he ovat myös 
valmiita maksamaan niistä. Toimistotilaa on edelleen paljon vapaana, mutta suurin kysyntä kohdistuu 
nykyaikaisiin tiloihin keskustassa, jossa ei tällä hetkellä ole riittävästi laadukkaita tiloja. Uusien ja vanhojen 
toimistokiinteistöjen neliövuokrissa on selvät erot. Vuokrat ovat 12–22 euroa neliöltä kuukaudessa.  
 
Tampereella talouden elpyminen ei vielä näy tilojen kysynnässä. Vajaakäyttöaste on tällä hetkellä 
ennätyksellisen korkea: 14,6 %. Toimistotilojen tuotto vaihtelee 6,75–8,0 % välillä. Toimistojen kuukausivuokrat 
ovat 14–20 euroa neliöltä. 
 
Jyväskylän toimistojen vuokrausmarkkinoilla tilojen tarve on kasvanut orgaanisen kasvun ja kaupunkiin 
tulleiden uusien yritysten myötä. Toimistojen vajaakäyttöaste on laskenut ja on nyt 10 %. Uudisrakentaminen 
on edelleen vilkasta. Toimistojen kuukausivuokrat ovat yleensä 14–19 euroa neliöltä. 
 
Kuopio on Suomen kasvavia kaupunkeja. Sen asukasmäärä on noussut maltillisesti 30 vuoden ajan. Tällä 
hetkellä uusia kaupallisia rakennuksia on lähinnä kaupungin reuna-alueilla. Toimistojen vuokrataso 
nykyaikaisissa toimistorakennuksissa Kuopiossa on 15–18 euroa neliöltä kuukaudessa. 
 
Tiedot Suomen toimistomarkkinoista ovat Catellalta.   
 

Muut markkinat 

 

RUOTSI NORJA VIRO LIETTUA VENÄJÄ 

% Göteborg Oslo Tallinna Vilna Pietari 

MARKKINA 
     Toimistojen vajaakäyttöaste 
     A-luokka / liikekeskusta* 3,7 7,25 4,5 2,7 5,2 

B-luokka / kaupungin ka* 5,8 9,0! 9,0* 7,9/6,2* 9,2 

Toimistojen tuottovaatimus 
     A-luokka / liikekeskusta* 4,25 3,75** <7,0 3,1 9,511,5*** 

B-luokka / kaupungin ka* n/a 4,55,25 8,09,25 6,5** n/a 

TECHNOPOLIS 
     Vajaakäyttöaste 0,0 8,3 1,0 0,6 0,0 

Lähteet: Göteborg ja  Oslo: CBRE; Tallinna ja Vilna: Newsec ja Colliers; Pietari: JLL 
  ! Keskimääräinen vajaakäyttöaste Fornebun alueella Oslossa. 

   ** Prime-toimistojen ja liiketilojen tuotto. 
    *** Prime-toimistojen ja ostoskeskusten tuotto 9/17. 

   HUOM: Markkinatiedot 6/17, Technopoliksen ja Pietarin markkinatiedot 9/17. 
   

Pohjoismaissa kiinteistöinvestoinnit vuoden 2017 alkupuoliskolla olivat 17,5 mrd. euroa, josta 44 % oli 
kansainvälisiä ja 66 % kotimaan kauppoja. Korkeatasoisten toimistotilojen tuotot ovat laskeneet kaikissa 
Pohjoismaissa vuoden 2013 lopusta lähtien. Tuottovaatimus on matalin Tukholmassa: vain 3,5 % liikekeskustan 
alueella. Toiseksi matalin se on Oslossa: 3,75 %. Tukholmassa korkeatasoisten toimistokiinteistöjen vuokrat 
ovat nousseet nopeasti viime vuosina. Tässä suhteessa Ruotsi eroaa selvästi muista Pohjoismaista. (Lähteet: 
Catella, JLL) 
 
Göteborgissa kiinteistöinvestoinnit olivat vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla noin 7,3 mrd. kruunua, josta 
toimistotilojen osuus oli 2,7 mrd. kruunua. Nykyinen toimistokanta on noin 3,1 miljoonaa neliömetriä, josta 
800 000 neliötä on liikekeskustan alueella. Tarjonta on edelleen yhtä niukkaa kuin vuoden alussa. 
Vajaakäyttöasteen arvioidaan olevan 5,8 % eli pienin kymmeneen vuoteen. Käytännössä lähes kaikki uudet tilat 
vuokrataan heti niiden valmistuttua. Göteborgin keskustassa olevan suuren kysynnän vuoksi markkinavuokrat 
ovat nousseet myös kauempana keskustasta, kuten Gårdassa ja Lindholmenissa. Korkeatasoisten 
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toimistotilojen vuosivuokra Gårdassa on tällä hetkellä 2 500 kruunua neliöltä. Göteborgissa tuottovaateet ovat 
laskeneet jo pitkään ja ovat nykyään 4,0 % liikekeskustassa ja noin 4,25 % muualla keskikaupungilla. 
Korkeatasoisten toimistotilojen tuotto Gårdassa on noin 4,75 %. (Lähteet: CBRE, JLL) 
 
Oslossa kauppojen kokonaisarvo on jo ylittänyt 57 mrd. kruunua (25.9.2017), josta kansainvälisten sijoittajien 
osuus on 23 %. Uusien sopimusten vuokrat ovat nousseet Oslon kaikilla alueilla (tammikuun 2017 alusta 
keskimäärin 1 %, keskustassa 2,3 %). Keskivuokra on 2 060 kruunua neliöltä ja keskustan korkeatasoisissa 
toimistoissa 4 300 kruunua neliöltä. Fornebun uusissa rakennuksissa vuokrat ovat tyypillisesti 2 050 kruunua 
neliöltä. Vajaakäyttöasteet ovat laskeneet Fornebussa merkittävästi tammikuuhun verrattuna ja ovat nyt noin 9 
%. Korkeatasoisten toimistotilojen tuotto keskustassa on ennätyksellisen matala: 3,75 %. Fornebussa se on noin 
5,25 %. (Lähteet: Cushman and Wakefield, JLL and CBRE) 
 
Tallinnan toimistomarkkina kasvaa ja uusien toimistorakennusten laatu on parantunut huimasti kymmenen 
viime vuoden aikana. Vuonna 2017 toimistomarkkinoille odotetaan tulevan vielä noin 23 500 neliömetriä. 
Nykyaikaisten toimistotilojen keskimääräinen vajaakäyttöaste on Tallinnassa tällä hetkellä 9,0 %. A-luokassa 
vajaakäyttöaste on 4,5 %. Vajaakäyttöaste on kuitenkin häviävän pieni suosituimmilla alueilla ja uusissa A-
luokan rakennuksissa. A-luokan toimistotilan vuokratasot ovat 13,5–17,0 euroa neliöltä kuukaudessa. 
Korkeatasoisten toimistotilojen keskimääräinen tuotto on hieman alle 7 %. (Lähteet: Newsec, Colliers) 
 
Vilnan toimistokannan vuokrattavissa oleva bruttopinta-ala (GLA) oli 565 110 neliömetriä kesäkuun 2017 
lopussa , missä on kasvua 20,1 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Toimistokannan arvioidaan 
kasvavan vuonna 2017 vielä seitsemällä toimistohankkeella, jotka kasvattavat vuokrattavissa olevaa 
bruttopinta-alaa 49 740 neliömetrillä. Erittäin vilkkaasta toimistorakentamisesta huolimatta laadukkaan 
nykyaikaisen toimistotilan kysyntä on pysynyt vahvana. Vapaata toimistotilaa on kuitenkin aiempaa enemmän, 
ja toimistojen vajaakäyttöaste oli 6,2 % kesäkuun lopussa. Korkeatasoisten toimistotilojen tuottoon, joka on 
toimisto- ja liiketilojen osalta 6,5 %, kohdistuu laskupaineita. Korkeatasoisten toimistojen keskimääräiset 
kuukausivuokrat ovat 13,5–16,5 euroa neliöltä. Vuokratasojen odotetaan pysyvän vakaina. (Lähde: Colliers) 
 
Pietarin toimistokanta on tällä hetkellä 3,09 miljoonaa neliömetriä, josta A-luokan osuus on 29,7 % ja B-luokan 
osuus 70,3 %. Kaupungin toimistokannan laatu on kuitenkin edelleen vaatimatonta. Tammi–syyskuussa 2017 
vuokraustoiminta oli erityisen vilkasta kaivos- ja IT-aloilla, joiden osuus kaikesta vuokraustoiminnasta oli yli 53 
%. A-luokan toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste oli Pietarissa 5,2 % ja B-luokan toimistojen 9,2 % 
syyskuun lopussa. Ruplamääräiset vuokratasot ovat nousussa. Keskimääräinen vuokrataso on A-luokan 
toimistoissa noin 1 691 ruplaa neliöltä kuukaudessa ja B-luokan toimistoissa noin 1 183 ruplaa. Korkeatasoisten 
toimistotilojen tuotto on pysynyt vakaana. (Lähde: JLL) 
 
VASTUULLISUUS TECHNOPOLIS-KONSERNISSA  

 
Technopolikselle vastuullisuus on jokapäiväistä toimintaa, joka ilmenee ekotehokkaina tiloina, motivoituneena 
henkilöstönä, menestystä tukevina palveluina ja yhteisöllisyytenä. 

Syyskuussa Technopolis sai täydet viisi tähteä ja arvostetun Green Star -luokituksen GRESB (Global Real Estate 
Sustainability Benchmark) -vertailussa. Yhtiö sai Green Star -luokituksen jo neljäntenä vuotena peräkkäin. 
Lisäksi Technopoliksen vastuullisuusraportti palkittiin EPRAn kultaisella sBPR-luokituksella. 

Technopoliksen vastuullisuusstrategian neljännesvuosittain seurattavia tavoitteita ovat vertailukelpoisen 
kiinteistökannan energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen perusvuodesta 2011 vuoteen 2020. 
Veden ominaiskulutus (m³/hlö) poistettiin seurattavien indikaattorien joukosta vuoden 2016 lopussa, koska 
käyttäjämäärän laskentatapa muuttui, eivätkä vuodet 2011 ja 2016 olleet vertailukelpoisia. Uusi 
vähennystavoite asetetaan vuonna 2017. 

Keskeiset tunnusluvut 
1–9/ 
2017 

1–9/ 
2011 

Muutos 
% 

Tavoite  
2020 

Hiilidioksidipäästöt, CO2e kg/m² 28 58 -52 -60 % 

Energian kulutus, kWh/m² 161 177 -9 -12 % 

 
Lisätietoja on yhtiön vuoden 2016 vastuullisuusraportissa.  
 

http://www.technopolis.fi/en/other-publications/
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HALLINTO 
 
Organisaatio ja henkilöstö 
 
Technopoliksen toimitusjohtaja on Keith Silverang. Konsernin johtoryhmään katsauskaudella kuuluivat 
toimitusjohtaja Keith Silverang, operatiivinen johtaja Juha Juntunen, kiinteistötoimintojen ja palvelujen johtaja 
Kari Kokkonen, talousjohtaja Sami Laine (1.5.2017 alkaen) ja lakiasiainjohtaja Outi Raekivi sekä Reijo 
Tauriainen, joka toimi talousjohtajana 30.4.2017 saakka ja neuvonantajana 31.7.2017 saakka.   
 
Technopoliksen linjaorganisaatiossa on kolme maantieteellistä yksikköä: Suomi, Baltic Rim ja Skandinavia. 
Konsernin organisaatiossa on lisäksi matriisitoiminnot kiinteistökehityksen, palvelujen ja myynnin sekä 
konsernin tukitoimintojen toteuttamiseksi. 
 
Tammi–syyskuussa konsernin palveluksessa oli keskimäärin 235 (249) henkilöä. Toimitilaliiketoiminnassa 
työskenteli keskimäärin 76 (82) henkilöä, palveluliiketoiminnassa 105 (112) henkilöä ja konsernin hallinnossa 54 
(55) henkilöä. Katsauskauden lopussa henkilöstömäärä oli 232 (249). 
 
Varsinainen yhtiökokous 2017 
 
Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2017 Espoossa. 
 
Hallitus 
 
Technopoliksen hallituksessa on kuusi jäsentä: Jorma Haapamäki, Juha Laaksonen, Helena Liljedahl, Pekka 
Ojanpää, Christine Rankin ja Reima Rytsölä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Juha Laaksonen ja 
varapuheenjohtajana Jorma Haapamäki. 
 
Hallituksen valiokunnat 
 
Technopoliksen hallituksella on kaksi valiokuntaa. Niiden jäsenet ovat: 

 Tarkastusvaliokunta: Christine Rankin (puheenjohtaja), Helena Liljedahl ja Pekka Ojanpää 

 Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta: Juha Laaksonen (puheenjohtaja), Jorma Haapamäki ja Reima 
Rytsölä 
 

Nimitystoimikunta  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämästä kolmesta 
jäsenestä. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja osallistuu nimitystoimikunnan työhön asiantuntijana. 
Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen 
liittyvät ehdotukset. 
 
Technopoliksen kolme suurinta osakkeenomistajaa valitsivat Euroclear Finland Oy:n pitämän osakasluettelon 1. 
syyskuuta 2017 tilanteen perusteella 4.9.2017 nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat: 
 

 Risto Murto, toimitusjohtaja, työeläkevakuutusyhtiö Varma 

 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 

 Päivi Laajala, Oulun kaupunginjohtaja 
 
Technopolis Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen osallistuu nimitystoimikunnan työhön 
asiantuntijana. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Risto Murto. 
 
 
OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA KAUPANKÄYNTI 
 
Syyskuun 2017 lopussa Technopoliksen osakepääoma oli 96 913 626,29 euroa (31.12.2016: 96 913 626,29) ja 
yhtiöllä oli 158 793 662 osaketta (31.12.2016: 158 793 662). Yhtiön hallussa oli 1 903 373 omaa osaketta 
(31.12.2016: 1 947 571). 
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Tilikaudelta 2016 maksettiin osinkoa 0,12 euroa osakkeelta 4.4.2017. Se vastasi 35,8 %:a osakekohtaisesta 
operatiivisesta EPRA-tuloksesta. 
 
Yhtiön osakepalkkiojärjestelmän 2013–2017 ehtojen mukaisesti yhtiölle palautettiin 5.6.2017 yhteensä 4 018 
Technopolis Oyj:n osaketta.  
 
Technopoliksen hallitus päätti 25.4.2017 suunnatusta osakeannista yhtiön avainhenkilöille 
osakepalkkiojärjestelmän 2013–2017 ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2016 mukaisten osakepalkkioiden 
maksamista varten. Osakeannissa annettiin osakepalkkioon oikeutetuille avainhenkilöille vastikkeetta 59 390 
kappaletta yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakeanti perustui yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2017 
hallitukselle antamaan valtuutukseen. 
 
Yhtiön osakepalkkiojärjestelmän 2013–2017 ehtojen mukaisesti yhtiölle palautettiin 11.1.2017 yhteensä 11 174 
Technopolis Oyj:n osaketta.  
 
Hallituksen käytettävissä olevat valtuutukset 

 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi 
ottamisesta seuraavasti: 
 
Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 15 850 000 
osaketta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla 
hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa 
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 
 
Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun 
ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien 
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti. 
 
Hallitus ei ollut käyttänyt tätä valtuutusta syyskuun 2017 loppuun mennessä. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä 
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 
 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 15 850 000 osaketta, mikä vastaa noin 
10 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi 
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.  
 
Hallitus päätti valtuutuksen nojalla 25.4.2017 suunnatusta osakeannista yhtiön avainhenkilöille 
osakepalkkiojärjestelmän 2013–2017 ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2016 mukaisten osakepalkkioiden 
maksamista varten. Osakeannissa annettiin osakepalkkioon oikeutetuille avainhenkilöille vastikkeetta 59 390 
kappaletta yhtiön hallussa olevia osakkeita osakepalkkiojärjestelmän 2013–2017 ja ehdollisen 
osakepalkkiojärjestelmän 2016 ehtojen mukaisesti. Osakeannin jälkeen hallituksen valtuutus päättää 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
koskee 15 790 610:tä osaketta. 
 
Kaupankäynti 
 

Kaupankäynti osakkeella 
7–9/ 
2017 

7–9/ 
2016 

Muutos 
% 

1–9/ 
2017 

1–9/ 
2016 

Muutos 
% 2016 

Alin hinta, euroa 3,63 3,00 21,0 2,96 2,89 2,4 2,89 

Korkein hinta, euroa 4,04 3,48 16,1 4,04 3,48 16,1 3,48 

Päätöskurssi (kauden lopussa), euroa - - - 3,93 3,26 20,6 3,13 

Volyymilla painotettu keskikurssi, euroa 3,79 3,26 16,3 3,34 3,20 4,4 3,16 
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Osakevaihto, milj. osaketta 8,5 15,4 -44,9 37,2 32,3 15,3 49,70 

Osakevaihto, milj. euroa 32,2 50,3 -36,0 124,3 103,5 20,1 157,10 

        Markkina-arvo (kauden lopussa), milj. 
euroa 

- - - 624,1 517,7 20,6 497,0 

* Markkina-arvo perustuu 158 793 662 osakkeeseen. 

Lähde: Nasdaq Helsinki 

        
Osakkeenomistajat 

Viimeisimmät yksityiskohtaiset tiedot Technopoliksen osakkeenomistajista ja heidän omistusosuuksistaan ovat 
saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.technopolis.fi. 

Markkinatakaus 
 
Technopoliksen osakkeille ei ole voimassa olevaa markkinatakausta. 
 
Liputusilmoitukset 
 
Katsauskauden jälkeen lokakuussa 2017 yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen 
liputusilmoituksen. Liputusilmoituksen mukaan BlackRock, Inc:n osuus Technopolis Oyj:n osakkeiden välillisen 
omistuksen ja arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6a §:ssä tarkoitettujen rahoitusvälineiden yhteenlasketun 
kokonaismäärän perusteella oli 9.10.2017 noussut 7 944 316 osakkeeseen eli 5,00 prosenttiin Technopolis Oyj:n 
kaikista osakkeista. 
 
Yhtiö ei saanut liputusilmoituksia tammi–syyskuussa 2017.  
 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Merkittävimmät Technopoliksen liiketoimintaan vaikuttavat lähiajan riskit liittyvät geopoliittisen ja/tai 
makrotaloudellisen ympäristön äkillisiin muutoksiin, jotka voivat vaikuttaa joko liiketoiminnan olosuhteisiin tai 
rahoituksen saatavuuteen tai hintaan. Myös maantieteellinen keskittyminen on suhteellisen suurta, ja Suomen 
osuus konsernin omaisuudesta (sijoituskiinteistöjen käyvistä arvoista) on 60,8 % ja konsernin kuluvan vuoden 
liikevaihdosta 65,7 %.  

Muita riskejä, kuten rahoitusriskejä, käsitellään tämän osavuosikatsauksen asiaankuuluvissa osioissa. Tarkempi 
kuvaus riskeistä on esitetty yhtiön vuoden 2016 vuosikertomuksessa. Hallituksen käsityksen mukaan vuoden 
2016 taloudellisessa katsauksessa esitetyissä lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.  
 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.  
  
 
 
 
 
Helsingissä 30.10.2017  
 
 
 
Technopolis Oyj 
Hallitus  

http://www.technopolis.fi/en/
http://www.technopolis.fi/en/annual-and-interim-reports/
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TAULUKKO-OSIO 
 
Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet ovat samat kuin yhtiön viimeisimmässä tilinpäätöksessä. 
Tunnuslukujen laskentakaavat on saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien 
kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, ja sen laadinnassa on noudatettu IAS 34 -standardia. 
 
Luvut ovat tilintarkastamattomia.  

Technopolis-konserni: 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA 
 
           

  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 

milj. euroa 2017 2016 2017 2016 2016 

Vuokratuotot 38,5 38,1 115,8 111,4 149,6 

Palvelutuotot 5,6 4,9 18,4 15,9 22,4 

Liikevaihto yhteensä 44,1 43,0 134,2 127,3 172,1 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,0 0,9 0,4 

Kiinteistöjen hoitokulut -9,0 -9,0 -29,3 -28,7 -39,5 

Hallinnon kulut 1) -3,1 -2,8 -9,9 -9,8 -13,6 

Liiketoiminnan muut kulut -6,6 -6,0 -20,5 -19,1 -26,3 

Käyttökate 25,4 25,3 74,5 70,7 93,1 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos 6,7 2,2 16,4 0,7 0,2 

Poistot -1,0 -1,0 -3,1 -2,9 -4,0 

Liikevoitto/-tappio 31,1 26,6 87,8 68,5 89,3 

Realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja -tappiot 0,1 0,2 -0,2 0,4 0,3 

Rahoitustuotot ja -kulut -5,8 -6,9 -17,5 -19,4 -25,5 

Tulos ennen veroja 25,4 19,8 70,1 49,5 64,2 

Laskennalliset verot -3,8 -2,7 -12,7 -4,3 -5,0 

Tuloverot -1,0 -0,6 -0,7 -4,8 -6,8 

Tilikauden tulos 20,6 16,5 56,7 40,5 52,4 

 

          

Jakautuminen:           

   Emoyhtiön osakkeenomistajille 17,9 14,7 50,6 35,9 47,3 

   Määräysvallattomille 2,7 1,9 6,2 4,6 5,1 

  20,6 16,5 56,7 40,5 52,4 

            

Osakekohtainen tulos, laimentamaton 2) 0,11 0,11 0,30 0,27 0,33 

Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu 2) 0,11 0,11 0,30 0,27 0,33 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
 
           

  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 

milj. euroa 2017 2016 2017 2016 2016 

Tilikauden tulos 20,6 16,5 56,7 40,5 52,4 

Muut laajan tuloksen erät           
Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi:           

   Muuntoerot -1,2 2,2 -9,8 11,0 17,7 

   Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Johdannaiset 0,5 -1,9 8,6 -19,4 -4,3 
   Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,1 0,3 -1,7 3,8 0,7 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,9 0,7 -2,9 -4,6 14,2 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 19,8 17,2 53,8 35,9 66,6 

 
          

Jakautuminen:           

   Emoyhtiön osakkeenomistajille 16,9 15,1 47,9 30,7 61,0 

   Määräysvallattomille 2,8 2,1 5,9 5,1 5,6 

  19,8 17,2 53,8 35,9 66,6 

            
1) Hallinnon kulut sisältävät konsernin keskeisten jaettujen resurssien sekä hallinnon kulut.     
2) Vertailukausien osakekohtaiset tiedot on osakeantioikaistu syksyn 2016 osakeannin johdosta. 
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TASE 
 
VARAT           

            

milj. euroa     30.09.2017 30.09.2016 31.12.2016 

Pitkäaikaiset varat           

Aineettomat hyödykkeet     6,4 5,4 5,7 

Aineelliset hyödykkeet     12,8 15,8 9,8 

Valmiit sijoituskiinteistöt     1 635,9 1 652,9 1 624,2 

Rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt     49,7 26,3 22,6 

Sijoitukset     6,3 6,6 6,5 

Laskennalliset verosaamiset     12,8 20,2 16,6 

Pitkäaikaiset varat yhteensä     1 724,0 1 727,2 1 685,3 

Lyhytaikaiset varat      47,9 113,8 139,8 

Varat yhteensä     1 771,8 1 841,0 1 825,1 

            
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT           

            

milj. euroa     30.09.2017 30.09.2016 31.12.2016 

Oma pääoma           

Osakepääoma     96,9 96,9 96,9 

Ylikurssirahasto     18,5 18,6 18,5 

Oman pääoman ehtoinen laina     74,2 74,2 74,2 

Muut rahastot     329,5 310,6 322,6 

Muuntoerot     -19,6 -17,0 -10,1 

Edellisten tilikausien voittovarat     167,8 143,6 143,5 

Tilikauden tulos     50,6 35,9 47,3 

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus     717,9 662,7 693,0 

Määräysvallattomien omistajien osuus     64,4 59,7 59,9 

Oma pääoma yhteensä     782,3 722,4 752,9 

            

Velat           

Pitkäaikaiset velat           

Pitkäaikaiset rahoitusvelat     785,1 836,9 825,8 

Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat     2,8 2,4 2,6 

Laskennalliset verovelat     50,3 38,1 38,1 

Pitkäaikaiset velat yhteensä     838,1 877,4 866,6 

Lyhytaikaiset velat           

Lyhytaikaiset rahoitusvelat     102,7 154,3 134,0 

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset rahoitusvelat     48,8 87,0 71,7 

Lyhytaikaiset velat yhteensä     151,4 241,3 205,7 

Velat yhteensä     989,5 1 118,6 1 072,3 

Oma pääoma ja velat yhteensä     1 771,8 1 841,0 1 825,1 
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 
 
 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 
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Oma pääoma 01.01.2016 96,9 18,6 276,9 -27,4 166,1 79,7 610,8 

Laaja tulos               

 Tilikauden tulos         35,9 4,6 40,5 

 Muut laajan tuloksen erät               

   Muuntoerot       10,4   0,5 11,0 

   Johdannaiset     -15,6     0,0 -15,6 

   Myytävissä olevat rahoitusvarat     0,0       0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä     -15,5 10,4 35,9 5,1 35,9 

Liiketoimet omistajien kanssa               

  Osingonjako         -17,8 -1,2 -18,9 

  Osakeanti     125,5       125,5 

  Omien osakkeiden hankinta     -1,1       -1,1 

  Oman pääoman ehtoisen lainan maksetut korot       -4,5   -4,5 

 Määräysvallattomien omistajien sijoitus           -24,0 -24,0 

  Muut muutokset     -0,9   -0,3   -1,2 

Liiketoimet omistajien kanssa     123,4   -22,5 -25,2 75,8 

Oma pääoma 30.9.2016 96,9 18,6 384,8 -17,0 179,4 59,7 722,4 

                

Oma pääoma 01.01.2017 96,9 18,5 396,8 -10,1 190,8 59,9 752,9 

Laaja tulos               

 Tilikauden tulos         50,6 6,2 56,7 

 Muut laajan tuloksen erät               

   Muuntoerot       -9,5   -0,3 -9,8 
   Johdannaiset     6,9     0,0 6,9 

   Myytävissä olevat rahoitusvarat     0,0       0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä     6,9 -9,5 50,6 5,9 53,8 

Liiketoimet omistajien kanssa               

 Osingonjako         -18,8 -1,4 -20,2 

 Oman pääoman ehtoisen lainan maksetut korot       -4,5   -4,5 

 Muut muutokset     0,0   0,3   0,3 

Liiketoimet omistajien kanssa   0,0 0,0 0,0 -23,0 -1,4 -24,4 

Oma pääoma 30.9.2017 96,9 18,5 403,7 -19,6 218,3 64,4 782,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Technopolis Oyj  Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2017 21 
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 

    

   
1-9/ 1-9/ 1-12/ 

milj. euroa   2017 2016 2016 

Liiketoiminnan rahavirta 
    

 
Tilikauden tulos 

 
56,7 40,5 52,4 

 
Oikaisut: 

    

 
Sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset 

 
-16,4 -0,7 -0,2 

 
Poistot 

 
3,1 2,9 4,0 

 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 

 
0,0 0,0 0,0 

 
Luovutusvoitot 

 
0,3 -0,9 -0,4 

 
Muut oikaisut, joihin ei liity maksua 

 
0,5 -0,6 -0,5 

 
Rahoitustuotot ja -kulut 

 
17,5 19,7 25,8 

 
Verot 

 
13,4 9,1 11,8 

 
Käyttöpääoman muutos 

 
0,1 5,4 -3,0 

 
Saadut korot 

 
0,4 0,4 0,3 

 
Saadut osingot 

 
0,1 0,0 0,1 

 
Maksetut korot ja maksut 

 
-12,7 -12,9 -17,0 

 
Muut rahoituserät liiketoiminnasta 

 
-5,0 -5,8 -9,7 

  Maksetut verot   -2,5 -4,9 -3,4 

Liiketoiminnan rahavirta 
 

55,4 52,2 60,2 

      Investointien rahavirta         

 
Investoinnit sijoituskiinteistöihin 

 
-51,9 -50,0 -87,0 

 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,8 -6,5 -4,1 

 
Investoinnit muihin sijoituksiin 

 
0,0 -0,5 -0,5 

 
Myönnetyt lainat 

 
-0,1 0,0 0,0 

 
Lainasaamisten takaisinmaksut 

 
0,1 0,0 0,0 

 
Luovutustulot muista sijoituksista 

 
-0,2 0,1 1,2 

 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 2,3 1,0 3,9 

 
Tytäryritysten hankinta 

 
-5,8 -53,1 -53,0 

  Myydyt tytäryhtiöosakkeet   -  1,4 64,0 

Investointien rahavirta   -57,3 -107,6 -75,5 

 
  

   Rahoituksen rahavirta         

 
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 

 
13,0 144,5 183,0 

 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 

 
-51,7 -189,9 -203,2 

 
Maksetut osingot ja pääoman palautus 

 
-20,3 -19,8 -20,0 

 
Maksullinen osakeanti 

 
- 125,5 125,5 

 
Omien osakkeiden hankkiminen 

 
- -1,1 -1,1 

 
Oman pääoman ehtoisen lainan korot 

 
-5,6 -5,6 -5,6 

 
Tytäryritysten hankinta, ei muutosta määräysvallassa 1,1 -                         - 

  Lyhytaikaisten lainojen muutos   -22,6 60,3 23,9 

Rahoituksen rahavirta 
 

-86,1 113,9 102,5 

      Rahavarojen muutos: 
 

-88,0 58,5 87,3 

 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 

 
-0,7 0,8 1,4 

 
Rahavarat tilikauden alussa 

 
128,0 39,4 39,4 

 
Rahavarat tilikauden lopussa 

 
39,3 98,7 128,0 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO 
 
Technopolis-konsernilla on kolme raportoitavaa segmenttiä: Suomi, Baltic Rim ja Skandinavia. Konserni on 
yhdistänyt toimintasegmenttejään raportoitaviksi segmenteiksi maantieteellisen sijainnin perusteella. Suomen 
raportoitavaan segmenttiin yhdistettyjä toimintasegmenttejä ovat Pääkaupunkiseudun, Tampereen, Kuopion, 
Jyväskylän ja Oulun liiketoimintayksiköt. Baltic Rimin raportoitavaan segmenttiin yhdistettyjä 
toimintasegmenttejä ovat Pietarin, Vilnan ja Tallinnan liiketoimintayksiköt ja Skandinavian raportoitavaan 
segmenttiin yhdistettyjä toimintasegmenttejä ovat Oslon ja Göteborgin liiketoimintayksiköt. Yhdistetyillä 
toimintasegmenteillä on kaikilla samankaltaiset taloudelliset ominaispiirteet ja tuloksellisuus. 
Toimintasegmenttien vuokraus- ja palveluliiketoiminta ovat keskenään samankaltaisia. Segmenttijako 
perustuu konsernin vallitsevaan sisäiseen raportointiin sekä liiketoimintojen organisointiin. Segmenttien 
liikevaihto koostuu pääasiassa vuokra- ja palvelutuotoista. 

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO 
           

 
7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 

milj. euroa 2017 2016 2017 2016 2016 

Liikevaihto           

  Suomi 29,0 29,6 88,1 90,6 120,5 

  Baltic Rim 8,8 7,2 26,6 21,6 29,5 

  Skandinavia 6,3 6,3 19,4 15,2 22,0 

Yhteensä 44,1 43,0 134,2 127,3 172,1 

            

Käyttökate           

  Suomi 16,3 16,8 47,4 50,2 64,3 

  Baltic Rim 5,5 4,5 16,0 12,0 16,6 

  Skandinavia 3,7 4,1 11,0 8,5 12,2 

Yhteensä 25,4 25,3 74,5 70,7 93,1 

            

Varat           

  Suomi -   - 1 112,0 1 255,0 1 221,0 

  Baltic Rim -   - 373,7 307,4 327,6 

  Skandinavia -   - 347,2 349,2 351,5 

  Eliminoinnit -   - -61,1 -70,5 -75,0 

Yhteensä -   - 1 771,8 1 841,0 1 825,1 
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OPERATIIVINEN JA EI-OPERATIIVINEN TULOS 
 
Technopolis esittää virallisen tilinpäätöksensä IFRS-standardeja soveltaen. Tuloslaskelmaan sisältyy useita eriä, 
jotka eivät liity yhtiön operatiiviseen toimintaan. Tämän vuoksi yhtiö esittää operatiivisen tuloksen, joka 
kuvastaa paremmin yhtiön todellista tulosta. 

Operatiivisessa tuloksessa esitetään yhtiön tilikauden tulos lukuun ottamatta tilikauden aikaista 
sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta, tehottomien rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutosta, 
realisoitumattomia valuuttakurssivoittoja ja -tappioita, sekä muita eriä, kuten luovutusvoittoja ja -tappioita. 
Lisäksi operatiivisessa tuloslaskelmassa esitetään näihin liittyvät verot sekä osuus määräysvallattomille. 

Operatiivisesta tuloksesta erotetut erät, sekä niiden verovaikutus ja osuus määräysvallattomille, esitetään ei-
operatiivisessa tuloslaskelmassa. 

 

OPERATIIVINEN TULOS 
           
  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 
milj. euroa 2017 2016 2017 2016 2016 

Liikevaihto 44,1 43,0 134,2 127,3 172,1 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0               0,0 0,0 0,0 0,0 
Liiketoiminnan muut kulut -18,5 -17,8 -59,3 -57,5 -79,5 
Poistot -1,0 -1,0 -3,1 -2,9 -4,0 

Liikevoitto/-tappio 24,6 24,3 71,4 66,9 88,6 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5,6 -6,9 -17,5 -18,1 -24,3 

Tulos ennen veroja 19,0 17,4 54,2 48,7 64,3 
Verot operatiivisista eristä -1,1 -2,5 -2,9 -4,9 -5,9 
Määräysvallattomien osuus -1,6 -1,2 -4,8 -3,9 -5,7 

Tilikauden operatiivinen tulos 16,3 13,7 46,4 39,9 52,6 
  
           
EI-OPERATIIVINEN TULOS           

 
          

Ei-operatiiviset tuotot ja kulut -0,3 0,1 -0,3 0,9 0,5 
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos 6,7 2,2 16,4 0,7 0,2 

Liikevoitto/-tappio 6,5 2,3 16,1 1,7 0,7 
Muut ei-operatiiviset rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,1 -0,2 -0,9 -0,8 

Tulos ennen veroja 6,4 2,4 15,9 0,8 -0,1 
Verot ei-operatiivisista eristä -3,7 -0,8 -10,4 -4,2 -5,9 
Määräysvallattomien osuus -1,1 -0,7 -1,3 -0,7 0,6 

Tilikauden ei-operatiivinen tulos 1,7 1,0 4,1 -4,1 -5,4 
            
Tilikauden tulos yhteensä 17,9 14,7 50,6 35,9 47,3 
            
Osakekohtainen tulos, laimennettu 3)           
Operatiivisesta tuloksesta 0,10 0,11 0,30 0,33 0,40 
Ei-operatiivisesta tuloksesta 0,01 0,01 0,03 -0,03 -0,04 

Tilikauden tuloksesta 0,11 0,12 0,32 0,30 0,36 
Oman pääoman ehtoisen lainan koron vaikutus  -0,01 -0,01 -0,02 -0,03 -0,03 

Oikaistusta tilikauden tuloksesta 0,11 0,11 0,30 0,27 0,33 
 

3) Vertailukausien osakekohtaiset tiedot on osakeantioikaistu syksyn 2016 osakeannin johdosta. 
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TUNNUSLUVUT 
 

  30.09.2017 30.09.2016 31.12.2016 

Liikevaihdon muutos, % 5,4 -1,2 0,9 

Liikevoitto/-tappio / liikevaihto, % 65,4 53,8 51,9 

Käyttökatteen muutos, % 5,7 -3,0 0,1 

Palveluiden osuus liikevaihdosta, % 13,7 12,5 13,0 

Korkokatekerroin 5,2 4,7 4,6 

Omavaraisuusaste, % 44,4 39,5 41,5 

Luototusaste, % 52,4 58,7 58,2 

Henkilöstö konserniyhtiöissä keskimäärin tilikauden aikana 235 249 248 

Bruttoinvestoinnit taseen varoihin, milj. euroa  52,3 201,5 221,0 

Sijoituskiinteistöjen nettovuokratuotto, % 4) 7,2 7,4 7,4 

Taloudellinen vuokrausaste, % 94,4  92,7 93,4 

Tulos/osake 6)       

laimentamaton, euroa 0,30 0,27 0,33 

laimennettu, euroa 0,30 0,27 0,33 

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 6) 0,35 0,43 0,46 

Oma pääoma/osake, euroa 6) 4,10 3,75 3,95 

Osakkeiden (osakeantioikaistu) lukumäärä keskimäärin 5,6)       

laimentamaton 156 867 527 121 316 031 130 247 085 

laimennettu 156 867 527 121 316 031 130 247 085 

Osakkeiden (osakeantioikaistu) lukumäärä kauden lopussa 156 890 289 156 846 091 156 846 091 

 Taulukossa olevat muutosluvut viittaavat muutokseen edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, ellei toisin ole mainittu.  

        
4) Luku ei sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja kiinteistöjä.       
5) Osakemäärät eivät sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 903 373 kpl).       
6) Vertailukausien osakekohtaiset tiedot on osakeantioikaistu syksyn 2016 osakeannin johdosta. 
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SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MUUTOS 
           

  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 

milj. euroa 2017 2016 2017 2016 2016 

Käyvän arvon muutos, Suomi 4,0 3,2 7,3 5,3 7,5 

Käyvän arvon muutos, Baltic Rim 2,8 -0,4 6,8 1,6 1,3 

Käyvän arvon muutos, Skandinavia 0,8 1,3 2,7 0,2 2,1 

Käyvän arvon muutos 7,5 4,1 16,9 7,1 10,9 

Muutokset sijoituskiinteistöjen hankintamenoissa tilikaudella -2,4 -4,4 -8,3 -11,7 -19,0 

Käyvän arvon muutos rakenteilla olevista kohteista 1,6 2,5 7,8 5,4 8,3 

Sijoituskiinteistöjen arvonmuutoksen tulosvaikutus 6,7 2,2 16,4 0,7 0,2 
 

 

VASTUUSITOUMUKSET        

        

milj. euroa  30.09.2017 30.09.2016 31.12.2016 

Panttaukset ja takaukset omasta velasta       

Kiinteistökiinnitykset 962,6 1 020,3 1 009,9 

Pantatut kiinteistöosakkeet ja sijoituskiinteistöt   740,6 777,7 712,9 

Kiinnitykset maanvuokramaksujen vakuudeksi 3,6 4,4 3,6 

Muut takausvastuut 153,9 146,2 152,5 

        

Maanvuokravastuut 78,1 81,0 64,3 

Leasingvastuut, koneet ja kalusto 0,2 5,4 5,1 

Hankevastuut 0,0 0,0 0,0 

        

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset       

Nimellisarvot 589,9 648,4 639,2 

Käyvät arvot -10,8 -34,8 -19,6 
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RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN JAKAUTUMINEN 30.9.2017 

              
Alla olevassa taulukossa rahoitusvarat ja  -velat on jaettu IAS 39:n mukaisiin ryhmiin, joiden perusteella 
rahoitusvarat ja -velat arvostetaan. 

              

milj. euroa L
a

in
a

t 
ja

 m
u

u
t 

sa
a

m
is

e
t 

M
y

y
tä

vi
ss

ä
 o

le
va

t 

ra
h

o
it

u
sv

a
ra

t 

Ja
k

so
te

tt
u

u
n

 

h
a

n
k

in
ta

m
e

n
o

o
n

 

a
rv

o
st

e
tu

t 
ra

h
o

it
u

sv
e

la
t 

K
ä

y
p

ä
ä

n
 a

rv
o

o
n

 

a
rv

o
st

e
tu

t 
va

ra
t/

-v
e

la
t 

Y
h

te
e

n
sä

 

R
a

h
o

it
u

sv
a

ro
je

n
 ja

 -

ve
lk

o
je

n
 k

ä
y

p
ä

 a
rv

o
 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat             

Käypään arvoon arvostetut varat             

Myytävissä olevat rahoitusvarat             

   Myytävissä olevat sijoitukset (taso 1)   0,7     0,7 0,7 
    Myytävissä olevat ei-noteeratut rahoitusvarat 
(taso 3)   0,8     0,8 0,8 

Pitkäaikaiset muut saamiset -0,3       -0,3 -0,3 

Yhteensä -0,3 1,4     1,1 1,1 

              
 
Lyhytaikaiset varat             

Myyntisaamiset ja muut saamiset             

    Myyntisaamiset 2,0       2,0 2,0 

    Muut lyhytaikaiset saamiset 6,6       6,6 6,6 

    Rahavarat 39,3       39,3 39,3 

Kaupankäyntijohdannaiset         0,0 0,0 

    Koronvaihtosopimukset (taso 2)         0,0 0,0 

Yhteensä 47,9       47,9 47,9 

              
 
Pitkäaikaiset velat             

Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut velat             

    Pitkäaikaiset rahoitusleasingvelat (taso 2)     21,3   21,3 21,4 

    Pitkäaikaiset korolliset velat (taso 2)     763,8   763,8 767,4 

    Pitkäaikaiset korottomat velat (taso 2)     2,8   2,8 2,8 

Pitkäaikaiset muut velat     50,3   50,3 50,3 

Yhteensä     838,1   838,1 841,8 

              
 
Lyhytaikaiset velat             

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvelat             

Suojauslaskennassa olevat johdannaiset             
    Koronvaihtosopimukset, suojauslaskennan kriteerit 
täyttävät (taso 2)     10,8 10,8 10,8 

Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut velat             

    Lyhytaikaiset rahoitusleasingvelat     3,2   3,2 3,2 

    Muut lyhytaikaiset korolliset velat     99,4   99,4 99,4 

    Ostovelat ja muut velat     34,6   34,6 34,6 

    Kauppahintavelat     3,3   3,3 3,3 

Yhteensä     140,6 10,8 151,4 151,4 
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TECHNOPOLIKSEN TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT VAIHTOEHTOISET 
TUNNUSLUVUT 
 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet 
vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan 3.7.2016. Tällä ei ollut vaikutusta Technopoliksen raportoimiin 
tunnuslukuihin, mutta ESMAn ohjeiden mukaisesti Technopolis julkaisee selostuksen käyttämistään 
vaihtoehtoisista tunnusluvuista, niiden määritelmät sekä täsmäytykset IFRS-tunnuslukuihin. 
 
Technopolis esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja 
parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset eli tilinpäätösstandardeihin 
perustumattomat tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperianalyytikoille sekä 
muille tahoille, sillä niistä on eliminoitu eriä, jotka eivät välttämättä kerro Technopoliksen liiketoiminnan 
tuloksesta tai rahavirroista. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä 
tunnuslukuja korvaavina mittareina.  
 
Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, 
on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi sijoituskiinteistöjen ja 
tehottomien suojausinstrumenttien käyvän arvon muutokset, realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja -
tappiot sekä myyntivoitot ja -tappiot omaisuuserien myynneistä. 
 
Liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein, käyttökate, käyttökate prosentteina liikevaihdosta, käyttökate 
vertailukelpoisin valuuttakurssein ja käyttökate liiketoiminta-alueittain esitetään vaihtoehtoisina 
tunnuslukuina, sillä ne lisäävät yhtiön näkemyksen mukaan ymmärrystä Technopoliksen liiketoiminnan 
tuloksesta. 
 
EPRA (European Public Real Estate Association) on listattujen kiinteistöyhtiöiden etujärjestö, joka julkaisee 
kiinteistötoimialaa koskevia suosituksia mm. taloudellisen informaation esittämisestä tavoitteenaan luoda 
yhteneväiset laskentamallit kiinteistösijoitusyhtiöiden kesken. Technopolis raportoi seuraavia EPRA:n 
suositusten mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja: operatiivinen tulos, operatiivinen tulos per osake, 
nettovuokratuotto ja nettovarallisuus per osake. Yhtiön johto seuraa näitä tunnuslukuja säännöllisesti. Ne 
kiinnostavat myös kiinteistöalaa tuntevia sijoittajia ja analyytikkoja, ja helpottavat eri kiinteistöyhtiöiden välistä 
vertailua. 
 
 
VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 

 
Liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein 

 
Käyttökate  vertailukelpoisin valuuttakurssein 

 
Liikevaihto - valuuttakurssimuutosten vaikutus 

 
Käyttökate - valuuttakurssimuutosten vaikutus 

    

 
Käyttökate liiketoiminta-alueittain 

 
EPRA Operatiivinen tulos 

 
Kiinteistötoiminnan käyttökate + palvelutoiminnan 
käyttökate- konsernitason kulut ja eliminoinnit  

Kts. "Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos" 

  
tämän raportin Taulukko-osiossa 

    

 
EPRA Nettovuokratuotto 

 
EPRA Nettovarallisuus/osake 

 
Vuokratuotot konsernin omistamista kiinteistöistä - 
välittömät kulut konsernin omistamista kiinteistöistä  

Oma pääoma osakkeenomistajille 

100 
x   

- Suojausinstrumenttirahasto 

Koko tilikauden omistettujen valmiiden 
sijoituskiinteistöjen käypä arvo raportointipäivänä  

+ Laskennalliset verot sijoituskiinteistöistä 

  
- Oman pääoman ehtoinen laina 

   

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä  
raportointipäivänä 

 
ROE (EPRA:n mukaisesta operatiivisesta tuloksesta) 

  

 
EPRA tulos ennen veroja - operatiiviset verot 

  

 
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus  

  

 

tilikaudella keskimäärin 
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TÄSMÄYTYSLASKELMAT 
     

       
Alla olevissa taulukoissa on esitetty niiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset lähimpään IFRS-
tilinpäätöslukuun, jotka sisältävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Operatiivisen tuloksen 
täsmäytyslaskelma tilikauden tulokseen on esitetty toisaalla tämän puolivuotiskatsauksen taulukko-osassa. 

       Liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein 
     

       Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät Norjan kruunun (NOK), Venäjän ruplan (RUB) ja Ruotsin 
kruunun (SEK) valuuttakurssien muutoksesta suhteessa euroon aiheutuneen vaikutuksen liikevaihtoon. Erä on 
laskettu vähentämällä raportointikauden liikevaihdosta vertailukauden NOK-, RUB- ja SEK-kursseilla laskettu 
raportointihetken liikevaihto. 
 

    7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 

    2017 2016 2017 2016 2016 

Liikevaihto 44,1 43,0 134,2 127,3 172,1 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (valuuttakurssimuutokset) -0,4 0,1 -1,2 1,7 1,5 

Liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein 43,7 43,1 133,0 129,0 173,6 
 
 

Käyttökate  vertailukelpoisin valuuttakurssein 
     

       Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät Norjan kruunun (NOK), Venäjän ruplan (RUB) ja Ruotsin 
kruunun (SEK) valuuttakurssien muutoksesta suhteessa euroon aiheutuneen vaikutuksen käyttökatteeseen. Erä 
on laskettu vähentämällä raportointikauden käyttökatteesta vertailukauden NOK-, RUB- ja SEK-kursseilla 
laskettu raportointihetken käyttökate. 
 

    7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 

    2017 2016 2017 2016 2016 

Käyttökate 25,4 25,3 74,5 70,7 93,1 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (valuuttakurssimuutokset) -0,3 0,1 -0,9 1,2 1,0 

Käyttökate  vertailukelpoisin valuuttakurssein 25,1 25,5 73,6 71,9 94,1 
 
 

Käyttökate liiketoiminta-alueittain 
     

       Liiketoiminta-alueittain esitetyssä käyttökatteessa vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät muodostuvat 
konsernitason kuluista ja eliminoinneista. 
 

    7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 

Käyttökate 2017 2016 2017 2016 2016 

Kiinteistötoiminnan käyttökate 26,6 26,3 77,6 74,8 98,9 

Käyttökate % kiinteistöliiketoiminnasta 69,2 68,9 67,1 67,2 66,1 

Palvelutoiminnan käyttökate 0,5 0,3 2,1 1,2 2,1 

Käyttökate % palveluliiketoiminnasta 8,6 6,5 11,4 7,6 9,4 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -1,7 -1,2 -5,2 -5,3 -8,0 

Käyttökate yhteensä 25,4 25,3 74,5 70,7 93,1 
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EPRA Nettovuokratuotto 
           

        30.09.2017 30.09.2016 31.12.2016 

Vuokratuotot     115,8 111,4 149,6 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät     -2,7 -1,2 -8,6 

Nettovuokratuoton laskennassa käytetty vuokratuotto 113,0 110,2 141,0 

              

Kiinteistöjen hoitokulut     -29,3 -28,7 -39,5 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät     -1,6 -3,3 -1,3 

Nettovuokratuoton laskennassa käytetyt hoitokulut -30,8 -31,9 -40,9 

              

Valmiiden sijoituskiinteistöjen käypä arvo     1 635,9 1 652,9 1 624,2 

Rakennusoikeudet     -67,4 -69,8 -70,3 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat muut erät     -42,4 -170,9 -194,9 

Nettovuokratuoton laskennassa käytetty sijoituskiinteistöjen arvo 1 526,1 1 412,1 1 358,9 

              

              
EPRA Nettovarallisuus 
           

        30.09.2017 30.09.2016 31.12.2016 

Oma pääoma osakkeenomistajille     717,9 662,7 693,0 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:           

  -   Suojausinstrumenttirahasto     -6,1 -25,0 -13,0 

 +  Laskennalliset verot sijoituskiinteistöistä     47,0 33,2 32,8 

  -   Oman pääoman ehtoinen laina     74,2 74,2 74,2 

Nettovarallisuus     696,8 646,7 664,5 
 
 



 

 

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen menestykseen kuudessa maassa 

Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä 

yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. 

Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset 

tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 50 000 

työntekijälle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. 

Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin. 

 

Lisätietoja löydät verkkosivuiltamme. 

 

Seuraa meitä 

   

 

Yhteystiedot: 

Keith Silverang, CEO 
+358 40 566 7785 

Sami Laine, CFO 

+358 40 502 7083 

Minna Karttunen, Head of IR 

+358 40 513 3225 

 

http://www.technopolis.fi/
https://twitter.com/technopolisplc?lang=fi
https://www.linkedin.com/company/technopolis-plc
https://fi-fi.facebook.com/TechnopolisPlc/
https://www.instagram.com/technopolisplc/
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