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VASTUULLISUUDESTA
KILPAILUETUA
Yritysvastuullisuus on yksi Technopoliksen arvoista. Olemme tehneet vastuullisuustyötä 
vuodesta 2010. Tärkeimmät vastuullisuuden painopistealueemme ovat hiilidioksidipäästö-
jen, kulutetun energian, veden ja sekajätteen määrän vähentäminen, taloudellinen kannat-
tavuus ja henkilöstön tyytyväisyys. Perustan vastuulliselle toiminnallemme luovat konsernin 
ympäristöstrategia, Code of Conduct ja henkilöstösuunnitelma.

Technopoliksen sidosryhmien kiinnostus toiminnan avoimuutta, ympäristöasioita, työlli-
syyttä ja työhyvinvointia kohtaan on ollut kasvussa. EU-komissio on tehnyt ehdotuksen lain-
muutokseksi suuryritysten vastuuraportoinnin pakollisuudesta ja Suomen hallitus puoles-
taan päätöksen ryhtymisestä yhteiskuntavastuun edelläkävijäksi. EU:n ja kansallisten ilmas-
to-, energia- ja jätepolitiikoiden toimeenpano vaikuttavat energia- ja jäteratkaisuihin, niiden 
hintoihin ja verotukseen. Panostukset vastuullisuuteen koituvat lopulta vuokralaisten ja 
osakkeenomistajien hyödyksi. Ne hallitsevat hoitovastikkeiden korotuspaineita, varmistavat 
käyttäjille laadukkaan sisäympäristön, parantavat kohteiden käyttöasteita ja ylläpitävät tai 
nostavat kiinteistöjen arvoa.

Raportointikaudella Technopolis laati Suomen kiinteistöjä koskevan energiatehokkuussuun-
nitelman, toteutti energiakatselmuksia ja -investointeja sekä nosti energiatodistusluokkia 
useilla paikkakunnilla. Yhtiö raportoi vertailukelpoisten kohteidensa kulutuksia neljännes-
vuosittain ja energiansäästötoimenpiteitä toimitilojen energiatehokkuussopimukseen liit-
tyen. Technopolis kehitti kumppaneiden kanssa palveluidensa vihreyttä ja tarjosi työllisyyttä 
tukevia palveluita. Lisäksi yhtiössä toimi lakisääteinen työsuojelutoimikunta ja yhteistoimin-
ta-asioiden neuvottelukunta ja työilmapiiriä seurattiin kahden kuukauden välein. Ensim-
mäisiä vastuullisuustyön tuloksia on jo nähtävissä. Hiilijalanjälkemme puolittui ja suunta 
energian sekä veden kulutuksen tavoitteiden osalta on oikea. Technopoliksen 14 LEED-re-
kisteröidyn kohteen joukossa saavutettiin kansainvälisesti korkein LEED-platina ja yksi uusi 
kultaluokitus. Omille toimistoillemme Suomessa ja Virossa on saavutettu kymmenen Green 
Office -merkkiä.

Päämääränä tulevaisuudessa on kehittää vastuullisuuden johtamista ja toiminnan systemaat-
tisuutta. Yhtiön sijoittumista pyritään nostamaan kiinteistöalan kansainvälisissä vertailuissa. 
Technopolis tulee jatkamaan raportoinnin ja tiedonkeruun kehittämistä sekä panostuksia 
energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, jätteiden lajitteluun ja hyötykäyttöön. Haas-
teita vastuullisuudelle voivat aiheuttaa jatkossa yhtiön kansainvälistyminen, kasvu ja rahoi-
tustilanteen vaikutus investointimahdollisuuksiin. Johdon ja henkilöstön sitoutuminen on 
avainasemassa hyvien käytäntöjen monistamiseksi ja tavoitteiden eteen toimimiseksi. Tässä 
vastuullisuusraportissa kuvataan Technopoliksen taloudellista, ekologista ja sosiaalista vas-
tuullisuutta Global Reporting Initiativen (GRI) tuoreimman kiinteistö- ja rakennusalan oh-
jeistuksen (CRESS) 3.1 version periaatteiden mukaisesti. Toivomme, että tämä vastuullisuus-
raporttimme vastaa sidosryhmien odotuksia ja lisää toimintamme läpinäkyvyyttä.

Keith Silverang   Virve Riihonen
Toimitusjohtaja   Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupäällikkö 
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TEchnoPoLIS LyhyESTI

Technopolis Oyj on vuonna 1982 perustettu kiinteistöihin, toimitilojen vuokrauk-
seen ja palveluihin erikoistunut Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Yhtiön 
keskeinen toiminta-ajatus on yhdistää liiketoimintaa tukevat palvelut nykyaikai-
siin toimitiloihin ja tarjota asiakkaille joustavia toimintaympäristöjä. Techno polik-
sen tiloissa toimii noin 23 000 ihmistä ja lähes 1 400 yritystä ja yhteisöä Suo-
messa, Venäjällä ja Virossa. Technopolis on kansainvälistyvä kasvuyritys. Yhtiön 
liikevaihto vuonna 2012 oli 107,3 miljoonaa euroa ja käyttökate 55,7 miljoonaa eu-
roa. Technopolis Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella TPS1V.
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Technopoliksen liikeToiminTa

Yhtiön liiketoiminta jakautuu toimitila- ja palveluliiketoimintaan. Technopoliksella on 18 
erinomaisilla paikoilla sijaitsevaa kampusta, joista 16 on Suomessa, yksi Pietarissa ja yksi 
Tallinnassa. Suomessa yhtiö toimii kahdeksalla paikkakunnalla. Technopoliksen rekisteröity 
kotipaikka on Oulussa ja yritystä johdetaan Helsingistä käsin. Muuntojoustavuuden ja kat-
tavan palveluvalikoiman ansiosta asiakkaiden on helppo toimia ja kasvaa Technopoliksen 
tiloissa. Yhtiön tarjoamat muuntojoustavat toimitilat käsittävät toimisto- ja muut toimitilat, 
kokous- ja konferenssitilat ja Business Loungen.

Technopoliksen palvelutarjonta auttaa asiakkaita monipuolisesti toimitiloihin, liiketoimin-
taan ja työntekijöihin liittyvissä tarpeissa. Palvelut auttavat asiakkaita keskittymään ydinlii-
ketoimintaan, mikä auttaa hallitsemaan kustannuksia sekä pienentämään ympäristökuor-
mituksia. Technopoliksen toimintaympäristön palvelut käsittävät toimitilasuunnittelun, 
kalustus- ja muuttopalvelun, tietotekniikkapalvelut, kiinteistö- ja siivouspalvelut, aulapal-
velut, kokouspalvelut ja ravintolapalvelut. Liiketoimintapalvelut kattavat matchmaking-, 
rahoitus- ja näkyvyyspalvelut. Palvelut henkilöstölle koostuvat muun muassa ravintola- ja 
kahvilapalveluista, terveys- ja hyvinvointipalveluista, matkustus- ja vapaa-aikapalveluista 
sekä kodin ja talouden palveluista.

TärkeimmäT TavaramerkiT/brändiT

Technopolis-tavaramerkki on suojattu yhteisön tavaramerkillä koko EU:n alueella sekä re-
kisteröity erikseen Suomessa, Tanskassa, Virossa, Unkarissa, Latviassa, Liettuassa, Norjassa, 
Puolassa, Venäjällä ja Ukrainassa ja Valko-Venäjällä. Lisäksi Suomessa on rekisteröity useita 
tavaramerkkejä, joista käytetyimpiä ovat Innopoli, Medipolis, Mediapolis ja Aviapolis.

Yhtiön toimitilaliiketoiminnalle keskeisiä brändejä ovat Technopolis ja Business Lounge. 
Technopoliksen kampukset on usein nimetty Technopolis-alkuosalla ja sijainnilla, kuten 
Techno polis Ruoholahti. Business Lounge on yhtiön 2012 lanseeraama tilabrändi, jonka alla 
tarjotaan toimitilaa joustavasti liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. Se soveltuu työmatka-
laisille, etätyöntekijöille ja vieraille lyhytaikaiseksi työskentelypaikaksi. Palveluliiketoiminalle 
keskeisiä brändejä ovat Business Breakfast, Naapurit Tutuiksi ja Money Talks®.

operaTiivinen rakenne ja markkina-alueeT
 
Technopolis-konserniin kuuluu emoyhtiö Technopolis Oyj, jonka tytäryhtiöillä on toimin-
taa kolmessa maassa: Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Suomessa emoyhtiöllä on useita ty-
tär- ja osakkuusyhtiöitä. Venäjällä emoyhtiöllä on kaksi yhtiötä, Technopolis Neudorf LLC 
(omistusosuus 100 prosenttia) ja Technopolis St. Petersburg LLC (100 prosenttia). Viron 
tytäryhtiö Technopolis Baltic Holding OÜ (100 prosenttia) hallinnoi osuutta Technopolis 
Ülemiste AS:ssa (51 prosenttia).

Venäjän yhtiö toimii Pietarissa, jossa sillä on kesäkuussa 2011 valmistunut Pulkovon lento-
kenttäkampus. Virossa Technopolis aloitti lokakuussa 2010 ja se omistaa Technopolis Üle-
miste -lentokenttäkampuksesta 51 prosenttia. Yhtiö laajentaa kumpaakin ulkomaista kam-
pustaan ja laajennushankkeiden on määrä olla valmiina vuoden 2013 loppupuolella.

Maantieteellisen segmentoinnin lisäksi Technopoliksen liiketoiminta jaetaan toissijaisesti 
toimitila- ja palveluliiketoimintaan. Technopolis arvioi palveluliiketoiminnalla olevan asia-
kastyytyväisyyttä parantava ja ylläpitävä vaikutus. Sen merkitys yhtiön toiminnalle on mer-
kittävämpi kuin sen osuus liikevaihdosta, joka kuvaa myytyjen palveluiden määrää.

31.12.2012 Toimitilat Palvelut

Liikevaihto, milj. euroa 93,0 14,2

Käyttökate, milj. euroa 61,9 1,3

Käyttökate-% 66,5 9,4

organisaaTion Toiminnan laajuus

Vuonna 2012 Technopolis-konsernissa toimi 195 työntekijää, joista suurin osa työskenteli 
Suomessa. Suurin osa (91 prosenttia) liikevaihdosta tuli Suomen liiketoiminnoista. Techno-
polis-konsernin omavaraisuusaste oli 36,2 prosenttia. Pääomarakenne käsittää 389,5 miljoo-
naa euroa omaa pääomaa ja 693,2 miljoonaa euroa vierasta pääomaa.

http://www.technopolis.fi/fi/technopolis/palvelut/toimitilat/Sivut/default.aspx
http://www.technopolis.fi/fi/technopolis/palvelut/liiketoiminta/Sivut/default.aspx
http://www.technopolis.fi/fi/technopolis/palvelut/liiketoiminta/Sivut/default.aspx
http://www.technopolis.fi/fi/technopolis/palvelut/henkilosto/Sivut/default.aspx
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31.12.2012

Liike-
vaihto, 

milj. 
euroa

Käyttö-
kate, 
milj. 

euroa

Varat, 
milj. 

euroa
Työnte-

kijöitä

Vuok-
rattavis-

sa, m2

Talou-
dellinen 

vuokraus-
aste, %

Suomi 97,4 51,1 935,6 160 541 000 95,1

Venäjä 5,0 1,3 90,9 17 24 100 100,0

Viro 4,8 3,1 89,7 18 79 200 94,9

Kohdistamattomat 0,0 0,0 -33,6

Yhteensä 107,3 55,7 1082,7 195 644 300 95,3

sidosryhmäT

Technopolis on määritellyt sidosryhmikseen sellaiset tahot, jotka voivat vaikuttaa yhtiön 
tavoitteiden toteutumiseen ja joihin sen toiminnalla on merkittävä vaikutus. Näitä sidosryh-
miä ovat muun muassa: 

•	 vuokralaiset
•	 yhteistyökumppanit	(palveluntuottajat,	alihankkijat,	urakoitsijat)	
•	 omistajat,	rahoittajat	ja	analyytikot
•	 henkilöstö
•	 viranomaiset	ja	paikallisyhteisöt
•	 media
•	 toimialajärjestöt

Projektiluontoisina sidosryhminä kiinteistökehityshankkeissa voivat korostua urakoitsijat, 
viranomaiset ja paikallisyhteisöt.

Technopoliksella on yhteensä noin 1 400 asiakasta useilta eri toimialoilta ja sen tiloissa työs-
kentelee 23 000 työntekijää. Nykyinen asiakaskunta koostuu korkean osaamisen ja jalostus-
arvon toimijoista. Yhtiö on pyrkinyt lisäämään etenkin koulutus- ja terveydenhuoltosektorin 
sekä julkisen sektorin, kuten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, osuutta asiakaskannas-
saan. Technopoliksen tavoitteena on paitsi toimialallisesti myös maantieteellisesti hajautettu 
asiakasrakenne. Mahdollisia kasvukohteita Euroopassa analysoidaan jatkuvasti keskittyen 
erityisesti älykkäiden liiketoimintakeskuksien luomiseen. 

Technopoliksen asiakaskannan sektorijako 31.12.2012 

Technopoliksen kahdellakymmenellä suurimmalla asiakkaalla oli 31.12.2012 vuokrattuna 
yhteensä 34 prosenttia yhtiön koko kiinteistökannasta. Yhtiön kahdenkymmenen suurim-
man asiakkaan joukkoon mahtuvat muun muassa: Aalto yliopisto, Aspocomp, Honeywell, 
Kemira, Kesko, Logica, Nokia, Savonia ammattikorkeakoulu, Tieto, Jyväskylän yliopisto, 
VTT ja Yleisradio.

omisTusrakenne

Technopolis-konsernin kolme suurinta omistajaryhmää osakkeiden prosenttijakauman mu-
kaan ovat julkisyhteisöt, ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt tahot sekä kotitaloudet. Liikkee-
seen laskettujen osakkeiden määrä 31.12.2012 oli yhteensä 75 561 227 kappaletta.

22 %

11 %

3 %

14 %

18 %

7 %

3 %

22 %

Palvelut

Julkinen sektori 

IT-palvelut

Muu teollisuus

Ohjelmistot

Elektroniikka

Life Science

Muut
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Sektorijakauma 31.12.2012
Osake-/ääni- 

määrä, kpl %
Yritykset 4 052 114 5,4
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 3 349 371 4,4
Julkisyhteisöt 33 422 879 44,2
Kotitaloudet 12 086 098 16,0
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 941 867 3,9
Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt 19 689 618 26,1
Yhteistilillä  19 280 0,0
Yhteensä 75 561 227 100,0

Technopoliksen viiden suurimman omistajan joukkoon mahtuu kaksi merkittävää eläkeva-
kuutusyhtiötä, kaksi kaupunkia sekä OP-Pohjola-ryhmä. Suurimmat omistajat 31.12.2012 
on esitelty alla:

Osakkeita,
kpl

Osuus osakkeista
ja äänistä, %Osakkeenomistajat 31.12.2012

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 18 177 280 24,06
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 7 921 177 10,48
Oulun kaupunki 3 646 337 4,83
Tampereen kaupunki 1 956 649 2,59
OP-Pohjola-ryhmä 1 248 079 1,65
Laakkonen Mikko Kalervo  875 846 1,16
Suomen Kulttuurirahasto  848 602 1,12
Odin Finland  820 960 1,09

Sijoitusrahasto Taaleritehdas, Arvo Markka 
Osake  750 000 0,99
Kickoff Oy  701 181 0,93
10 suurinta yhteensä 36 946 111 48,90
Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt 19 689 618 26,06
Muut 18 925 498 25,05
Yhteensä 75 561 227 100,00
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ToimiTusjohTaja

johToryhmä

Tilin-
TarkasTus

nimitys-
toimikunta

Tarkastus-
valiokunta

palkitsemis-
valiokunta

hallinToelimeT

yhTiÖkokous

halliTus sisäinen 
valvonTa

sisäinen 
TarkasTus

riskien-
hallinTa

coRPoRATE GoVERnAncE

hyvä hallinnoinTiTapa

Technopolis Oyj:n hallinnoinnissa ja päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia 
sääntöjä ja määräyksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkai-
semaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Technopolis on 
laatinut koodin suosituksen 54 mukaisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka 
on annettu toimintakertomuksesta erillisenä. Selvitys sisältää kuvauksen yhtiön sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä, hallituksen toiminnasta ja tehtävistä 
sekä tiedot toimitusjohtajasta ja hänen tehtävistään. Selvitys päivitetään vuosittain. Selvitys 
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 on julkistettu 4.3.2013 ja on saatavilla yhtiön inter-
net-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi.

Yhtiön hallintorakenteen perustan muodostavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet; yh-
tiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Hallituksen työskentelyä avustavat hallituksen valio-
kunnat ja yhtiön operatiivisen toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä. 
Yhtiöllä on lisäksi yhtiökokouksen perustama osakkeenomistajien nimitysvaliokunta.

http://www.technopolis.fi/fi/technopolis/Sivut/default.aspx
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yhTiÖkokous

Osakkeenomistajat käyttävät Technopoliksessa ylintä päätöksentekovaltaa yhtiökokouk-
sessa. Technopoliksen varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun 
mennessä ja ylimääräisiä yhtiökokouksia pidetään hallituksen kutsusta päätöksenteon niin 
vaatiessa tai jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 prosenttia yhtiön osak-
keista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 
käsiteltävät asiat määritellään osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Näihin kuuluvat 
muun muassa: 
•	 tilinpäätöksen	vahvistaminen
•	 tilikauden	voiton	käyttämisestä	ja	osingonmaksusta	päättäminen
•	 vastuuvapaudesta	yhtiön	hallituksen	jäsenille	ja	toimitusjohtajalle	päättäminen
•	 hallituksen	jäsenten	ja	tilintarkastajien	valitseminen	sekä	näiden	palkkioista	päättäminen.	

Varsinainen yhtiökokous voi hallituksen tai osakkeenomistajan ehdotuksesta päättää myös 
muista yhtiökokouksen toimivaltaan osakeyhtiölain mukaan kuuluvista asioista. Osakkeen-
omistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiöko-
kouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiökokouksessa jokaisella osakkeenomistajalla on li-
säksi kyselyoikeus sellaisen asian osalta, joka on yhtiökokouksen asialistalla.

Yhtiökokouksen koolle kutsumisessa ja järjestämisessä noudatetaan osakeyhtiölain sään-
nöksiä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia. Technopolis julkaisee yhtiö-
kokouskutsun pörssitiedotteena sekä yhtiön internet-sivuilla.

osakkeenomisTajien nimiTysToimikunTa

Technopoliksen 27.3.2012 pidetty yhtiökokous perusti osakkeenomistajien nimitystoimi-
kunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdo-
tukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikuntaan kuuluu kolme kolmea suurinta osakkeenomistajaa edustavaa, hal-
litukseen kuulumatonta jäsentä sekä asiantuntijajäsenenä ja toimikunnan sihteerinä halli-
tuksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii suurimman osakkeen-
omistajan nimeämä jäsen.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomista-
jalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa 

varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua 
käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, 
jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan jäsenet ovat 1.10.2012 tilanteen mukaan Keskinäisen työeläkevakuutus-
yhtiö Varman varatoimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toi-
mitusjohtaja Harri Sailas ja Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala sekä 
asiantuntijajäsenenä ja toimikunnan sihteerinä Technopolis Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 
Carl-Johan Granvik. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Risto Murto.
 
Nimitystoimikunnan toimikausi jatkuu kunnes uusi nimitystoimikunta on nimetty, ellei yh-
tiökokous toisin päätä. Nimitystoimikunta valmistelee edellä tarkoitetut ehdotukset tarvit-
taessa myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2013 varsinaiselle yhtiökokoukselle on julkistettu 
pörssitiedotteena 31.1.2013.

halliTus

Technopoliksen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja 
enintään seitsemän jäsentä. Yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiölle hallituksen, jonka tehtä-
vät ja toimikausi määräytyvät lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen työjärjestyk-
sen perusteella. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee lisäksi hallituksen puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi vähintään kah-
den mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön mer-
kittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuuden ja 
ilmoittaa, ketkä heistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia merkittävistä 
osakkeenomistajista. Hallituksen tulee toiminnassaan aina edistää yhtiön ja sen kaikkien 
osakkeenomistajien etua. Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Laissa mai-
nittujen tehtävien lisäksi Technopoliksen hallitus on vahvistanut toimintaansa varten työjär-
jestyksen, jossa tarkemmin määritellään hallituksen, sen puheenjohtajan, hallituksen valio-
kuntien, toimitusjohtajan sekä johtoryhmän keskeiset tehtävät.
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Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa:
•	 päättää	 yhtiön	 strategiasta,	 liiketoiminnan	 rakenteesta	 ja	merkittävistä	 organisaatiorat-

kaisuista,
•	 vahvistaa	budjetti	ja	ohjeet,	joiden	mukaan	Technopoliksen	riskienhallinta	ja	sisäinen	val-

vonta järjestetään,
•	 valvoa	yhtiön	hallintoprosessien	riittävyyttä,	asianmukaisuutta	ja	tehokkuutta,
•	 vahvistaa	 yhtiön	 raportointijärjestelmä	 sekä	 varojen	 sijoittamista	 koskevat	 valtuudet	 ja	

ohjeet,
•	 päättää	 kiinteistösijoitusomaisuuden	 hankkimisesta,	 luovuttamisesta	 ja	 investoinneista	

sekä muista yhtiön liiketoiminnan laajuuteen ja laatuun nähden epätavallisista ja laaja-
kantoisista asioista,

•	 nimittää	toimitusjohtaja	ja	johtoryhmän	jäsenet	ja	päättää	heidän	vastuualueistaan	ja	pal-
kitsemisestaan,

•	 vahvistaa	 henkilöstön	palkitsemisessa	 ja	 kannustinjärjestelmissä	 noudatettavat	 periaat-
teet,

•	 päättää	yhtiön	lyhyen	ja	pitkän	aikavälin	palkitsemisjärjestelmistä,
•	 päättää	avainhenkilöiden	seuraajasuunnitelmasta	sekä
•	 määritellä	yhtiön	osinkopolitiikka	ja	tehdä	voitonjakoehdotus	yhtiökokoukselle.

Technopoliksen yhtiökokous 27.3.2012 päätti valita hallitukseen seuraavat henkilöt:

Carl-Johan Granvik
KTM, syntynyt 1949, hallituksen jäsen vuodesta 2011, varapuheenjohtaja 2011 - 26.3.2012 ja 
hallituksen puheenjohtaja 27.3.2012 alkaen.

Hän on toiminut koko työuransa Nordea Pankki Oyj:ssä ja sen edeltäjissä, viimeksi ennen 
eläkkeelle jäämistään Nordea-konsernin riskienhallintajohtajana ja Nordean Suomen maa-
johtajana sekä johtoryhmän jäsenenä ja varatoimitusjohtajana Nordea Pankki Oyj:ssä. Hän 
on Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja useiden säätiöiden hallituksien jäsen.

Matti Pennanen
DI, syntynyt 1951, hallituksen jäsen vuodesta 2005, varapuheenjohtaja 2005 - 30.3.2011 ja 
uudelleen 27.3.2012 alkaen.

Hän on Oulun kaupunginjohtaja ja toiminut aiemmin mm. Oulun apulaiskaupunginjohta-
jana sekä Palmberg-Rakennus Oy:n ja YIT-Yhtymä Oy:n eri tehtävissä Suomessa ja ulko-
mailla. Hän on Oulun yliopiston tukisäätiön ja Suomen Satamaliitto Ry:n hallituksen jäsen ja 
Barents keskus Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Pertti Huuskonen Pekka Korhonen Timo Ritakallio

Matti PennanenCarl-Johan Granvik Teija Andersen
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Teija Andersen
MMM, eMBA, syntynyt 1957, hallituksen jäsen vuodesta 2009.

Hän on Adviso TMA Oy:n toimitusjohtaja ja on aiemmin toiminut muun muassa Fazer-kon-
sernin strategisesta markkinoinnista vastaavana johtajana sekä Fazer Amican toimialajohta-
jana. Hän on myös Diacor Terveyspalvelut Oy:n, Paletti Oy:n ja Mainostajien Liitto Ry:n ja 
HKScan Oyj:n hallituksen jäsen.

Pertti Huuskonen
DI, MKT, eMBA, syntynyt 1956, hallituksen jäsen vuodesta 2008 ja hallituksen puheenjoh-
taja 2008 - 26.3.2012.

Hän toimii sijoitus- ja konsultointiyhtiö Lunacon Oy:n toimitusjohtajana ja Oulun yliopiston 
Oulu Business Schoolin asiantuntijana ja lehtorina. Aiemmin hän toimi Technopolis Oyj:n 
toimitusjohtajana vuosina 1985 - 2008 sekä toimitusjohtajana perustamassaan koneauto-
maatioalan yrityksessä, Vakote Oy:ssä. Hän on Suomen Hoivatilat Oy:n hallituksen puheen-
johtaja ja sanomalehti Kalevan hallituksen jäsen, Capricode Oy:n ja kiinteistökehitysyhtiö 
Pro Kapital Grupp AS:n hallituksen jäsen.

Pekka Korhonen
OTK ja TK, syntynyt 1952, hallituksen jäsen vuosina 2007 - 2008 sekä 2010 alkaen.

Hän on NV Kiinteistösijoitus Oy:n toimitusjohtaja ja VVT Kiinteistösijoitus Oy:n toimitus-
johtaja. Hän on aiemmin toiminut mm. OP-Eläkekassan ja OP-Eläkesäätiön toimitusjohtaja-
na ja sijoituspäällikkönä vuosina 1986 - 2010.

Timo Ritakallio
OTK, MBA, syntynyt 1962, hallituksen jäsen vuodesta 2008.

Hän on Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja. Hän on aiemmin 
toiminut Pohjola Pankki Oyj:n varatoimitusjohtajana sekä konsernin johtoryhmän varapu-
heenjohtajana sekä sitä ennen OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n varatoimitusjohta-
jana ja johtokunnan jäsenenä. Hän on myös Outotec Oyj:n hallituksen jäsen.

Kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Pertti Huuskosta ovat riippumattomia yhtiöstä 
ja Timo Ritakalliota lukuun ottamatta sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus on kokoontunut tilikauden 2012 aikana 14 kertaa. Keskimääräinen kokousten osal-
listumisprosentti on ollut 95,3 prosenttia.

Vuonna 2012 Technopoliksen hallituksen jäsenille maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot sekä 
hallituksen jäsenten osake- ja optio-omistukset 31.12.2012 käyvät ilmi oheisista taulukoista. 
Hallituksen jäsenet ovat hankkineet 50 prosentilla vuosipalkkioista yhtiön osakkeita, joiden 
arvo sisältyy alla esitettyyn vuosipalkkioon. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkio-
na saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Kokouspalk-
kiot sisältävät sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot. Hallituksen 
jäsenten ajantasaiset omistustiedot ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla www.technopolis.fi.

halliTuksen jäsenTen vuosi- ja kokouspalkkioT 2012

Vuosipalkkio, 
EUR

Kokouspalkkio, 
EUR Yhteensä, EUR

Carl-Johan Granvik 50 000 18 800 68 800
Matti Pennanen 30 000 12 600 42 600
Teija Andersen 25 000 12 600 37 600
Pertti Huuskonen 25 000 13 800 38 800
Pekka Korhonen 25 000 11 400 36 400
Timo Ritakallio 25 000 15 800 40 800
Yhteensä 180 000 85 000 265 000

halliTuksen jäsenTen ja heidän lähipiirinsä omisTa-
maT Technopolis oyj:n osakkeeT ja opTioT 31.12.2012

Osakkeet Optio 2007 B Optiot 2007 C
Carl-Johan Granvik 23 907 - -
Matti Pennanen 26 505 - -
Teija Andersen 15 541 - -
Pertti Huuskonen 20 446 170 000 20 000
Pekka Korhonen 17 824 - -
Timo Ritakallio 20 571 - -
Yhteensä 124 794 170 000 20 000

halliTuksen valiokunnaT

Hallitustyöskentelyn tehostamiseksi hallitus on perustanut keskuudestaan kaksi valiokun-
taa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan, jotka valmistelevat hallituksen vas-
tuulle kuuluvia asioita. Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet järjestäyty-
miskokouksessaan. Valiokunnassa on aina vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenillä 
on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

http://www.technopolis.fi/fi/technopolis/Sivut/default.aspx
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Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle jokaisesta kokouksesta ja valiokuntien ko-
kousten pöytäkirjat toimitetaan kaikille hallituksen jäsenille.

TarkasTusvaliokunTa

Hallituksella on tarkastusvaliokunta, joka tukee hallitusta yhtiön taloudellista raportointia ja 
valvontaa koskevien asioiden käsittelyssä. Valiokunnan jäsenten on oltava riippumattomia 
yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajis-
ta. Yhtiö on vuodelta 2012 antamassaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukai-
sessa selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ilmoittanut poikkeavansa tarkastusvalio-
kunnan kokoonpanon suhteen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksesta 
26 ”Tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuus”. Vähintään yhden valiokunnan jäse-
nen on oltava talouden asiantuntija, jolla on riittävä tietämys ja kokemus laskentatoimesta, 
kirjanpidosta tai tarkastuksesta. Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.
 
Tarkastusvaliokunnan keskeisinä tehtävinä on muun muassa seurata yhtiön taloudellista 
raportointia ja tilinpäätöksen tilintarkastusta, seurata sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
tajärjestelmien tehokkuutta sekä käsitellä sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja raportit. 
Tarkastusvaliokunta arvioi tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja 
erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle. Tarkastusvaliokunta käsittelee myös yhtiön 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästään vuosittain antaman selvityksen ja valmistelee tilintar-
kastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen yhtiökokoukselle.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat 27.3.2012 alkaen puheenjohtajana Carl-Johan Granvik ja 
jäseninä Pertti Huuskonen ja Pekka Korhonen. Tarkastusvaliokunta on kokoontunut tilikau-
den 2012 aikana 7 kertaa. Kokousten osallistumisprosentti on ollut 100 prosenttia.

palkiTsemisvaliokunTa

Hallituksella on palkitsemisvaliokunta, joka tukee hallitusta yhtiön johdon palkitsemis- ja 
nimitysasioiden käsittelyssä sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmien valmistelussa. Palkitsemis-
valiokunnan keskeisinä tehtävinä on muun muassa:
•	 valmistella	toimitusjohtajan	ja	yhtiön	muun	ylimmän	johdon	nimitys-	ja	palkitsemisasioita
•	 kartoittaa	toimitusjohtajan	ja	yhtiön	muun	ylimmän	johdon	seuraajia	sekä	arvioida	yhtiön	

johtoa ja muita avainhenkilöitä koskevaa seuraajasuunnitteluprosessia
•	 valmistella	ja	kehittää	yhtiön	palkitsemisjärjestelmiä	ja	valvoa	niiden	läpinäkyvyyttä	ja	tar-

koituksenmukaisuutta ja

•	 vastata	palkka-	ja	palkkioselvitykseen	liittyviin	kysymyksiin	yhtiökokouksessa.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat 27.3.2012 alkaen puheenjohtajana Timo Ritakallio ja jäseni-
nä Teija Andersen ja Matti Pennanen. Palkitsemisvaliokunta on kokoontunut tilikauden 2012 
aikana 10 kertaa. Keskimääräinen kokousten osallistumisprosentti on ollut 95 prosenttia.

ToimiTusjohTaja 

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisten toimintojen johtamisesta ja valvonnasta osakeyh-
tiölain sekä hallitukselta saamiensa valtuuksien ja suuntaviivojen mukaisesti. Toimitusjohta-
jan valitsee hallitus.

Toimitusjohtajan keskeisiin tehtäviin kuuluu:
•	 valvoa	strategisten	suunnitelmien	noudattamista,	joista	hallitus	on	päättänyt
•	 huolehtia	 hallituksen	 investointipolitiikan	puitteissa	 tekemien	päätösten	 täytäntöönpa-

nosta
•	 huolehtia	siitä,	että	hallituksen	jäsenet	saavat	yhtiön	taloudellisen	tilanteen,	rahoitusase-

man ja kehityksen seuraamiseksi sekä merkittävistä yhtiön toimintaan liittyvistä tapahtu-
mista, päätöksistä ja tulevista hankkeista jatkuvasti tarpeellista tietoa.

Toimitusjohtaja myös vastaa siitä, että hallituksen kokouksissa käsiteltävä kokousmateriaali 
on valmisteltu asianmukaisesti, ja osallistuu hallituksen kokouksiin esitellen kokouksissa kä-
siteltävät asiat.

Toimitusjohtaja
Keith Silverang, BA, MBA, syntynyt 1961, on toiminut Technopolis Oyj:n toimitusjohta-
jana vuodesta 2008 alkaen. Hän on työskennellyt konsernissa vuodesta 2004 alkaen muun 
muassa pääkaupunkiseudun yksikön johtajana ja Technopolis Ventures Oy:n toimitusjohta-
jana. Aiemmin hän toimi mm. AAC Global Oy:n varatoimitusjohtajana, Hackman-konser-
nin johtajana sekä perustamansa Oy ICS Ltd:n toimitusjohtajana.

johToryhmä

Yhtiössä on toimitusjohtajaa avustava johtoryhmä, jonka jäsenet hallitus nimittää toimi-
tusjohtajan esityksestä. Johtoryhmässä on oltava vähintään kolme jäsentä ja johtoryhmän 
kokousten puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajan 
kutsusta tarvittaessa. Johtoryhmä valmistelee tarvittavat päätösesitykset hallitukselle yhtiön 
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strategiasta, kehittämisestä ja investoinneista sekä toimeenpanee tehdyt päätökset. Johto-
ryhmä laatii hallitukselle esitettäväksi yhtiön budjetin sekä valvoo yhtiön ja sen liiketoimin-
tayksiköiden budjetin toteutumista ja kannattavuutta sekä muita liiketoiminnan kannalta 
ajankohtaisia asioita. Johtoryhmässä käsitellään myös mm. yhtiön henkilöstöpolitiikkaan 
ja tiedottamiseen liittyviä kysymyksiä pyrkimyksenä edistää tiedonkulkua ja yhteistyötä eri 
organisaatio-osien välillä.

Vuoden 2012 aikana yhtiön johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan lisäksi seuraavat henkilöt:

Reijo Tauriainen, FM, syntynyt 1956, talousjohtaja, Technopoliksen palveluksessa vuodes-
ta 2004. Hän toimii myös yhtiön varatoimitusjohtajana. Aiemmin hän toimi mm. Flextronics 
ODM Finland Oy:n talousjohtajana.
Marko Järvinen, DI, syntynyt 1970, Suomen yksikön liiketoimintojen johtaja sekä yhtiön 
myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja, Technopoliksen palveluksessa vuosina 2006 
- 2012. Aiemmin hän toimi mm. Mercuri Internationalin konsulttina yritysten henkilöstön 
kehittämistehtävissä sekä erilaisissa kotimaan ja kansainvälisen myynnin tehtävissä.
Satu Eskelinen, DI, syntynyt 1961, yrityspalveluiden johtaja, Technopoliksen palvelukses-
sa vuodesta 2007. Aiemmin hän toimi mm. Solteq Oyj:n konsultointi- ja teknologiayksikön 
yksikönjohtajana, Elisa Oyj:n aluejohtajana ja Soon Com Oy:n markkinointijohtajana ja toi-
mitusjohtajana.
Sami Juutinen, OTK, ML, syntynyt 1972, kansainvälisten liiketoimintojen johtaja, Techno-
poliksen palveluksessa vuodesta 2011. Aiemmin hän on toiminut Kone-konsernissa useissa 
tehtävissä, viimeksi Koneen Lähi-idän huoltoliiketoiminnasta ja liiketoiminnan kehityksestä 
vastaavana johtajana.
Kari Kokkonen, DI, syntynyt 1963, kiinteistötoimintojen johtaja, Technopoliksen palve-
luksessa vuodesta 2008. Aiemmin hän on ollut osakkaana ja konsulttina Saraco D & M Oy:n 
palveluksessa sekä kehitys- ja rakennushanketehtävissä NCC:llä.
Jukka Rauhala, DI, syntynyt 1959, palveluliiketoimintojen johtaja, Technopoliksen palve-
luksessa vuosina 2010 - 2012. Aiemmin hän on ollut operatiivisten toimintojen johtajana 
mm. Hewlett-Packardilla ja Nokia Networksilla. Lisäksi hän on toiminut partnerina Nordic 
Venture Partnersilla.

Technopolis Oyj ilmoitti marraskuussa 2012 uudistavansa johtoryhmänsä kokoonpanon 
vuoden 2013 alusta. Johtoryhmän jäseninä 1.1.2013 alkaen toimivat toimitusjohtaja Keith 
Silverang, talous- ja varatoimitusjohtaja Reijo Tauriainen, Suomen liiketoimintojen johtaja  
sekä yhtiön myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Juha Juntunen, kansainvälisten 
liiketoimintojen johtaja Sami Juutinen, kiinteistötoimintojen johtaja Kari Kokkonen sekä la-
kiasiainjohtaja Outi Raekivi.

Marko Järvinen

Kari Kokkonen Jukka Rauhala

Satu EskelinenReijo Tauriainen

Sami Juutinen

Keith Silverang
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Vuonna 2012 Technopoliksen toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille maksetut 
palkat ja palkkiot sekä johtoryhmän jäsenten osake- ja optio-omistukset 31.12.2012 käyvät 
ilmi oheisista taulukoista. Johtoryhmän jäsenten ajantasaiset omistustiedot ovat nähtävissä 
yhtiön internet-sivuilla www.technopolis.fi.

ToimiTusjohTajan ja muiden johToryhmän
jäsenTen palkiTseminen 1.1. - 31.12.2012

Vuosi-
palkka 

(sis. 
luontois-

edut)

Vuosi-
bonus 

vuodelta 
2011

Osake-
palkkio-

järjes-
telmä 1)

Optiot, 
myynti-

tulot Yhteensä
Toimitusjohtaja 199 908 85 500 180 418 85 173 550 999
Muut johtoryhmän 
jäsenet 702 188 113 900 263 865 134 853 1 214 806
Yhteensä 902 096 199 400 444 283 220 026 1 765 805

1) Sisältää osakepalkkiojärjestelmän perusteella annetut osakkeet ja osakepalk-
kiojärjestelmän ehtojen mukaisesti maksetun rahaosuuden verojen kattamiseksi 

johToryhmän jäsenTen ja heidän lähipiirinsä omis-
TamaT Technopolis oyj:n osakkeeT ja opTioT 31.12.2012

Osakkeet Optio 2007 B Optiot 2007 C
Keith Silverang 22 592 70 000 60 000
Reijo Tauriainen 26 243 50 000 25 000
Marko Järvinen 7 343 20 000
Satu Eskelinen 5 610 25 000
Sami Juutinen 13 438 - -
Kari Kokkonen 4 529 - 23 000
Jukka Rauhala 6 678 - -
Yhteensä 86 433 165 000 108 000

Technopolis Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten 
sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistamia osakkeita oli 31.12.2012 yhteensä 
211 227 kappaletta eli 0,28 prosenttia koko osakekannasta.

ToimiTusjohTajan ja johToryhmän
palkiTseminen

Toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus. Toimi-
tusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta 
luontoisetuineen sekä yhtiön tulokseen ja henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvasta 
vuosibonuksesta. Lisäksi toimitusjohtaja ja johtoryhmän muut jäsenet ovat mukana yhtiön 
pitkän aikavälin osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä sekä henkilöstölle suunnatussa 
optio-ohjelmassa vuodelta 2007. Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenten eläkeikä 
ja eläke määräytyvät kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsää-
dännön mukaan.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2010 - 2012 perusteella ansaintakaudelta 2011 an-
nettiin vuonna 2012 toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille palkkioina yhteensä 
55 259 osaketta. Ansaintakaudelta 2012 osakepalkkiot maksetaan huhtikuussa 2013. Yhtiön 
hallitus on helmikuussa 2013 päättänyt uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä 
2013 - 2016.

Ajantasainen tieto yhtiön kannustinjärjestelmistä saatavilla ”Palkka- ja palkkioselvityksestä” 
yhtiön internet-sivuilla www.technopolis.fi.

sisäpiirihallinTo

Technopolis noudattaa Helsingin pörssin antamaa sisäpiiriohjetta, minkä lisäksi Techno-
polis on laatinut oman sisäpiiriohjeen määrittelemään yhtiökohtaisia sisäpiirihallinnon me-
nettelytapoja ja käytäntöjä.

Technopoliksen ilmoitusvelvollisia lakimääräisiä sisäpiiriläisiä ovat hallituksen jäsenet, toi-
mitusjohtaja ja tämän sijainen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä yhtiön määritte-
leminä muuhun ylimpään johtoon kuuluvina henkilöinä johtoryhmän jäsenet. Näiden laki-
määräisten sisäpiiriläisten ja heidän lähipiirinsä omistus- ja kaupankäyntitiedot ovat julkisia. 
Lakimääräisten sisäpiiriläisten omistus- ja kaupankäyntitiedot ovat saatavilla yhtiön inter-
net-sivuilta osoitteesta www.technopolis.fi.

Technopoliksen pysyvään, ei-julkiseen yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluu henki-
löitä, jotka asemansa tai työsuhteeseen tai muuhun sopimukseen perustuvien tehtäviensä 
perusteella saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa. Tällaisia henkilöitä Technopoliksessa ovat 

http://www.technopolis.fi/fi/technopolis/Sivut/default.aspx
http://www.technopolis.fi/fi/technopolis/Sivut/default.aspx
http://www.technopolis.fi/fi/technopolis/Sivut/default.aspx
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hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten sihteerit ja assistentit sekä 
henkilöt, jotka vastaavat yhtiön taloudesta ja taloudellisesta raportoinnista, rahoituksesta, 
sijoitus- ja kehitystoiminnasta, konserniviestinnästä ja sijoittajasuhteista, lakiasioista, IT-toi-
minnoista sekä sisäisestä tarkastuksesta.
 
Osana yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä yhtiö ylläpitää tarvittaessa myös ns. hankekohtaisia 
sisäpiirirekistereitä sellaisista luottamuksellisesti valmisteltavista asiakokonaisuuksista tai 
järjestelyistä, joita Helsingin pörssin sääntöjen mukaisin kriteerein voidaan pitää hankkeina, 
ja jotka toteutuessaan voivat olennaisesti vaikuttaa Technopoliksen osakkeen arvoon.

Technopoliksen sekä ilmoitusvelvollisten lakimääräisten että pysyvien yrityskohtaisten si-
säpiiriläisten osalta sisäpiirirekisteriä ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n NetSire-järjestel-
mässä. Yhtiön hankekohtaisia rekistereitä ylläpidetään yhtiön toimesta.

Technopolis suosittelee, että sen lakimääräiset ja pysyvät yrityskohtaiset sisäpiiriläiset teke-
vät yhtiön liikkeeseenlaskemiin arvopapereihin pitkäaikaisia sijoituksia ja että kaupankäynti 
ajoitetaan hetkeen, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto osakkeen ar-
voon vaikuttavista seikoista.  Yhtiön lakimääräiset ja pysyvät yrityskohtaiset sisäpiiriläiset 
ovat velvollisia pyytämään yhtiön sisäpiirivastaavalta arvion suunnitellun kaupankäynnin 
lain- ja ohjeenmukaisuudesta aina ennen kaupankäyntiä. Yhtiön lakimääräiset ja pysyvään 

yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkityt sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Techno-
poliksen osakkeilla tai osakkeisiin oikeuttavilla arvopapereilla 21 vuorokauden mittaisen 
ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista. Yhtiö 
tarkistuttaa julkiseen sisäpiirirekisteriin merkityillä lakimääräisillä sisäpiiriläisillä rekisteriin 
merkityt tiedot vähintään kerran vuodessa ja valvoo sisäpiiriläisten kaupankäyntiä Euroclear 
Finland Oy:n rekisteritietojen perusteella vuosittain.
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raporToinTiperiaaTTeeT 

Tämä on Technopoliksen toinen vuosittainen vastuullisuusraportti. Keväällä 2012 ilmesty-
nyttä edellistä ympäristövastuullisuusraporttia on laajennettu kattamaan Global Reporting 
Initiativen (GRI) mukaisesti taloudellisen ja sosiaalisen vastuun osa-alueet sekä yrityksen 
ja raportoinnin taustatiedot. Aikaisemmin raportoituja tietoja vuodelta 2011 on vähäisessä 
määrin tarkennettu. Tarkennukset koskevat arvioitujen tietojen korvaamista mitatuilla lu-
vuilla kokonaisenergiankulutuksen ja veden kulutuksen osalta, mikä auttaa kuvaamaan pa-
remmin koko kiinteistökannan kulutusta. Raportin tavoitteena on kuvata kattavasti yhtiön 
vastuullisuutta toimintaympäristössään. Technopoliksen tekemän itsearvionnin perusteella 
raportin on arvioitu vastaavan GRI:n mukaista raportointitasoa C.

Raportissa sovelletaan GRI:n kiinteistö- ja rakennussektorin toimialakohtaisia (CRESS) 
suosituksia vastuullisuusraportoinnin sisällöstä ja raportointiperiaatteista. Raportoinnin 
kattavuus suhteessa GRI:n G3.1-raportointiohjeistukseen on esitetty raportin lopussa GRI 
Index-taulukkona sivuilla 40 - 42.

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön vastuullisuusraportti julkaistaan vuosittain ja siinä 
esitetyt tiedot vastaavat tilinpäätosjaksoa eli 1.1. - 31.12. Seuraava GRI:n mukainen vastuulli-
suusraportti pyritään julkaisemaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2014.

Technopolis raportoi ekologisia tunnuslukuja tämän vastuullisuusraportin lisäksi IFRS:n ja 
EPRA:n (European Public Real Estate Association) mukaisten taloudellisten tietojensa yh-
teydessä neljä kertaa vuodessa. Näissä ympäristöluvuissa yhtiö raportoi energian- ja veden-
kulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä suhteessa asetettuihin ympäristötavoitteisiin. Yhtiö on 

RAPoRToInTIPERIAATTEET 
jA RAjAUKSET
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julkaissut tilinpäätöstiedotteensa 13.2.2013 ja taloudellisen katsauksen 2012 4.3.2013. 
Technopolis ei ole saanut raportointijaksolla palkintoja.

laskenTaperiaaTTeeT ja rajaukseT

Ympäristövastuun raportointi noudattaa EPRA:n tuoreimpia ohjeistuksia tunnuslukujen 
mittayksiköistä ja kulutusintensiteetin kuvaamisesta. Ekologisen vastuun tunnuslukujen 
raportointi sisältää kaikki Technopoliksen omistamat kohteet pois lukien Suomessa Tam-
pereen Tohlopin kiinteistöt ja hoitovastikkeettomasti vuokratut tilat. Osaomistuskohteissa 
omistusosuutta ei ole otettu kulutuksessa huomioon. 

Tunnusluvut energian ja veden osalta ovat kokonaiskulutuksia teknisistä ja yhteisistä tiloista 
sekä asiakastiloista (EPRA laajuus 1 ja 2) ja jätemäärät kokonaisjätemääriä sisältäen Techno-
poliksen ja asiakkaiden jätteet. Hiilidioksidipäästöjen tunnusluvut perustuvat edellä mainit-
tuihin energiankulutuksen kokonaiskulutuksiin (EPRA laajuus 2 ja Viron maakaasun osalta 
EPRA laajuus 1) ja Technopoliksen oman henkilökunnan matkustamista kilometreistä ai-

heutuneisiin liikenteen epäsuoriin hiilidioksidipäästöihin (EPRA laajuus 3). Kokonaisener-
giankulutuksen ja sen hiilidioksidipäästöjen intensiteettiä laskettaessa jakajana on käytetty 
EPRA:n mukaisesti kunkin kohteen kokonaispinta-alaa (brm2), jolla kulutus on aikaansaatu, 
sillä asiakastilojen lisäksi yleiset ja tekniset tilat vaikuttavat kokonaiskulutukseen.

Technopolis raportoi osassa ympäristötunnuslukuja sekä konsernin kaikkien seurannassa 
olevien kohteiden kulutustiedot että vertailun vuoksi myös konsernin vertailukelpoisten 
neljännesvuosittain raportoinnissa mukana olevien kohteiden tiedot. Vertailukelpoisten 
kohteiden tiedoissa on pyritty siihen, että kiinteistökohteiden joukko pysyisi samana (li-
ke-for-like) ja että kaikille joukon kohteille löytyisi vertailukelpoiset kulutuslukemat vähin-
tään kahdelta peräkkäiseltä vuodelta energian ja veden kulutuksen osalta sekä energiankulu-
tuksen hiilidioksidipäästöjen osalta. Kulutukset ovat mitattuja, etäluettuja tai manuaalisesti 
luettuja, Technopoliksen oman kiinteistöpäälliköiden muodostaman tiimin ja kumppanei-
den raportoimia tietoja.

Muilta osin raportointi kattaa koko Technopoliksen toiminnan kaikissa toimintamaissa, eikä 
erityisiä perusteita raportin laajuuden rajaamiselle ole. Taloudellisissa tunnusluvuissa ovat 
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Taloudellinen vastuu:
1. Toiminnan taloudellinen kannattavuus ja 

tulevaisuuden kasvu
2. Hyvä hallinnointitapa ja eettiset toiminta-

periaatteet 
3. Riskienhallinta
4. Taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja 

jakaminen
5. Valtiolta saadut tuet
6. Epäsuorat vaikutukset talouteen 
7. Lainsäädännön ja verotuksen kehityksen 

seuraaminen

Ekologinen vastuu:
1. Energiatehokkuus tuotteissa ja palveluissa
2. Kiinteistöjen veden kulutus

3. CO2- päästöjen vähentäminen
4. Tehokas matkustaminen 
5. Jätehuolto ja lajittelu
6. Uusiutuvien energialähteiden käyttö
7. Luonnon monimuotoisuus

Sosiaalinen vastuu:
1. Henkilöstön osaamisen kehittäminen
2. Työterveys ja -turvallisuus
3. Monimuotoinen työyhteisö 
4. Vakaat työsuhteet
5. Henkilöstön tasa-arvo
6. Asiakas- ja käyttäjätyytyväisyys
7. Avoin ja sääntöjen mukainen viestintä
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mukana kaikki Technopoliksen kohteet, joissa sen omistusosuus on vähintään 50 prosenttia 
ja joissa sillä on operatiivinen määräysvalta. Taloudellisissa tunnusluvuissa kohteiden, joissa 
omistusosuus on 20 - 50 prosenttia, vähemmistöosuus on otettu huomioon.

Tilikauden aikana ostetut tai myydyt yhtiöt on yhdistelty tai poistettu konsernin kirjanpi-
dosta siitä hetkestä alkaen, jolloin niitä koskeva määräysvalta on muuttunut. Vuonna 2012 
Technopoliksen myymien kohteiden vaikutus tunnuslukuihin ei ole merkittävä ja ne eivät 
olleet ympäristötunnuslukujen vertailukelpoisten kiinteistöjen joukossa. Kaiken kaikkiaan 
suuria muutoksia ei ole tapahtunut suhteessa edellisen vuoden ympäristövastuuraporttiin. 

Technopolis osti 17.10.2012 Yleisradiolta Tampereen Tohlopin kiinteistön. Investointi oli 
23,3 milj. euroa ja kampuksen vuokrattava pinta-ala on 32 000 neliömetriä. Kampus on mai-
nitusta päivämäärästä alkaen ollut mukana konsernin talousluvuissa. Lisäksi konsernin oma 
rakennuttaminen lisäsi vuoden 2012 aikana vuokrattavaa pinta-alaa 35 400 neliömetriä.

olennaisuusarvio

Tähän vastuullisuusraporttiin on pyritty kokoamaan ne olennaiset teemat, jotka liittyvät 
joko Technopolis-konsernin toiminnan merkittävimpiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympä-
ristövaikutuksiin, tai jotka voivat olla merkittäviä Technopoliksen sidosryhmien valintojen 
tekemiselle. Raporttia käsittelevät sidosryhmät on oletettu samoiksi kuin sivulla 5 esitellyt 
Technopoliksen sidosryhmät. Raportoinnin tavoitteena on lisätä yhtiön avoimuutta ja läpi-
näkyvyyttä ja taata siten sidosryhmille paremmat edellytykset toiminnan arviointiin ja pää-
töksentekoon. Tämä on ensimmäinen Technopoliksen tekemä vastuullisuusraportoinnin 
teemojen olennaisuusarvio.

Arviota tehtäessä on pyritty tunnistamaan toimialalle olennaisia vastuullisuusasioita ja suo-
ritettu alan muiden toimijoiden benchmark-analyysi. Myös sidosryhmätoiminnassa esiin 
nousseita näkökohtia, päivityksen alla olevan Technopolis-konsernin kestävän kehityksen 
toimenpideohjelman teemoja sekä vuosille 2012 - 2016 asetetun strategian kasvu- ja kannat-
tavuustavoitteet on huomioitu osana olennaisuuden määrittämistä. 

Technopolikselle olennaiset yhteiskuntavastuunäkökohdat on esitetty oheisessa matriisissa, 
jossa pystyakseli kuvaa merkittävyyttä sidosryhmille ja vaaka-akseli nykyistä tai potentiaalis-
ta vaikutusta Technopolikselle. Merkitystä sidosryhmille on arvioitu kokonaisuutena ja yk-
sittäisten sidosryhmien painoarvo ei kuvastu matriisista. Raportoitujen GRI-indikaattorien 
valinta ja olennaisuusarvio tukevat toisiaan. Olennaisiksi luokiteltuja teemoja on hyödyn-
netty raportin sisällön määrittelyssä ja käsitelty tässä raportissa valitulla laajuudella niiden 
painoarvon ja merkittävyyden mukaan.



18

Technopoliksen toiminta vaikuttaa taloudellisesti useisiin eri sidosryhmiin, kuten vuokra-
laisiin, henkilöstöön, palveluntuottajiin, urakoitsijoihin, omistajiin, rahoittajiin, valtioon ja 
hyväntekeväisyysjärjestöihin. Taloudellista vaikutusta kuhunkin sidosryhmään on arvioitu 
seuraavassa Technopoliksen ja sidosryhmien välisten rahavirtojen avulla, joissa on lisäksi 
mukana myös hyväntekeväisyysjärjestöt.
 
Technopoliksen liikevaihto muodostuu vuokra- ja palvelutuotoista. Liikevaihto vuonna 
2012 oli 107,3 (92,8) milj. euroa. Technopoliksen vuokrat ovat markkinatasoa. Vuokrata-
so nousi pääosin indeksikorotuksien vuoksi edellisestä vuodesta 2,4 prosenttia. Suurin osa  
Technopoliksen vuokrasopimuksista on indeksisidottuja, ja lisäksi asiakkaat maksavat hoito-
vuokrina kiinteistön ylläpitokuluja. 

Technopolis maksoi palkkoja ja palkkioita työntekijöilleen yhteensä 8,6 (8,2) miljoonaa eu-
roa, eläkekuluja 1,5 (1,3) miljoonaa euroa ja muita henkilösivukuluja 0,5 (0,4) miljoonaa eu-
roa. Yhtiöllä ei ole lakisääteisiä eläkkeitä ylittäviä eläkesitoumuksia.

Liiketoiminnan muita kuluja yhtiöllä oli yhteensä 42,3 (36,2) milj. euroa. Toimitiloihin liit-
tyviä kuluja oli 25,2 (21,8) milj. euroa, joista välittömät kulut Technopoliksen omistamista 
kiinteistöistä oli 24,2 (19,6) milj. euroa. Palvelukuluja vuonna 2012 oli 8,8 (6,0) milj. euroa ja 
muita liiketoiminnan kuluja 8,3 (8,3) milj. euroa. Kaikki Technopoliksen liiketoimintayksiköt 
tekevät hoitokuluihin ja siivoukseen liittyvät ostonsa paikallisesti, mutta Suomessa yhtiöllä 
on keskitetty kumppanuussopimusmalli, johon liittyy kokonaisvaltainen kiinteistöhuolto.

TALoUDELLInEn VASTUU

Henkilöstö Julkinen 
sektori / 
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Rahoittajat

Kumppanit / 
Alihankkijat

Hyvän-
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Technopoliksen liiketoimintayksiköt kilpailuttavat kunkin kiinteistökehityshankkeensa 
paikallisesti projektille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Technopoliksen kokonaisinves-
toinnit olivat yhteensä 115,4 (102,5) miljoonaa euroa. Investoinneista 83,9 (98,1) miljoonaa 
euroa kohdistui kiinteistökehitykseen ja 23,3 (0,0) miljoonaa euroa uusien kiinteistöjen han-
kintaan. Lisäksi 8,2 (4,4) miljoonaa euroa kohdistui muihin investointeihin, pääosin palvelu-
tuotantoon. 
 
Edellisten tilikausien voittovarat 31.12.2012 olivat 121,7 (87,4) milj. euroa ja tilikauden tulos 
oli 25,8 (46,7) milj. euroa. Vuodelta 2012 hallitus on ehdottanut osingoksi 0,20 euroa osak-
keelta, joka on yhteensä 12,7 (10,8) milj. euroa. Ehdotettu osinko on 50,6 prosenttia osake-
kohtaisesta tuloksesta ilman sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta ja niiden verovai-
kutuksia. 

Vuoden 2012 lopussa Technopoliksella oli korollisia velkoja rahoituslaitoksilta 608,1 (547,7) 
milj. euroa. Technopoliksen korkokulut ja muut rahoituskulut vuoden aikana olivat 10,3 
(10,2) milj. euroa ja yhtiön maksama keskikorko oli 1,83 prosenttia. Veroja yhtiö maksoi vuo-
den aikana 3,3 (4,4) milj. euroa. 

Technopolis osallistui hyväntekeväisyyteen suuntaamalla rahaa Kirkon Ulkomaanavulle 
(Naisten Pankille). Kyseisen joululahjoituksen suuruus oli 1 000 euroa. 

Technopolis on saanut tukea valtiolta Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus  
TEKES:in ja paikallisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta. Tukea on myön-
netty European Enterprise Network (EEN) toimintaan 122 033 euroa ja energiatehokkuusin-
vestointeihin, kuten energiakatselmuksiin eri kiinteistöissä, yhteensä 48 468 euroa.

riskienhallinTa

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden saavut-
taminen ja tunnistaa, arvioida ja mitata merkittävä riskit ja epävarmuudet ja seurata niitä 
osana päivittäistä liiketoimintojen johtamista. Technopoliksen hallitus on hyväksynyt kon-
sernin riskienhallintapolitiikan, jonka tarkoituksena on määrittää yhtiön riskinkantokyky ja 
-halu, tunnistaa keskeiset riskit sekä varautua niiden toteutumiseen. Riskienhallintapolitii-
kan noudattamista valvotaan riskienhallintatyökalulla, jossa mitataan koko toiminnan osalta 
riskienhallinnan toteutumista. Riskienhallintapolitiikan on laatinut toimiva johto ulkopuoli-
sia asiantuntijoita hyödyntäen tarkastusvaliokunnan ohjauksessa.

Riskienhallinta on dynaaminen ja jatkuva prosessi, jolla on keskeinen rooli Technopoliksen 
strategia- ja vuosisuunnitteluprosessissa. Technopoliksen hallitus seuraa ja arvioi säännöllisesti 
yhtiön liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä ja raportoi niistä lainsäädännön 
ja yhtiötä koskevien muiden määräysten edellyttämällä tavalla. Riskeihin suhtaudutaan liike-
toimintaan normaalisti kuuluvina epävarmuuksina. Riskejä arvioidaan sekä niihin sisältyvien 
mahdollisuuksien hyödyntämisen että riskien pienentämisen tai poistamisen kannalta. 

Osana suunnitteluprosessia yhtiön riskikartta ja toimenpidesuunnitelma päivitetään vas-
taamaan vuosisuunnitelman tavoitteita. Yhtiön johtoryhmä kartoittaa ja arvioi tunnistetut 
riskit kunkin riskin vaikuttavuuden ja toteutumisen todennäköisyyden kannalta vähintään 
vuosittain. Tämän jälkeen analysoidaan keinot, joilla liiketoiminnassa esiintyviä mahdolli-
suuksia voitaisiin tehokkaasti hyödyntää ja uhkia pienentää tai poistaa. Näin syntyvä päivit-
tynyt riskikartta toimenpidesuunnitelmineen käsitellään tarkastusvaliokunnassa ja edelleen 
osana hallituksen vuotuista riskiarviointia. Tarkastusvaliokunta ja hallitus arvioivat suhtau-
tumista keskeisiin riskeihin sekä tarvetta muuttaa riskienhallinnan tavoitteita tai riskienhal-
lintapolitiikkaa. Riskienhallintaan liittyviä mahdollisia muutoksia koskevat päätökset päivi-
tetään konsernin ohjeistukseen ja prosesseihin.   

Riskienhallintaprosessi on integroitu osaksi Technopoliksen jatkuvaa operatiivista toimin-
taa, toiminnan ohjausjärjestelmää sekä strategiaprosessia. Vastuu riskienhallinnasta mää-
räytyy liiketoimintavastuun mukaan. Jokaisella yhtiön työntekijällä on kuitenkin vastuu tun-
nistaa tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä ja informoida niistä esimiestään. Useilla 
konsernin työntekijöistä on palkitsemiseen sidottuja riskienhallintatavoitteita. 

Ylin vastuu riskienhallinnasta on Technopoliksen hallituksella, joka päättää riskienhallin-
nan tavoitteista, määrittelee riskienhallintapolitiikan ja valvoo sen noudattamista konsernin 
johdon esittämien raporttien perusteella. Johtoryhmän tehtävänä on organisoida käytännön 
riskienhallinta ja seurata sen toteutumista omien vastuualueittensa osalta. Liiketoiminta-
yksiköiden ja konsernitoimintojen tehtävänä on toteuttaa riskienhallintaa omassa toimin-
nassaan sekä raportoida sen antamia tuloksia osana muuta toiminnan raportointia. Sisäisen 
tarkastuksen tehtävänä on arvioida riskienhallinnan toimivuutta ja vastaavuutta riskienhal-
lintapolitiikan kanssa.  

Technopolis on jaotellut riskit useisiin eri osa-alueisiin, mikä helpottaa niiden hallinnan 
jalkauttamista organisaatioon sekä seurantaa. Technopoliksen merkittävimmät riskit ovat 
rahoitus- ja asiakasriskit sekä Venäjän liiketoiminnan riskit. Osa toimintaympäristöön liit-
tyvistä riskeistä on sellaisia, joiden toteutumiseen konserni ei voi vaikuttaa, mutta joihin se 
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voi sopeutua mahdollisten negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi. Osa riskeistä taas on 
luonteeltaan sellaisia, että konserni pystyy toiminnallaan vaikuttamaan riskin toteutumis-
todennäköisyyteen ja halutessaan jopa estämään riskin toteutumisen kokonaan. Yksityis-
kohtaisempaa tietoa Technopoliksen toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä on annettu 
hallituksen toimintakertomuksessa tilikaudelta 2012, joka on nähtävillä yhtiön internet-si-
vuilla osoitteessa www.technopolis.fi.

Organisaation johto käsittelee riskiarvioinnin yhteydessä kvalitatiivisesti myös ympäristöstä 
aiheutuvat sekä ympäristöön kohdistuvat riskit. Riskit raportoidaan myös Euroopan inves-
tointipankille sen rahoittamien uudisrakennushankkeiden osalta. Alla tarkastellaan kvali-
tatiivisesti ilmaston muutoksesta ja kestävästä kehityksestä johtuvia riskejä ja taloudellisia 
mahdollisuuksia Technopolis-konsernille. 

Riskit:
•	 Osakekurssia	 heikentävät	 maineriskit	 liittyen	 ympäristötavoitteiden	 toteutumiseen	 ja	

viestintään, ympäristölakien ja -määräysten  noudattamiseen (mm. pilaantuneiden mai-
den puhdistaminen)

•	 Kannattavuutta	heikentävä	hoitokustannusten	ja	-vastikkeiden	nousu	johtuen	jäähdytys-
kauden pitenemisestä, ulkoalueiden hoidon muutoksista säiden ääri-ilmiöiden lisäänty-
essä, tulvariskialueella sijaitsevien kiinteistöjen mahdollisista vesivahingoista ja energian 
hinnan muutoksista sateiden vähentyessä

•	 Biodiversiteetin	häiritseminen	osana	maankäyttöä	ja	rakentamista
•	 Tuottavuutta	heikentävä	henkilöstön	ja	asiakkaiden	työtyytyväisyyden	lasku	johtuen	sisä-

olosuhteiden laatupoikkeamista ja lisääntyvistä ympäristöaiheisista työtehtävistä
•	 Technopoliksen	ja	kumppaneiden	henkilöstön	eettinen	toiminta

Mahdollisuudet:
•	 Positiivista	yritysmielikuvaa	vahvistava	edelläkävijän	maine	
•	 Kilpailuetua	kohteita	vuokrattaessa	luovat	ympäristöluokitukset	ja	-merkit	
•	 Hoitokustannusten	ja	ekologisen	jalanjäljen	hallintaa	edesauttava	energian-	ja	veden	ku-

lutuksen sekä jätemäärien optimointi 
•	 Hallitut	 ja	 laskevat	 hoitokustannukset	 sekä	 parantunut	 ennustettavuus,	 kannattavuus,	

kohteiden houkuttelevuus ja kilpailukyky
•	 Kiinteistön	arvoa	ylläpitävä	ja	nostava,	itsensä	takaisin	maksava	kiinteistöjen	kunnon	pa-

rantaminen 
•	 Lisäarvoa	tuottavat	ja	asiakastyytyväisyyttä	parantavat	vihreät	tilat	ja	palvelut
•	 Liikevaihtoa	kasvattava	vihreiden	tilojen	ja	palveluiden	myynti
•	 Tiivistynyt	yhteistyö	kestävän	kehityksen	teknologioita	tuottavien	asiakasyritysten	kanssa,	

parantunut lojaalisuus ja asiakkaiden kasvu

Ympäristöstä aiheutuvat riskit, kuten ilmastonmuutos ja sen seuraukset, vaikuttavat Techno-
poliksen toimintaympäristöön pääosin pitkällä aikavälillä. Ilmaston on arvioitu lämpenevän 
yhtiön toiminta-alueilla kahdesta kuuteen celsiusastetta useiden vuosikymmenien kuluessa. 
Tämä lisää sääolosuhteiden ääri-ilmiöitä, ja esimerkiksi voimakkaat myrskyt, tulvat ja lu-
misateet lisääntyvät. Viime vuonna lumenpoistossa oli haasteita muun muassa pääkaupun-
kiseudulla. Tulvahaittoja ei kuitenkaan ilmennyt, vaikka Technopoliksen kohteista ainakin 
viisi kiinteistöä pääkaupunkiseudulla (Innopoli 1 ja 2, Ventures, Ruoholahti 1 ja 2) sijaitsevat 
tulvariskialueilla.

Technopolis pyrkii vuosille 2011 - 2015 asettamansa ympäristöstrategian mukaisilla  toimen-
piteillä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, energiatehokkuuden lisäämiseen, vedenkulutuk-
sen vähentämiseen, jätteenkäsittelyn parantamiseen, kiinteistökannan vertailtavuuteen ja 
kehitykseen kansainvälisesti tunnetuin luokitusjärjestelmin sekä raportoinnin ja viestinnän 
avoimuuteen. Näiden lisäksi Technopolis ennakoi tulevia lakiuudistuksia ja seuraa voimaan 
astuneiden määräysten toimeenpanoa kampuksillaan. Yhtiö on myös neuvotellut edullisia ja 
uusiutuvat energialähteet huomioon ottavia energianhankintasopimuksia kumppaneidensa 
kanssa. Myös sisäilman laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota raportointikaudella ja apuna 
hyödynnettiin asiantuntevia kumppaneita ja tarvittaessa Työterveyslaitosta. Uudisraken-
nushankkeissa, kuten esimerkiksi Innovan 4 rakennusvaiheessa, huolehdittiin myös pilaan-
tuneiden maiden puhdistamisesta määräysten mukaisesti.

Technopolis haluaa vähentää henkilöstöriskejä panostamalla työhyvinvointiin ja -jaksami-
seen. Technopolis edellyttää henkilöstönsä lisäksi myös kumppaneiltaan ja alihankkijoiltaan 
vastuullista toimintaa Technopoliksen Code of Conductin mukaisesti. Näitä teemoja tarkas-
tellaan lisää sivuilla 32 - 34 ja 39.

Muutokset ympäristössä tuovat myös mahdollisuuksia. Nämä kulminoituvat vastuulliseen 
imagoon, kustannusten hallintaan ja säästömahdollisuuksiin, kiinteistön arvon ylläpitämi-
seen, asiakkaille tuotettavaan lisäarvoon ja kilpailuetuun ekotehokkuutta parantavien toi-
menpiteiden kautta.

http://www.technopolis.fi/fi/technopolis/Sivut/default.aspx
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ympärisTÖsTraTegia

Technopolis pyrkii tarjoamaan yhä ympäristöystävällisempiä työympäristöjä ja palveluita 
asiakkailleen, sijoittajilleen ja muille sidosryhmilleen. Tätä tukemaan Technopolis on ottanut 
toiminnoissaan käyttöön ympäristöstrategian ja vihreän toimintasuunnitelman vuosille 2011 
- 2015. Strategian keskeisinä kohtina ovat seuraavat ympäristötavoitteet: hiilidioksidipääs-
töjen vähentäminen 20 prosentilla, energian kulutuksen vähentäminen 10 prosentilla sekä 
juomakelpoisen veden kulutuksen vähentäminen 8 prosentilla. Technopolis asetti vuonna 
2012 kaksi uutta tavoitetta jätehuollolle: kaatopaikkajätteen vähentäminen 10 prosenttilla 
ja vähintään 60 prosentin hyötykäyttöasteen saavuttaminen. Ympäristötavoitteet koskevat 
myös Technopoliksen kansainvälisiä kampuksia, joten yhtiöllä on hyvä tilaisuus olla ympä-
ristöystävällisten toimitilojen edelläkävijä myös Pietarissa ja Tallinnassa.
 
Kiinteistöjen ympäristösuorituskyvyn vertailemiseen ja kehittämiseen Technopolis valitsi 
työkaluksi amerikkalaista alkuperää oleva LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design)-ympäristöluokituksen. Yhtiön omien toimistojen ekotehokkuuden parantamisek-
si niille päätettiin tavoitella WWF Suomen myöntämää Green Office -merkkiä. Techno-
poliksen konseptia ja palveluita kehitetään asiakkaille muutoinkin Green Officen mukaisesti. 
Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportointia puolestaan tullaan kehittämään GRI:n mukai-
sesti. 

Ympäristöstrategian toimeenpano on edennyt menestyksekkäästi. Vertailukelpoisten kiin-
teistöjen osalta neljännesvuosittain raportoidut tiedot osoittavat toiminnan oikean suunnan 
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 

 2012 2011 %-muutos
Energian kulutus, kWh/brm2 232,7 235,6 -1,3
Vedenkulutus, m3/henk. 1,21 1,27 -5,3
Hiilidioksidipäästöt (energia), CO2e kg/
brm2 41,0 81,8 -49,8

ympärisTÖserTifikaaTiT, -luokiTukseT ja 
merkiT

Technopolis on panostanut merkittävästi kiinteistöjensä ympäristösuorituskyvyn kehittä-
miseen LEED-ympäristöluokitusten mukaisen suunnittelun ja rakentamisen kautta. Vuonna 
2012 Technopoliksella oli yhteensä 14 LEED Core & Shell 2009 tai Existing Buildings O&M 
2009-rekisteröityä hanketta Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Oulussa, Jyväskylässä, Tampe-
reella, Kuopiossa ja Pietarissa. LEED-rekisteröidyistä hankkeista kahdeksan oli uudisraken-
nushankkeita ja loput kuusi olivat olemassa olevia kiinteistöjä.

Näistä hankkeista Innovan 2 vaihe Jyväskylässä saavutti platinatason ja Ruoholahden 2 vaihe 
Helsingissä kultatason sertifikaatin vuonna 2012. Myös Vantaan 5B(F)-vaihe on saavuttanut 
kultatason sertifikaatin aiemmin vuonna 2011. 

Vuosien 2010 - 2012 aikana Technopolis on tavoitellut omille toimistoilleen WWF Suomen 
myöntämää Green Office -ympäristömerkkiä. Vuonna 2012 kaikilla yhdeksällä Suomen toi-
mistolla oli käytössään Green Office -merkki. Kahdeksan toimistoa saavutti sen kuluneen 
vuoden aikana ja Tampereen toimiston merkki myönnettiin jo aikaisemmin, vuonna 2010. 

Lisäksi Technopolis edellyttää kumppaneiltaan siivouksessa, kiinteistöhuollossa ja ravinto-
loissaan ympäristöohjelmaa ja ympäristöystävällisten tuotteiden ja menetelmien hyödyn-
tämistä mahdollisuuksien mukaan. Kolmessa olemassa olevien kohteiden LEED EB-hank-
keessa Jyväskylän Innova 1:ssä, Espoon Innopoli 2:ssa ja Oulun Elektonikkatie 6:ssa laadittiin 
myös vihreän siivouksen, jätehuollon, ulkoalueiden huollon ja vihreiden hankintojen suun-
nitelmat vuoden 2012 aikana.

ymPäRISTöVASTUU 
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Innovan 2 rakennusvaihe Jyväskylässä on saavuttanut US Green Building Councilin 
varmistaman ympäristöarvioinnin kautta kansainvälisesti korkeimman ekotehok-
kaiden rakennusten luokitustason. Kohde on vuoden 2012 loppuun mennessä toinen 
platinatason LEED-luokituksen saavuttanut kiinteistö Suomessa. Kohteen ympäris-
tösuorituskyky on erinomainen ja se saavutti platinatason kolmannen osapuolen 
arvioinnissa. Innovan 2 rakennusvaihe käsittää 9 839 bruttoneliötä toimistotiloja, 
jotka valmistuivat sekä otettiin käyttöön huhtikuussa 2012.

LEED:in mukaisen suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen tuloksena Innovan 2 
vaihe kuluttaa vähemmän energiaa ja vettä ja sen sisäilman laatu on hyvä. Koh-
teessa tehtyjä LEED-luokitusta tukevia valintoja ovat muun muassa energiapaalut, 
sähköajoneuvojen latauspisteet, vihreä vuokralaisohje, vettä säästävät vesikalus-
tevalinnat, alkuperätodistuksilla varmennettu 100-prosenttisesti vihreä ostosähkö, 
laajennettu toiminnanvarmistus sekä riittäviksi suunnitellut ilmamäärät. Myös pää-
urakoitsijan toimintaa seurattiin työmaalla eroosion ja sedimentoinnin, puhtauden 
ja jätteiden hallinnan osalta LEED:in mukaisesti.

LEED-luokituksen lisäksi Innovan 2 vaihe on ensimmäinen hanke Suomessa, joka 
hyödyntää maalämpöä keräämällä sitä energiapaalujen kautta. Maalämpöputkien 
avulla kohteessa voidaan säästää arviolta 50 prosenttia lämmitykseen ja jopa 40 
prosenttia jäähdytykseen tarvittavasta energiasta. Kiinteistön hiilijalanjäljen on ar-
vioitu olevan lähes puolet pienempi energiapaaluilla ja Are Sensus -paneeleilla ai-
kaansaatavan energiatehokkuuden sekä vihreän ostosähkön ansiosta.

Case Innovan 2 vaIheelle leeD-platInaa
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WWF Suomen ylläpitämä Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöjärjes-
telmä, jonka avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa 
säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Kaikki yhdeksän Technopoliksen Suomen 
toimistoa ovat saaneet WWF Suomen myöntämän Green Office -merkin käyttö-
oikeuden. Myös yhtiön Tallinnan toimisto Virossa saavutti merkin käyttöoikeuden 
1.2.2013 alkaen.

Green Office -hankkeet toteutettiin osana Technopoliksen vuosille 2011 - 2015 ase-
tettua ympäristöstrategiaa. Technopolis pyrkii kehittämään palveluidensa vihreyttä 
ja siten tukemaan myös asiakkaitansa näiden tavoittelemien ympäristömerkkien ja 
-sertifikaattien saavuttamisessa.

Technopoliksen Green Office -merkin käyttöoikeudet saaneet omat toimistot ovat:

• Tampere: Hermiankatu 6-8 (saavutti merkin 2010)
• Helsinki: Energiakuja 3
• Espoo: Tekniikantie 12
• Vantaa: Teknobulevardi 3-5
• Oulu: Elektroniikkatie 8 ja Teknologiantie 1
• Jyväskylä: Piippukatu 11
• Kuopio: Microkatu 1
• Lappeenranta: Laserkatu 6
• Tallinna: Löötsa 6 

Ympäristöystävällisyys on myös taloudellisesti kannattavaa. Arvioiden mukaan 
Techno poliksella on kaikissa omissa Green Office -toimistoissaan mahdollisuus 
säästää kaksipuoleisen tulostuksen avulla jopa 100 000 euroa vuodessa. Hyödyntä-
mällä videoneuvottelulaitteita Technopolis voi omissa matka- ja hotellikustannuk-
sissa säästää arviolta 600 000 euroa vuodessa ja sen lisäksi matkustuksen aiheut-
tamia päästöjä ja siihen käytettyä aikaa.

Case Green offICe -hankkeet
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rakenTamisen ympärisTÖvaikuTukseT 

Uudisrakennushankkeiden tavoitteeksi on asetettu Technopoliksen vihreässä toiminta-
suunnitelmassa ja Design Guide -suunnitteluohjeessa vähintään energiatodistusluokka B. 
Vuonna 2012 uudisrakennuskohteisiin suunniteltiin mm. energiatehokkaita ratkaisuja talo-
tekniikkaan ja valaistukseen. Myös innovatiivisia energiaratkaisuja kokeiltiin, mm. energia-
paaluja pilotoitiin ensimmäisenä Suomessa Jyväskylän Innovan 2 vaiheessa. 

Kohteisiin valittiin vettä säästäviä vesikalusteita ja viheralueet suunniteltiin vain vähän 
kastelua vaativiksi. Uudiskohteiden sijainti pyrittiin valitsemaan houkuttelevaksi, hyvien 
liikenneyhteyksien ja palveluiden läheltä. Sijainnin valinnassa pyrittiin välttämään luon-
toarvoiltaan erityisiä alueita, jotka ovat suojeltuja tai joilla esiintyy uhanalaisia lajikkeita. 
Uudisrakennushankkeiden suunnittelussa pyrittiin myös kannustamaan kohteen käyttäjiä 
saapumaan kohteeseen vähäpäästöisillä ajoneuvoilla tai kevyen liikenteen kulkuvälineillä, 
tarjoamalla niille erikseen merkittyjä tai sähköajoneuvojen latausmahdollisuudella varustet-
tuja pysäköintipaikkoja ja pyörätelineitä. 

Technopoliksella oli vuonna 2012 omistuksessaan Espoon Maarinrannassa yksi uudisraken-
tamisen kohteena oleva tonttialue, joka sijaitsee Laajalahden Natura 2000 -luonnonsuoje-
lualueen ja erityisiä luontoarvoja  sisältävän lähivirkistysalueeksi merkityn puistoalueen lä-
hellä. Tontin koko on n. 14 655 m2 ja maatöiden aikana tontilla pyrittiin välttämään melua ja 
tärinää aiheuttavaa toimintaa vesilintujen pesintäaikana 1.4. - 15.9.2012. 

Yhtiön käynnistyneissä ja valmiin luokituksen saaneissa LEED-hankkeissa pyrittiin säilyt-
tämään mahdollisuuksien mukaan viheralueita ja avointa tilaa. Ruoholahden 2 vaiheeseen 
rakennettiin jopa n. 460 m2:n kokoinen viherkatto. Kussakin uudisrakennushankkeessa huo-
mioitiin myös hulevedet ja niiden imeyttämismahdollisuudet sekä tehtiin tarvittaessa hule-

vesisuunnitelma. Uudisrakennushankkeissa tehtiin myös työmaakohtaiset ympäristöriskien 
hallintasuunnitelmat, joissa esitettiin keinot työmaa-aikaisten sadevesien, maa-aineksien ja 
pölyn kulkeutumisen hallintaan. Vastaavanlaisia toimia tullaan jatkamaan tulevaisuudessa 
bio diversiteetin ylläpitämiseksi.

Myös jätehuoltoon kiinnitettiin erityistä huomiota: kiinteistöjen jätetilat pyrittiin varusta-
maan mahdollistaen laajat lajittelu- ja kierrätysmahdollisuudet. Työmaan jätehuoltoon pa-
nostettiin ja kierrätysaste oli Suomen uudisrakennushankkeissa yli 60 prosenttia ja joissakin 
hankkeissa, kuten Ruoholahdessa, jopa 87 prosenttia. Uudiskohteiden sisäilman laatuun 
panostettiin ilmamäärien, suodatinvalintojen, CO2-seurannan ja rakentamisen aikaisen 
puhtaudenhallinnan avulla. Materiaalivalintojen vähäpäästöisyyteen kiinnitettiin huomiota 
ja tilojen lämpö viihtyvyyttä sekä päivänvalon määrää optimoitiin laadukkaan suunnittelun 
avulla. 

Tilojen Terveellisyys, Turvallisuus ja 
esTeeTTÖmyys

Kaikille Technopoliksen uudisrakennushankkeiden rakentamisvaiheille pyrittiin asetta-
maan myös puhtausluokkatavoite ja sisäilman laatutavoite. Rakentamisen aikana työmailla 
huolehdittiin hyvästä kosteudenhallinnasta ja pyrittiin seuraamaan Terve talo -kriteerejä. 
Technopolis teettää tarvittaessa tiloihinsa sisäilmatutkimuksia Työterveyslaitoksen avulla 
varmistaakseen tilojensa sisäilman laadun ja terveellisyyden.

Kaikissa Technopoliksen uudisrakennushankkeissa varmistettiin jo suunnitteluvaiheessa 
kohteen turvallisuus ja esteettömyys. Jokaisessa uudisrakennushankkeessa huomioitiin mm. 

yhTEISKUnTAVASTUURAPoRTTI 2012
ymPäRISTöVASTUU
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yhTEISKUnTAVASTUURAPoRTTI 2012
ymPäRISTöVASTUU

inva-wc- ja inva-autopaikkamääräykset, pyörätuoliluiskat sekä palo- ja pelastusmääräykset.  
Technopoliksen kohteissa on myös pelastussuunnitelmat, joita päivitettiin säännöllisesti 
myös vuonna 2012. 

maTeriaaliT: kuluTeTun paperin määrä

Technopoliksessa kerättiin tietoja Suomessa ja Virossa kulutetun paperin osalta vuonna 
2012. Tämä osoittautui kuitenkin haastavaksi useiden paikallisten paperintoimittajien kans-
sa tehtävän hankintayhteistyön vuoksi. Tulevaisuudessa Technopolis pyrkii keskittämään 
paperihankintojaan ainakin Suomessa. Technopoliksen Suomen kampuksille on suunnit-
teilla asentaa kopiokoneisiin kortinlukija turvatulostuksen ja tulostetun paperin määrien 
seurannan mahdollistamiseksi alkuvuonna 2013. Technopoliksen omissa toimistoissa on 
vakioasetuksena kaksipuolinen mustavalkotulostus, ja tulostamisen sijaan suositaan tiedon 
elektronista tallentamista ja jakamista.

Vuonna 2012 paperia kulutettiin Suomen ja Viron toimipisteissämme yhteensä 7 344 kg. 
Tästä Technopoliksessa sisäisesti käytettiin arviolta 2 891 kg ja asiakkaille myytiin arviolta 
4 454 kg. Vuonna 2012 seurantaan saatiin mukaan Kuopio, Tampere, Jyväskylä ja Tallinna, 
mikä nosti kulutetun paperin kokonaismäärää. Määrät perustuvat tarkkoihin tilatun paperin 
määrän tietoihin sekä osittain paikallisiin arvioihin, mikäli paperia on käytetty esimerkiksi 
edellisvuonna hankituista ja varastoiduista eristä.

energia

Technopolis laati vuoden 2012 aikana Suomen kiinteistöjä koskevan energiatehokkuussuun-
nitelman vuosille 2012 - 2015. Energiatehokkuushankkeita ja vihreitä investointeja käynnis-
tettiin useilla paikkakunnilla. Toistakymmentä Motivan mallin mukaista energiakatselmusta 
teetettiin mm. Espoossa, Helsingissä, Lappeenrannassa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. 
Motiva on valtion omistama asiantuntijayritys ja energiansäästön palvelukeskus. Energia-
katselmuksista havaittujen säästömahdollisuuksien monistamista ja toteuttamista käynnis-
tettiin aktiivisesti. Olemassa olevan kiinteistökannan energiatodistuksia uusittiin ja energia-
todistusluokkia nostettiin keskimäärin 29 prosenttia. Uudisrakennushankkeilleen Techno-
polis tavoittelee vähintään energiatodistusluokka B:tä.

Lisäksi Technopolis raportoi vuoden 2012 aikana ensimmäistä kertaa Motivalle toimitilojen 
energiatehokkuussopimuksen mukaiset säästötoimenpiteet edelliseltä vuodelta. Techno-  

polis on sitoutunut 6 prosentin energiansäästötavoitteeseen vuoden 2016 loppuun men-
nessä allekirjoittamalla toimitilojen energiatehokkuussopimuksen Raklin, ympäristöminis-
teriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Toimitilojen energiatehokkuussopimus on 
osa kansallista energiatehokkuussopimusjärjestelmää, joka kytkeytyy suoraan EU-tasoon 
ja energiapalveludirektiiviin asettaen kaikille jäsenvaltioille 9 prosentin energiansäästöta-
voitteen. Raportoitujen toimenpiteiden mukaan säästöä on vuoden 2012 alkuun mennessä 
kertynyt Technopoliksen Suomen kiinteistöissä toteutetuista 41 toimenpiteestä yhteensä  
2 142 MWh/vuosi, josta 1 638 MWh/vuosi on lämmön säästöä ja 504 MWh/vuosi sähkön 
säästöä. Nämä säästöt vaikuttavat myös vuoden 2012 toiminnan kulutusta pienentävästi. 
Energiansäästötoimenpiteisiin on teknisiä kiinteistöhuollon sopimuksia uudistettaessa kyt-
ketty mukaan myös kiinteistöhuoltokumppaneita, joille Technopoliksen ympäristötavoitteet 
on jalkautettu osana sopimusten palkkiorakenteita.

Technopolis hankki Suomen kampuksilla 100-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä 
tuotettua ostosähköä n. 64 285 214 kWh ja 231 427 GJ. Tämän seurauksena 86 prosenttia 
kaikesta Technopolis-konsernin hankkimasta ostosähköstä ja 79 491 466 kWh eli 286 169 
GJ ja siten yli puolet konsernin kokonaisenergiankulutuksesta oli tuotettu uusiutuvilla ener-
gialähteillä. Loput 64 452 673 kWh eli 232 030 GJ ja 45 prosenttia Technopolis-konsernin 
kokonaisenergiankulutuksesta oli tuotettu fossiilisilla energialähteillä ja ydinvoimalla.

Fossiilinen ja ydinenergia

Uusiutuva energia55 %

45 %

Technopolis-konsernin energialähteet (sähkö ja lämpö)
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Technopoliksella ei ollut vuonna 2012 omaa paikallista sähköntuotantoa uusiutuvilla 
energialähteillä. Technopolis hankki kuitenkin kaukokylmää Ruoholahden 1 ja 2 vaiheille  
n. 543 000 kWh eli 1 955 GJ. Myös Jyväskylässä Innova 2 vaiheen energiapaalut tuottivat ar-
violta 50 prosenttia kohteen lämmitykseen ja jopa 40 prosenttia jäähdytykseen tarvittavasta 
energiasta maalämpönä. Energiapaalupilotin lukemat tarkentuvat vuoden 2013 aikana.  

Vuoden 2012 koko kiinteistökannan suora energiankulutus oli n. 143 944 139 kWh eli 
515 722 GJ, josta vertailukelpoisten neljännesvuosiraportoinnissa mukana olevien kohteiden 
osuus oli n.123 008 338 kWh eli 442 830 GJ. Koko kiinteistökanta käsittää etäluettavat ja 
manuaalisesti luettavat kiinteistöt Suomessa, Virossa ja Venäjällä. 

Kaikkien kiinteistöjen suoran energiankulutuksen tunnuslukuja 2012, joissa 1GJ = 277,77 kWh:

Sähkönkulutus 
•	 64	285	214	kWh/vuosi	ja	231	427	GJ/vuosi	(Suomi)
•	 76	956	928	kWh/vuosi	ja	277	045	GJ/vuosi	(konserni)

Normitettu lämmönkulutus
•	 54	957	232	kWh/vuosi	ja	195	369	GJ/vuosi	(Suomi)
•	 66	987	212	kWh/vuosi	ja	238	677	GJ/vuosi	(konserni)

Energian ominaiskulutus
•	 250,9	kWh/brm2/vuosi (Suomi)
•	 255,6	kWh/brm2/vuosi (konserni)

Neljännesvuosiraportoinnissa mukana olevien konsernin vertailukelpoisten kohteiden ener-
gian ominaiskulutus oli 232,7 kWh/brm2/vuosi ja laski 1,3 prosenttia verrattuna vuoteen 
2011. Kuitenkin kaikkien konsernin kiinteistöjen energian ominaiskulutus nousi 2,8 pro-
senttia. Tämän arvellaan johtuneen lämmitysenergian kulutuksen kasvusta kylmän talvikau-
den aikana sekä energiankulutuksen kasvusta kansainvälisissä kohteissamme, sillä Suomen 
kaikkien kiinteistöjen energian ominaiskulutus laski 3,8 prosenttia ja konsernin kaikkien 
kiinteistöjen sähkönkulutus neliötä kohti laski 1,7 prosenttia vuodesta 2011. Energian omi-
naiskulutuksen laskemisessa on käytetty sähköisen huoltokirjan pinta-alatietoja marraskuun 
2012 lopulta ja pinta-aloja on tarkennettu joidenkin kohteiden osalta edellisestä vuodesta.

Vuonna 2012 käynnissä olleita rakennustyömaita olivat Innova 2 ja 4 vaihe Jyväskylässä, Yli-
opistonrinteen 2 vaihe ja Hermia 15B Tampereella, Viestikatu 7B-C Kuopiossa, Löötsa 8 A-C 
Tallinnassa ja Pulkovo 2 vaihe Pietarissa. Näiden rakennustyömaiden epäsuoraksi energian-
kulutukseksi on arvioitu yhteensä n. 6 448 276 kWh eli 23 214 GJ. 

vesi

Technopoliksen kohteet käyttivät 100-prosenttisesti kunnallisesta vesijohtoverkostosta 
hankittua vettä vuonna 2012. Kiinteistökannassa ei kierrätetty eikä uudelleenkäytetty vettä. 
Uudiskohteisiin valittiin vähäkulutuksisia vesikalusteita ja sähköhanoja. Innovan 2 vaihee-
seen asennettiin vedettömät urinaalit. Olemassa olevaan kiinteistökantaan tehtiin useita 
energiakatselmuksia, joissa tarkasteltiin veden säästömahdollisuuksia. Niitä on pyritty mo-
nistamaan ja toteuttamaan ainakin katselmoiduissa kohteissa. Elektroniikkatie 6:ssa Oulus-
sa ja Innova 2:ssa Espoossa tehtiin myös vedenpaineen alentamistoimenpiteitä normaalille 
tasolle.

Konsernin kaikkien kohteiden vedenkulutuksen tunnuslukuja 2012:
•	 96	474	m3 (Suomi), 13 715 m3 (Venäjä), 12 003 m3 (Viro) ja 122 192 (konserni)
•	 6	373	l/FTE/vuosi	ja	17,5	l/FTE/päivä	(Suomi)
•	 18	101	l/FTE/vuosi	ja	49,6	l/FTE/päivä	(Venäjä)
•	 5	623	l/FTE/vuosi	ja	15,4	l/FTE/päivä	(Viro)
•	 7	053	l/FTE/vuosi	ja	19,3	l/FTE/päivä	(konserni).

Technopolis-konsernin kaikkien kiinteistöjen vedenkulutus kuutioina laski 0,3 prosenttia 
edellisestä vuodesta. Kuitenkin konsernin kaikkien kohteiden ominaiskulutus käyttäjää koh-
den kasvoi 28,1 prosenttia, johtuen kulutustietojen parantuneesta saatavuudesta, työmaiden 
kuten Pulkovo 2:n kulutuksesta, kohteissa tehdyistä peruspesuista asiakkaiden vaihtuessa, 
saunatilojen käytön kasvusta, tilojen käyttötarkoituksen muutoksesta muun muassa päi-
väkotitoiminnaksi, tilojen käyttöaikojen pidentymisestä, ravintoloiden ja Tampereen kun-
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tosalitilojen kulutuksen vaihtelusta sekä kampuksilla tapahtuneista vesivuodoista. Neljän-
nesvuosiraportoinnissa seurattavien vertailukelpoisten kohteiden kulutus oli 1.210 l/FTE ja 
näiden osalta kulutus laski 5,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Käyttäjämäärät on arvioitu 
kulkuavainten perusteella.

Technopolis-konserni maksoi vuonna 2012 veden kulutuksesta yhteensä 462 823 €, josta 
Suomen kulutuksen osuus oli 371 422 €, Viron 56 753 € ja Venäjän 34 648 €. Kyseiset luvut 
sisältävät veden tasausmaksuja joidenkin kohteiden osalta. 

suoraT hiilidioksidipääsTÖT

Technopoliksen ostosähkön ja lämpöenergian suoran kulutuksen hiilijalanjäljen arvio pe-
rustuu mitattuihin ja etäluettuihin sekä osittain manuaalisesti luettuihin energiankulutuslu-
kemiin ja paikallisten energialaitosten antamiin tietoihin toimittamansa energian tuotanto-
muodoista ja näiden CO2-vaikutuksista. 

Technopolis pyrkii pienentämään kiinteistöjensä suoran energiankulutuksen hiilijalanjälkeä 
energiatehokkuutta parantamalla sekä käyttämällä uusiutuvilla energialähteillä tuotettua 
energiaa. Toimitilojen energiatehokkuussopimuksen mukaisesti Motivalle raportoitujen toi-
menpiteiden mukaan 2012 alkuun mennessä kertyneistä 41 toimenpiteestä Technopoliksen 
Suomen kiinteistöissä saatiin aikaan energiansäästöä yhteensä 2 142 MWh/a, josta 1 638 
MWh/a on lämmön säästöä ja 504 MWh/a sähkön säästöä. Tämä lämmönsäästö vastaa Mo-
tivan kaukolämmön yhteistuotannon CO2-kertoimen (220 kg CO2/MWh) avulla laskettuna 
n. 360 360 kg CO2-päästömäärän suuruista vähennystä. 

Technopoliksen Suomessa hankkiman uusiutuvilla energialähteillä tuotetun ostosähkön 
osuus oli 100 prosenttia vuonna 2012. Verrattuna vuoteen 2011 tämä laski Technopoliksen 
vertailukelpoisten kiinteistöjen energiankulutuksen hiilijalanjälkeä merkittävästi, jopa 49,8 
prosenttia, ja kaikkien kohteiden jalanjälkeä 43,1 prosenttia. 

Technopolis pyrkii vähentämään CO2-päästöjään myös investoimalla maalämpöön ja kau-
kokylmään osassa uudisrakennushankkeita. Esimerkiksi Jyväskylässä sijaitsevan Innovan 2 
vaiheen hiilijalanjäljen on arvioitu pienenevän jopa puolella maalämmön ja -jäähdytyksen 
mahdollistavien energiapaalujen, Are Sensus -matalaenergiajärjestelmän ja uusiutuvilla 
energialähteillä tuotetun vihreän ostosähkön avulla. Kaukokylmää Technopolis hyödyntää 
Ruoholahden kohteissaan.

Technopolis-konsernin kiinteistöjen energiankulutuksen hiilijalanjälki 2012 oli:

Kaikki kohteet: 
•	 12	144	t	CO2 ja 25,5 kg/brm2/vuosi (Suomi) 
•	 24	806	t	CO2 ja 44,0 kg/brm2/vuosi (konserni)

Vertailukelpoinen kiinteistökanta:
•	 10	849	t	CO2 ja 24,6 kg/brm2/vuosi (Suomi)
•	 21	683	t	CO2 ja 41,0 kg/brm2/vuosi (konserni)
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maTkusTus ja epäsuoraT hiilidioksidipääsTÖT

Matkustuksen osalta tietoa kerättiin Suomen toimintojen matkalaskujärjestelmästä ja Suo-
men matkatoimistojen kautta hankituista matkalipuista koskien Suomesta käsin hankittuja 
matkoja. Tiedot käsittävät matkat lentäen, junalla, bussilla, henkilöautolla ja laivalla. Mat-
kustuksen tiedot eivät sisällä Viron tai Venäjän toimintojen paikallisesti hankittuja matkoja. 
Automatkojen tiedot saattavat olla kuitenkin osittain puutteellisia ja raportointia pyritään 
jatkossa kehittämään tämän osalta. 

Matkustuksen tunnuslukuja 2012:
•	 1	030	666	km
•	 4867,4	km/FTE

Matkustettujen kilometrien määrä henkilöä kohden väheni edellisvuodesta 16,6 prosenttia 
ja matkustettujen kilometrien kokonaismäärä kasvoi edellisvuodesta 9,9 prosenttia. Vuonna 
2012 seurantaan otettiin mukaan mm. laivamatkat ja henkilöstön määrä kasvoi edellisvuo-
desta muun muassa aulapalveluhenkilöiden osalta.

Matkustuksen ympäristövaikutusten osalta päädyttiin seuraamaan CO2-päästöjä niitä kos-
kevien tietojen saatavuuden, yleisen kiinnostuksen ja merkittävän kasvihuoneilmiötä edistä-
vän vaikutuksen vuoksi. Matkustettujen kilometrien aiheuttamien CO2-päästöjen arvioin-
nissa on käytetty LIPASTO:n eli VTT:ssä toteutetun Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen 
ja energiankulutuksen laskentajärjestelmän CO2-päästökertoimia liikennemuodoittain vuo-
delta 2011. Tavarankuljetuksen kilometrien ja päästövaikutuksen tietoja Technopolis ei tois-
taiseksi kerää, sillä tavarankuljetuksen vaikutus kiinteistösijoitustoimialalla ei ole yhtä olen-
nainen kuin henkilöstön matkustamisen vaikutus. Hankintoja tehtäessä pyritään kuitenkin 
minimoimaan tavarankuljetuksen ympäristövaikutukset tekemällä hankintoja tarpeenmu-
kaisesti, suunnitelmallisesti ja suurissa erissä. 

Matkustettujen kilometrien aiheuttamat CO2-päästöt 2012:
•	 lennot	145	674	kg	CO2
•	 junamatkat	1	793	kg	CO2
•	 bussimatkat	53	kg	CO2
•	 laivamatkat	40	kg	CO2
•	 automatkat	20	554	kg	CO2
•	 matkustus	yhteensä	168	115	kg	CO2

Technopolis pyrkii vähentämään matkustuksen hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2012 käytössä 
ollut autoetupolitiikka kieltää CO2-päästöiltään 170 g/km ylittävät autot koskien käyttöau-
toetua ja vapaata autoetua. Lisäksi Technopolis tarjoaa työntekijöilleen sekä asiakkailleen 
mahdollisuuden hyödyntää videoneuvottelupalveluita työmatkustamisen sijasta. Techno-
polis tarjoaa kolmella kampuksellaan työntekijöilleen ja asiakkailleen myös sähköajoneuvo-
jen latauspisteitä. Tämän lisäksi Technopolis on teettänyt omille toimistoilleen Vantaalla, 
Espoossa ja Helsingin Ruoholahdessa työmatkustussuunnitelmat yhdessä Helsingin seudun 
liikenteen kanssa. Työmatkustussuunnitelmien avulla pyritään kehittämään työntekijöiden 
älykästä ja ekologista liikkumista. Suunnitelmien seurauksena kohteissa otettiin käyttöön 
mm. työasiointipyöriä, julkisen liikenteen aikataulunäyttöjä ja pysäkkikarttoja. 

Lennot
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78,4 %
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Kolmella Technopoliksen kampuksella on kokeiltu sähköajoneuvojen 
latauspisteitä: Jyväskylän Innovassa, Tampereen Yliopistonrinteellä 
ja Tallinnan Technopolis Ülemistessä. Technopolis haluaa kannustaa 
asiakkaitaan liikkumaan ympäristöystävällisesti. Latauspisteet on 
tarkoitettu hybridi- ja sähköautoille. Technopolis tarjoaa lisäksi Suo-
men kampuksillaan 100-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä 
tuotettua vihreää sähköä. 

Latauspisteet ovat jatkoa vuonna 2011 pääkaupunkiseudulla toteute-
tulle pilottihankkeelle, jossa Technopolis osallistui sähköautokokei-
luun Vantaan kampuksellaan. Mukana olleet sähköautojen käyttäjät 
olivat tyytyväisiä autoihin ja kokeiluun.

Case sähköajoneuvojen latauspIsteet
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jäTTeeT

Vuonna 2012 jätehuollon tietoja kerättiin Suomesta, Virosta ja Venäjältä jätteen loppukä-
sittelymuodoittain sekä jätejakeittain. Technopoliksen kiinteistöissä syntyvien jätejakeiden
loppukäsittelytavat vaihtelevat alueittain paikallisen jätehuoltokumppanin toiminnan mu-
kaisesti. LEED-sertifioinnin saaneissa tai sitä tavoittelevissa kohteissa jätejakeista pyrittiin 
keräämään vähintään paperi, pahvi, lasi, metallit ja muovit. Näiden lisäksi kohteissa kerätään 
tavallisesti myös seka-, energia-, bio-, puu- ja ongelmajätettä sekä sähkö- ja elektroniikkaro-
mua. Näistä edellä mainittu toimistojen paperijäte muodostuu lisäksi erikseen lajiteltavista 
keräys-, toimisto- ja tietoturvapaperista.

Raportointikaudella kaikissa sertifiointia tavoittelevissa kohteissa kiinnitettiin kerättävien jä-
tejakeiden lisäksi huomiota myös jätetilan saavutettavuuteen, kokoon ja tyhjennysvälien riit-
tävyyteen, lajitteluohjeisiin ja -käytäntöihin. LEED EB-sertifiointia tavoittelevissa olemassa 
olevissa kohteissa (Innopoli 2 Espoossa, Innova 1 Jyväskylässä ja Elektroniikkatie 6 Oulussa) 
seurattiin lisäksi remonttien materiaalivalintoja ja jätehuoltoa, jota myös auditoitiin.

Jätteiden osalta asetettiin myös kaksi uutta ympäristötavoitetta vuosille 2013 - 2015: kaato-
paikkajätteen vähentäminen 10 prosentilla ja vähintään 60 prosentin hyötykäyttöasteen saa-
vuttaminen. Suomen toimistokampuksilla RFID-seurannan ja jätepuristimien käyttö on kat-
tavaa ja tehokasta. Lajittelua ja jätteen ehkäisyä syntypaikalla tullaan kuitenkin kehittämään. 
Arvioiden mukaan myös massapoltettavaksi kelpaavan sekajätteen hyötykäyttö energian 
tuotannossa tulee tulevaisuudessa lisääntymään ainakin Suomessa. Jäteratkaisuja pyritään 
kehittämään myös Virossa ja Venäjällä.

Tässä yhteydessä jätemääriä tarkastellaan loppukäsittelymuodoittain. Näistä kierrätettävä 
jäte käsittää myös uudelleen käytettävän jätteen ja materiaalien uusiokäytön. Poltettava jäte 
käsittää energiajätteen lisäksi myös massapoltettavan sekajätteen ja muut poltettavat jätteet, 
kuten puujätteet. Kompostoitava jäte käsittää biojätteet. Jätemäärät käsittelymuodoittain 
perustuvat jätehuoltokumppaneiden toimittamiin kiinteistöjen jätemäärätietoihin sekä Pie-
tarin osalta arvioon, joka pohjautuu keräysastioiden määrään ja niiden noutoväliin.

Jätteen osalta tunnuslukuja 2012 olivat:
•	 Kierrätysaste:	50	prosenttia	(Suomi),	42	prosenttia	(konserni)
•	 Hyötykäyttöaste:	70	prosenttia	(Suomi),	58	prosenttia	(konserni)
•	 Jätteiden	määrä:	1	389	t	(Suomi)	ja	1	772	t	(konserni),	josta	kaatopaikkajätteiden	määrä	oli	

423 t (Suomi) ja 746 t (konserni)
•	 69,7	kg/FTE	(Suomi),	75,8	kg/FTE	(konserni)

 

Technopoliksen omissa toimistoissa ja osalla asiakkaista käytössä oleva Green Office -järjes-
telmä antaa ohjeita myös jätteen synnyn ehkäisemiseksi sekä jätteiden lajittelun edistämi-
seksi. Vuokralaiset vastaavat pääosin oman toimintansa aiheuttamista erityisistä jätejakeista, 
kuten SER- ja ongelmajätteistä, vaikkakin Technopolis järjestää kampuksilla vuosittain yh-
teisiä SER- ja ongelmajätekeräyksiä. Vuokralaisten omien SER- ja ongelmajätteiden osalta 
Technopoliksella ei ole tietoja käytettävissä. Ongelmajätteiden määrä vuonna 2012 Suomes-
sa ja Technopolis-konsernissa oli yhteensä 109 tonnia ja määrä koostui lähinnä akuista ja 
pattereista. Myöskään Technopoliksen käytössä olleiden leasing IT-laitteiden jäteosuus ei ole 
mukana jätemäärissä, sillä laitteiden mahdollisesta myöhemmästä käytöstä ja loppuelinkaa-
resta huolehtii leasing-kumppani.

Jätemäärät käsittelymuodoittain, Technopolis-konserni (tonnia)
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pilaanTuneiden maiden puhdisTaminen

Uudisrakennushankkeita koskevat pilaantuneet maa-alueet käsiteltiin vaatimusten mukai-
sesti ja paikallisia luontoarvoja kunnioitettiin. Pilaantuneiden maiden kunnostukseen vuon-
na 2012 käytettiin 8 000 euroa Suomessa, Jyväskylän Innova 4:n alueella. Pilaantuneiden 
maiden kunnostaminen toteutettiin myös osana LEED-luokituksen tavoittelua.

vihreäT hankinnaT

Technopolis nosti kiinteistökantansa vihreän ostosähkön osuuden 100 prosenttiin vuoden 
2012 alusta Suomessa. Samalla Technopoliksen kiinteistöissä vuokralla olevat noin 1 400 
yritystä saivat käyttöönsä uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Vihreä sähkö han-
kitaan Technopoliksen Suomen kampuksille Oulun Energialta, Kuopion Energialta sekä 
Vantaan Energialta. Sähkön alkuperä on todennettu myös kolmannen osapuolen, Inspecta 
Oy:n, toimesta.

Vuoden 2012 aikana Suomessa ja Virossa noudatettiin vihreää hankintaohjetta, joka otettiin 
käyttöön vuoden alussa. Vihreän sähkön lisäksi hankittiin 100-prosenttisesti PEFC-, FSC- 
tai Blue Angel -sertifioitua paperia omiin toimistoihin ja asiakkaille myytäväksi, edellytettiin 

ympäristöohjelmia ravintolatoimijoilta sekä ympäristöstrategiassa asetettujen energiatehok-
kuus- ja vedensäästötavoitteiden huomioimista kiinteistöissä tehtäviltä remonteilta ja ajan-
mukaistamistoimenpiteiltä. Vuoden 2012 aikana valmisteltiin myös uusia vihreitä tavoitteita 
hankintaohjeeseen vuodelle 2013.

Vihreiden hankintojen kautta Technopolis pyrkii kehittämään palvelutarjoamaansa ym-
päristöystävällisemmäksi asiakkaiden suuntaan ja tarjoamaan heille lisäarvoa. Esimerkiksi 
Technopoliksen videokokouspalvelut sekä business lounge -työpisteet säästävät asiakkaiden 
ja vierailijoiden aikaa, rahaa ja matkustuksen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Kokous-
tiloissa suositaan energiatehokasta valaistusta ja ilmanvaihdon hiilidioksidiohjausta. Sii-
vouksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan ympäristömerkittyjä tuotteita ja tarjolla on 
vedetön siivousvaihtoehto. Myös autonpesussa vältetään veden turhaa kulutusta. Kolmelta 
kampukselta löytyy myös autonvuokrausta ja sähköisten ajoneuvojen latauspisteitä.

ympärisTÖTapahTumaT ja ekoTehokkuus-
yhTeisTyÖ

Technopolis tekee yhteistyötä suunnittelutoimistojen ja rakennusliikkeiden sekä siivouksen 
ja kiinteistönhoidon kumppaneiden kanssa ekotehokkuuden ja tilojen terveellisyyden kehit-
tämiseksi. Ekotehokkuutta ja terveellisyyttä kehitetään omistajan, käyttäjien ja vierailijoiden 
näkökulmasta.

Technopolis järjesti vuonna 2012 Energiatehokkuudesta liiketoimintaa -matchmaking-ta-
pahtuman, kaksi energiatehokkuuteen ja sisäilman laatuun liittyvää Green Business Break-
fast -tilaisuutta sekä Innova 2:n LEED-platinaa koskevan lehdistötilaisuuden. Technopolis 
tulee jatkossa järjestämään lisää vihreitä tilaisuuksia toimistokampuksillaan.

Kaatopaikalle viedyt

Uudelleen käytetyt, hyödynnetyt 
sekä kierrätetyt
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Vuonna 2012 Technopolis-konsernissa työskenteli 195 ammattilaista, joiden työtehtävät 
olivat pääosin myynnissä, palvelu- ja kiinteistöliiketoiminnassa sekä konsernihallinnossa. 
Henkilöstö on jakaantunut Suomessa 8 eri paikkakunnalle sekä Venäjällä Pietariin ja Virossa 
Tallinnaan. Liiketoimintaorganisaation perusrakenne on joka paikkakunnalla samanlainen, 
ja lisäksi eri paikkakunnilla työskentelee konsernin hallintoon kuuluvia työntekijöitä.

Technopoliksen työntekijöistä valtaosa eli 95 prosenttia työskentelee kokoaikaisissa vaki-
naisissa työsuhteissa. Määräaikaisia työsopimuksia on 5 prosenttia, joista puolet on van-
hempainvapaan sijaisuuksia ja puolet projektiluontoisia töitä. Osa-aikaisia vakituisista työn-
tekijöistä on tällä hetkellä 3 prosenttia. Heistä kaikki ovat osittaisella hoitovapaalla ja näin 
ollen omasta pyynnöstään jääneet osa-aikaiseen työhön. Vuokrahenkilöstöä käytetään vain 
asiakaspalvelun sijaistuksissa tai muissa väliaikaisissa töissä, jotka on joustavinta suorittaa 
ulkopuolisen työvoiman avulla. Technopoliksen toimiessa kiinteistösijoitustoimialalla sen 
työntekijöihin ei sovelleta suoraan työehtosopimusta, vaan esimerkiksi irtisanomisaikojen 
ja muiden keskeisesti työsuhteeseen vaikuttavien seikkojen osalta noudatetaan työsopimus-
laista ja muusta lainsäädännöstä tulevia määräyksiä sekä muita yrityskohtaisesti sovittuja 
menettelytapoja. Työsopimuksissa käytetyt irtisanomisajat vaihtelevat kahden viikon ja kol-
men kuukauden välillä. Eniten sovellettu vähimmäisirtisanomisaika on 4 viikkoa.

Technopolis tarjoaa kokoaikaisille työntekijöilleen etuina lounasedun ja tehtävästä riippu-
en puhelinedun sekä tukea liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin liikunta- ja kulttuuriseteleiden 
avulla.

SoSIAALInEn VASTUU
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Henkilöstön palkat muodostuvat kiinteästä kuukausipalkasta, luontoiseduista sekä vakinais-
ten työntekijöiden osalta mahdollisesta yhtiön tulokseen ja henkilökohtaiseen suoritukseen 
perustuvasta vuosibonuksesta. Lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, johtoryhmän muut jäsenet 
sekä joukko yhtiön muita avainhenkilöitä ovat mukana yhtiön pitkän aikavälin osakepohjai-
sessa palkkiojärjestelmässä sekä henkilöstölle suunnatussa optio-ohjelmassa 2007. Toimitus-
johtajan ja henkilöstön eläkeikä ja eläke määräytyvät kulloinkin voimassa olevan työntekijän 
eläkelain mukaan. 

TyÖTerveyden ja -Turvallisuuden edisTäminen

Technopolis tarjoaa kaikille työntekijöilleen laajan työterveyshuollon, johon kuuluvat yleis-
lääkäritasoisten palveluiden ja tutkimusten lisäksi erikoislääkäritasoinen konsultaatio. Yhtiö 
tarjoaa myös vakituisille työntekijöille sekä yli kuuden kuukauden määräaikaisessa työsuh-
teessa oleville hammashoidon 200 euroon saakka vuosittain. Technopoliksessa tehtävä työ 
on toimisto- ja aulapalvelutyötä, johon ei liity erityistä fyysisten työtapaturmien riskiä. Työn 
kuormittavuutta ja henkilöstön hyvinvointia seurataan paitsi säännöllisesti tehtävin työtyy-
tyväisyysmittauksin, myös joka toinen kuukausi tekstiviestikyselynä toteutettavan nopean 
ja vaivattoman Feeling Scale -mittauksen avulla. Technopoliksessa ei ole vuoden 2012 ai-
kana sattunut varsinaisena työaikana tapaturmia tai aiheutunut työperäisiä ammattitauteja. 
Kuitenkin yksi työmatkalla sattunut tapaturma on raportoitu. Sairauspoissaolojen määrä oli 
vuonna 2012 1,6 prosenttia sekä Suomessa että Venäjällä ja 3,2 prosenttia Virossa. 

Technopoliksessa toimii lakisääteinen työsuojelutoimikunta sekä työnantajan ja työntekijöi-
den yhteistoimintaa edistävänä vapaaehtoisena elimenä yhteistoiminta-asioiden neuvotte-
lukunta. Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on käsitellä työolosuhteisiin, työturvallisuuteen 
ja työterveyshuoltopalveluihin liittyviä suunnitelmia, kehittämistä ja toimenpiteitä, kuten 
vuosittain hyväksyttävää työsuojelun toimintasuunnitelmaa. Yhteistoiminta-asioiden neu-
vottelukunta käsittelee yhteistoimintalain (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä) tarkoittamia 
asioita, jotka koskevat kaikkia Technopoliksen työntekijöitä yhteisesti. Tällaisia asioita ovat 
esimerkiksi työhönotossa noudatettavat periaatteet ja käytännöt, vuokratyövoiman käytön 
periaatteet, sisäisen tiedottamisen periaatteet ja käytännöt, tasa-arvosuunnitelma, henkilös-
tön valvontaan sekä sähköpostin ja tietoverkon käyttöön liittyvät periaatteet sekä henkilöstöä 
koskevat vuosittain laadittavat henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet. Työntekijöillä 
on mahdollisuus nostaa yhteistoiminta-asioiden neuvottelukunnassa esille vastuullisuuteen 
liittyviä teemoja. Raportointikaudella keskusteltiin muun muassa etätyöskentelypolitiikan 
määrittämisestä.
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Technopolis toimii asiantuntijaorganisaationa, jossa työntekijät tyypillisesti ovat järjestäy-
tyneet oman koulutus- ja työtaustansa edustamiin ammattiliittoihin. Näin ollen Techno-
poliksen työntekijät eivät ole valinneet itselleen luottamusmiehiä, vaan näihin elimiin on va-
littu henkilöstön edustajia työntekijöiden järjestämillä vaaleilla. Henkilöstön edustajat eivät 
edusta tiettyjä henkilöstöryhmiä, vaan henkilöstöä kokonaisuutena. Kokoonpanoissa on py-
ritty huomioimaan monipuolinen edustus sekä maantieteellisesti että henkilöstöryhmittäin. 
Työsuojelutoimikunta ja yhteistoiminta-asioiden neuvottelukunta toimivat Suomessa ja 
toiminnan piirissä on näin ollen 82 prosenttia koko konsernin henkilöstöstä. Mikäli toimin-
nan uudelleen järjestely johtaa organisaation tai työntekijöiden toimenkuvien olennaiseen 
muuttumiseen tai henkilöstön vähentämiseen, Technopoliksessa käydään lain edellyttämät 
yhteistoimintaneuvottelut aina suoraan niiden henkilöiden tai sen henkilöstöryhmän kans-
sa, joita asia koskee.

asianTunTijuuden kehiTTäminen

Technopoliksen työntekijät ovat vahvoja oman alansa asiantuntijoita. Yrityksen vahvuuksiin 
kuuluu ammattimainen myyntiorganisaatio sekä osaavat kiinteistö- ja palvelualan ammattilai-
set. Technopoliksen ydintoimintoja vahvistavat osaavat tukitoiminnot palvelu- ja kiinteistöke-
hityksessä, viestinnässä ja markkinoinnissa, taloushallinnossa, ympäristöasioissa sekä laki- ja 
HR-palveluissa.

Technopolis on jo usean vuoden ajan panostanut esimiesten sekä myynnin ja asiakaspalve-
lun koulutukseen. Raportointivuonna 48 prosenttia henkilöstöstä osallistui näihin koulutus-
ohjelmiin. Lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus osallistua erillisiin ammatillisiin koulutuk-
siin yhtiön ulkopuolella. Henkilöstön kouluttamiseen investoitiin vuonna 2012 noin 108 000 
euroa, yhteensä 375 koulutuspäivää eli 1,9 päivää työntekijää kohden.

Johtamisessa ja esimiestyössä on olennaista, että yrityksen ja yksikön strategia ja tavoitteet 
viestitään selkeästi. Jokaisen työntekijän tulee tuntea tehtävänsä tavoitteet ja saada niiden 
toteutumisesta palautetta. Esimies luo omalla johtamisellaan pohjan hyvälle työskentely-
ilmapiirille, jota kukin työntekijä voi omalla käyttäytymisellään vahvistaa.

Technopoliksessa 100 prosenttia työntekijöistä käy esimiehensä kanssa kehitys- ja urakes-
kustelun vähintään kerran vuodessa. Keskustelussa käydään läpi kunkin itse työhön, työssä 
kehittymiseen ja urapolkuun liittyviä kysymyksiä sekä edellisen vuoden tavoitteissa onnis-
tuminen. Lisäksi asetetaan yhdessä sopien kunkin omaan työhön liittyvät konkreettiset ja 
mitattavat tavoitteet. Kehityskeskustelut, suorituspalkkiotavoitteet ja niiden toteutuminen 
dokumentoidaan sähköiseen HR-järjestelmään.

Ylin johto

Keskijohto

Asiantuntijat

Muut työntekijät

34 %

Koulutustunnit henkilöstöryhmittäin

42 %

15 % 13 %
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Technopolis on perustamisestaan perustamisestaan, vuodesta 1982  
asti keskittynyt asiakkaiden palvelemiseen parhaalla mahdollisella 
tavalla. Loistavan palvelun tarjoaminen on osa Technopoliksen arvo-
lupausta. Sen vuoksi sitä mitataan ja seurataan monella eri tavalla 
vuosittaisesta päättäjäkyselystä aina palveluiden tarkkaan mittaami-
seen niiden toteutuksen jälkeen, kuten ravintolapalveluiden ja asia-
kastapahtumien osalta tehdään.

Vuonna 2012 Technopolis aloitti Viiden tähden asiakaspalveluhank-
keen, jonka tarkoituksena oli entisestään nostaa asiakaskokemuksen
tasoa. Tämä asiakkaiden odotukset ylittävä palvelun laatu on Techno-
polikselle tärkeä erottautumistekijä kilpailijoihin verrattuna.

Ohjelma keskittyi koulutukseen, tiedon lisäämiseen sekä konkreet-
tisten työkalujen jalkauttamiseen. Jalkautus toteutettiin valmentavan 
johtamisen keinoin esimiesten välityksellä koko organisaatiolle. Hen-
kilöstön tuli ammatillisen osaamisen lisäksi omaksua Viiden Tähden 
palvelukonsepti ja -asenne sekä ulkoisiin asiakkaisiin nähden että yh-
tiön sisällä toimittaessa. Viiden Tähden palveluteema oli esillä myös 
jokaisen työntekijän kehityskeskusteluissa, ja joko ulkoisen tai sisäi-
sen asiakastyytyväisyyden ja palvelun laadun mittaaminen sisältyi lä-
hes kaikkien technopolislaisten suorituspalkitsemisen tavoitteisiin.

Palveluasennetta ja palvelun minimistandardeja on koulutettu koko 
henkilökunnalle jo vuosien ajan. Vuoden 2012 aikana kerättiin niin 
Technopoliksen tiloissa toimivilta ja asioivilta asiakkailta kuin yrityk-
sen sisältäkin Viiden Tähden palvelukokemuksia. Asiakkaita haasta-
teltiin myös videolle, joka näytettiin koko Technopoliksen henkilöstölle 
vuosittaisessa työntekijätapahtumassa, tarkoituksena välittää viesti 
sujuvasti asiakkailta henkilöstölle.

Viiden tähden ohjelma otettiin erittäin hyvin vastaan, minkä seurauk-
sena useat toimenpiteet jalkautettiin jokapäiväiseen työhön. Ohjelma 
jatkuu edelleen vuonna 2013.

Case vIIDen tähDen asIakaspalvelu
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asiakasTyyTyväisyyden seuranTa

Technopoliksen tiloissa toimii noin 23 000 ihmistä ja lähes 1 400 yritystä ja yhteisöä Suomes-
sa, Venäjällä ja Virossa. Asiakaskuntaa on kuvattu tarkemmin ja joitakin suurimpia asiakkai-
ta on nimetty asiakassektorijakauman yhteydessä sivulla 5.

Asiakasyritysten edustajille tehdään neljännesvuosittain sähköinen tyytyväisyyskysely sekä 
käyttäjä- että päättäjätasolla. Vastaajat saattavat vaihdella neljännesvuosittain yritysten sisäl-
lä, jotta saadaan monipuolisempi kuva tyytyväisyydestä.

syrjinnänvasTaisuus

Työntekijöiden yhdenvertaisuus on Technopolikselle työnantajana tärkeä asia ja yksi kes-
keisiä eettisiä periaatteita yrityksen Code of Conduct -toimintaohjeissa. Osana yrityksen 
työsuojelutoimintaa Technopoliksessa laaditaan vuosittain tasa-arvosuunnitelma, jossa tar-
kastellaan toimenpiteitä ja käytäntöjä liittyen tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin rekrytoinnissa, 
urakehityksessä ja ammattitaidon kehittämisessä. 

Vuoden 2013 aikana Technopolis tulee tekemään myös laajemman tasa-arvokartoituksen, 
jossa kysytään työntekijöiden kokemuksia tasa-arvoisuuden toteutumisesta Technopolik-
sessa mm. koulutusmahdollisuuksien, uralla etenemisen sekä työelämän ja perhe-elämän 
yhteensovittamisen osalta. Yrityksessä maksettavien palkkojen samanarvoisuutta tarkastel-
laan säännöllisesti.

Asiakastyytyväisyys 
2012

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

3,8

Päättäjäkysely 2012                 Päättäjäkysely 2011

3,7

1      1,5      2      2,5     3      3,5     4       4,5     5

Technopoliksen tarjoamat tuotteet ja palvelut 
tukevat yrityksemme menestymistä

Technopolis tarjoaa asiakaslähtöisiä ratkaisuja, 
jotka sopivat tarpeisiimme

Technopoliksen toimitilat sijaitsevat 
maantieteellisesti ja alueellisesti oikeassa paikassa

Technopoliksen nykyinen toimitilavalikoima 
vastaa vaatimuksiamme

Technopoliksen tiloissa tarjottavat
 palvelut vastaavat tarpeisiimme

Technopoliksen tarjoamat kehityspalvelut 
helpottavat liiketoimintaamme

Yrityksemme kasvaa tulevaisuudessa 4,0
3,9

2,7
2,8

3,8
3,7

3,7
3,7

4,2
4,0

3,6
3,6

3,7
3,6

2012                 2011
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ToiminTa yhTeisÖissä

Technopoliksen monipuolinen palvelutarjonta lisää alueen toimijoiden hyvinvointia ja ar-
jen sujuvuutta. Yhtiön kampuksilla olevat ravintolat ja kahvilat ovat avoinna vuokralaisten 
lisäksi myös vierailijoille. Technopolis tarjoaa myös hyvinvointipalveluita kuntosalista ja par-
turista hierojaan.

Yhtiön tavoitteena on kehittää yhä kampustensa saavutettavuuteen liittyviä liikenneratkai-
suja yhteistyössä paikallisten liikenneyritysten ja alueen viranomaisten kanssa. Vuonna 2012 
Technopolis teki yhteistyötä Helsingin seudun liikenteen kanssa. Pääkaupunkiseudun kam-
puksille kehitettiin muun muassa työmatkustussuunnitelmat sekä kartoitettiin nykyisten ja 
tulevien julkisten liikenneyhteyksien määrä ja sijainti. Technopolis osallistui myös kiinteistö-
alan vastuullisuustoimintaan KTI Kiinteistötieto Oy:n Kohti kestävää kiinteistöliiketoimin-
taa -työryhmän jäsenenä. Ryhmän tuloksena syntyi Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa 
-työkirja.

Technopolis järjestää myös kilpailuja, tapahtumia ja yhteistoimintaa kampuksillaan sijaitse-
vien yhteisöjen sisällä. Technopolis tuki asiakkaiden ja vierailijoiden viihtyvyyttä sekä paikal-
lista taideyhteisöä järjestämällä Espoon Innopoli-kampuksella taidenäyttelyn. Vuonna 2012 
järjestettiin myös yhteisiä elokuvailtoja pääkaupunkiseudun kampusten ravintolatiloissa 
osana Naapurit tutuksi -tilaisuuksia. Elokuvaillat saivat suuren suosion. Myös Technopolik-
sen henkilöstölle järjestettiin paikallisia virkistystapahtumia sekä koko henkilöstön kattava 
vihreä valokuvakilpailu. Technopolis pyrkii ympäröivässä yhteisössä ylläpitämään myös työl-
lisyyttä, auttamaan uusien työpaikkojen syntymisessä sekä työnantajien ja kansainvälisten 
osaajien kohtaamisessa kasvupalveluidensa avulla.

Lisäksi Technopolis pyrkii suosimaan rekrytoinnissaan liiketoiminnan johtoon paikallisia 
osaajia, jotka tuntevat markkina-alueen ja kiinteistöliiketoiminnan, mutta tästä rekrytointi-
käytännöstä ei ole kirjallista ohjeistusta. Paikallisyhteisöstä palkatun ylimmän johdon osuus 
on 100 prosenttia Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan tässä yh-
teydessä hallitusta, johtoryhmää ja Venäjän sekä Viron osalta yksikönjohtajia. 



38

TalentMatch-palvelu tuo Suomessa olevia osaajia yhteen kansainvä-
listä osaamista tarvitsevien yritysten kanssa. Kyseessä on Techno-
poliksen ja Otaniemi Marketingin pilottihanke, joka käynnistettiin 
vuonna 2012 ja joka toimii sosiaalisessa mediassa ja matchmaking-ta-
pahtumien kautta. Nokia, NSN, Sitra, Aalto, Laurea, Kone, Helsingin 
kauppakamari, EIT ICT Labs ja Hera tukivat vuonna 2012 tätä hanket-
ta, joka edistää suomalaisten yritysten osaamisvajeen pienentämistä 
ja kansainvälistymisen nopeuttamista. Vuoden 2013 alusta tukijoita 
ovat Nokia, Aalto, Laurea ja ELY-keskus.

Vuoden 2012 aikana järjestetyt viisi Talent Talks -tapahtumaa tuottivat 
satoja kohtaamisia, muun muassa 300 työhaastattelua kansainvälis-
ten osaajien ja kasvuyritysten kesken. Tapahtumiin osallistui lähes 
800 osaajaa ja 70 yritystä. Tapahtumaformaatti osoittautui onnistu-
neeksi aitojen kohtaamisten foorumiksi.

Rekrytointikonsepti TalentMatch tarjosi ensimmäisenä toimintavuote-
naan kasvuyrityksille kustannustehokkaan väylän työnantajabrändin 
rakentamiseen ja oikeanlaisten kykyjen tavoittamiseen. Perinteisistä 
työnhakuportaaleista TalentMatch erottuu siinä, että niin verkkopalve-
lun kuin kohtaamistapahtumien avulla tuodaan myös hakijoiden per-
soonaan ja työkäyttäytymiseen liittyvät ominaisuudet esiin. Tilaisuuk-
sissa lanseerattiin ensimmäisenä Suomessa osaajien hissipuheet, 
joissa osaajat voivat lyhyellä puheenvuorolla myydä osaamistaan.

Case talentMatCh

http://talentmatch.fi/
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lahjonTa ja vaalikampanjaT

Technopoliksen liiketoimintaa ohjaavat eettiset liiketapaperiaatteet, jotka sisältyvät yhtiön 
Code of Conduct -toimintaohjeeseen. Code of Conduct on toiminnan perustana myös ym-
päristöasioihin liittyvissä kysymyksissä sekä suhteessa yhtiön työntekijöihin, yhteistyökump-
paneihin ja muihin sidosryhmiin. Suhteessa ulkopuolisiin yhteistyökumppaneihin Techno-
polis pyrkii vaikutusmahdollisuuksiensa rajoissa vaikuttamaan siihen, että myös ne tahot, 
joiden kanssa Technopolis tekee yhteistyötä, sitoutuvat eettisiin liiketapaperiaatteisiin.

Technopoliksen Code of Conduct -toimintaohjeet käydään läpi jokaisen uuden työntekijän 
perehdytyksessä ja ne ovat työntekijöiden saatavilla sähköisesti. Vuonna 2012 uusia työnte-
kijöitä oli yhteensä 29 henkilöä, joten raportointivuonna Code of Conductiin perehdytetty-
jen osuus koko henkilöstöstä oli 14,9 prosenttia. Jokaisen työntekijän edellytetään kuitenkin 
omaksuvan ohjeissa esitetyt eettiset toimintaperiaatteet ja sitoutuvan niihin.

Technopolis ohjaa työntekijöitään harjoittamaan liiketoimintaa eettisten liiketapaperiaattei-
den mukaisesti ja suhtautuu yksiselitteisen kielteisesti korruptioon ja lahjontaan. Techno-
polis tai sen työntekijät eivät maksa tai tarjoudu maksamaan tai ota vastaan etuisuuksia 
edistääkseen yhtiön liiketoimintaa tai etuisuuksia, joilla pyrittäisiin muutoin vaikuttamaan 
viranomaisen, yhteistyökumppanien tai asiakkaiden objektiiviseen päätöksentekoon.  
Technopoliksen työntekijät eivät henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseksi myöskään käy-
tä hyväkseen yhtiön liikesalaisuuksia tai asemaansa yhtiössä.

Työntekijöiden tulee tunnistaa mahdolliset eturistiriitatilanteet ja toimia niissä korostetun 
huolellisesti esimerkiksi tarvittaessa vetäytymällä päätöksenteosta. Työntekijät eivät saa 
ottaa vastaan tai tarjota yrityslahjoja tai kestitystä, lukuun ottamatta vähäisiä liikelahjoja 
tai normaaliin liiketoimintaan liittyvää kohtuullista vieraanvaraisuutta. Technopolis on to-
teuttanut kahdessa Suomen ulkopuolella olevassa toimipisteessään erityisen tarkastuksen 
liiketoiminnan eettisyyden varmistamiseksi. Tämä kattaa 20 prosenttia kaikista liiketoimin-
tayksiköistä.

Vuonna 2012 Technopolis ei antanut poliittisille puolueille, poliitikoille ja muille vastaavil-
le instituutioille taloudellista tukea ja luontaissuorituksia toimintamaissaan. Technopolis ei 
eettisten toimintaohjeidensa mukaisesti osallistu edellä mainittujen tahojen tukemiseen eikä 
vaalikampanjoiden rahoittamiseen. Yhtiö ei myöskään hyväksy lapsi- eikä pakkotyövoimaa 
omassa tai kumppaneidensa toiminnassa. Riski edellä mainittujen ilmenemiseen on arvioitu 
vähäiseksi, sillä Technopolis toimii kiinteistösijoitustoimialalla. Varsinaisiin toimenpiteisiin 
lapsi- ja pakkotyövoiman estämiseksi ei ole siksi ryhdytty.

Code of Conductin mukaiset pelisäännöt:
1.  Sisäistämme Technopoliksen arvot (asiakassuuntautuneisuus, innovointi, kannattava 

kasvu ja yhteiskuntavastuullisuus) ja toimimme niiden mukaisesti joka päivä.
2.  Kohtelemme toisiamme kuin haluamme itseämme kohdeltavan.
3.  Kunnioitamme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme ja haluamme ansaita myös 

heidän kunnioituksensa.
4.  Toimimme edistääksemme kasvua ja vaurautta koko yhteisölle. 
5.  Tarjoamme lisäarvoa asiakkaillemme, sijoittajillemme ja omistajillemme.
6.  Vähennämme ympäristökuormitusta kaikessa toiminnassamme.
7.  Noudatamme eettisiä periaatteita ja lainsäädäntöä emmekä hyväksy korruptiota. Emme 

rahoita poliittisia vaalikampanjoita.

lakien ja määräysTen noudaTTaminen

Technopolis noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa sekä lakeja ja muita määräyksiä, 
jotka koskevat sen liiketoimintaa tai yhtiön toimintaa pörssilistattuna yrityksenä. Techno-
polikselle ei ole määrätty sakkoja tai muita rangaistuksia lakien ja määräysten noudattamat-
ta jättämisestä koskien liiketoimintaa, markkinointia, provisioita, tuotteiden ja palveluiden 
hyödyntämistä markkinoinnissa tai ympäristölainsäädännön ja määräysten rikkomista.
Techno polis ei ole ollut osallisena kilpailun rajoittamiseen ja monopoliaseman väärinkäyt-
töön liittyvissä oikeudenkäynneissä eikä niihin myöskään näin ollen ole liittynyt toimenpi-
teitä.
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Koodi Sisältö Raportoitu Sivu

1. Strategia ja analyysi
1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 2
1.2 Organisaation keskeiset vaikutukset, riskit ja 

mahdollisuudet
Kyllä 2

2. Organisaation taustakuvaus
2.1 Organisaation nimi Kyllä 1, 3
2.2 Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet ja palvelut Kyllä 4
2.3 Operatiivinen rakenne Kyllä 4
2.4 Pääkonttorin sijainti Kyllä 4
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Kyllä 4
2.6 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Kyllä 3, 5-6
2.7 Markkina-alueet Kyllä 4, 5
2.8 Organisaation toiminnan laajuus Kyllä 4, 5
2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, 

rakenteessa tai omistuksessa raportointikau-
della

Kyllä 17

2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot Kyllä 16

3. Raportin muuttujat
3.1 Raportointiajanjakso Kyllä 15
3.2 Edellisen raportin ilmestymisajankohta Osittain 15
3.3 Raportoinnin julkaisutiheys Kyllä 15
3.4 Yhteystiedot Kyllä 42
3.5 Raportin sisällön määrittely (olennaisuus ja 

raporttia käyttävät sidosryhmät)
Kyllä 17

3.6 Raportin rajaus Kyllä 16, 17
3.7 Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai 

rajauksessa
Osittain 16

3.8 Raportointiperusteet yhteisyritysten, tytäryh-
tiöiden, vuokrattujen toimitilojen ja ulkoistettu-
jen toimintojen raportoinnille

Osittain 16

3.10 Muutokset aikaisemmin raportoiduissa  
tiedoissa

Kyllä 15

3.11 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa, 
rajauksissa tai mittausmenetelmissä

Kyllä 15-17

3.12 GRI sisältöindeksin esittäminen Kyllä 40-42

4. Hallintotapa, sitoumukset ja yhteistyö
4.1 Organisaation hallintorakenne Osittain 7-12
4.2. Hallituksen puheenjohtajan asema Kyllä 8
4.3. Hallituksen jäsenten riippumattomuus Kyllä 8
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutus-

mahdollisuudet hallituksen toimintaan
Osittain 8

4.14 Organisaation sidosryhmät Kyllä 5
4.15 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Osittain 5

Taloudellisen vastuun tunnusluvut
EC1 Taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jaka-

minen
Osittain 18, 19

EC2 Ilmastonmuutokseen liittyvien riskien tuomat 
taloudelliset ja muut vaikutukset sekä mah-
dollisuudet organisaatiolle

Kyllä 20

EC3 Eläkesitoumusten kattavuus organisaatiossa Osittain 18
EC4 Valtiolta saatu merkittävä taloudellinen avus-

tus
Kyllä 19

EC7 Paikallinen rekrytointi ja paikallisyhteisöstä 
palkatun ylimmän johdon osuus

Kyllä 37

EC9 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset 
ja niiden laajuus

Osittain 19

Ympäristövastuun tunnusluvut
EN1 Käytetyt materiaalit painon tai määrän mu-

kaan
Osittain 25

EN3 Suora energiankulutus Kyllä 25, 26
EN4 Epäsuora energiankulutus Osittain 26
CRE1 Rakennusten energiatehokkuus Kyllä 26
EN5 Energiansäästötoimenpiteiden ansiosta sääs-

tetty energia
Kyllä 25

EN6 Energiatehokkaiden tai uusiutuvaan energiaan 
perustuvien tuotteiden ja palveluiden tarjonta, 
sekä näiden vaikutus energiankulutukseen

Osittain 25, 26

EN8 Vedenkulutus lähteittäin Osittain 26, 27
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EN10 Kierrätetty ja uudelleen käytetty veden koko-
naismäärä ja prosenttiosuus

Kyllä 26

CRE2 Vedenkulutus suhteessa kiinteistön käyttäjä-
määrään, tilavuuteen tai pinta-alaan

Kyllä 26

EN11 Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät 
omistukset

Kyllä 24

EN14 Biodiversiteettiin kohdistuvien vaikutusten 
hallintastrategiat, nykyiset toimenpiteet ja 
-suunnitelmat

Kyllä 24

EN16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Osittain 27, 28
CRE3 Rakennusten aiheuttama kasvihuonekaasu-

kuormitus suhteessa pinta-alaan
Kyllä 27

EN18 Toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentämiseksi ja saavutetut vähennykset

Kyllä 25-28

EN22 Jätteiden kokonaismäärä ja käsittelytapa 
tyypeittäin

Osittain 30, 31

EN24 Ongelmajätteen määrä Kyllä 30
EN26 Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympä-

ristövaikutusten vähentämiseksi sekä toimen-
piteiden vaikutusten laajuus

Kyllä 24-31

CRE5 Puhdistettu tai puhdistettava maaperä kiin-
teistön käyttötarkoituksen mukaisesti

Osittain 31

EN28 Ympäristömääräysten rikkomisesta aiheutu-
neiden sakkojen ja sanktioiden määrä

Kyllä 39

EN29 Kuljetuksiin ja työmatkoihin liittyvät merkittä-
vät ympäristövaikutukset

Osittain 28

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
LA1 Yrityksen henkilöstö työsuhde ja -sopimustyy-

peittäin
Kyllä 32

LA3 Kokopäiväisille työntekijöille tarjotut mer-
kittävät edut, joita ei ole tarjottu määrä- tai 
osa-aikaisille työntekijöille

Kyllä 32, 33

LA4 Järjestäytyneiden työntekijöiden prosentti-
sosuus

Kyllä 32

LA5 Vähimmäisirtisanomisaika/operatiivisten 
muutosten ilmoittaminen henkilöstölle

Kyllä 32

LA6 Henkilöstön edustus työterveys- ja 
turvallisuus elimissä

Kyllä 33, 34

LA7 Työtapaturmien, ammattitautien, menetettyjen 
työpäivien, poissaolojen ja työhön liittyvien 
kuolemantapausten määrä

Osittain 33

LA10 Koulutukseen käytetty aika työntekijää kohden Kyllä 34
LA11 Elämänikäisen oppimisen ohjelmat työkunnon 

tueksi ja uran päättymisen hallitsemiseksi
Osittain 34

LA12 Säännöllisten kehityskeskusteluiden piiriin 
kuuluva henkilöstö

Kyllä 34

LA13 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Osittain 9-12
HR5 Yhdistymisvapauden ja työehtosopimusten 

riskit ja uhat sekä toimenpiteet niiden estämi-
seksi

Osittain 34

HR6 Toiminnot, joihin liittyy lapsityövoiman riski 
sekä toimenpiteet lapsityövoiman estämiseksi

Kyllä 39

HR7 Toiminnot, joihin liittyy pakkotyövoiman riski 
sekä toimenpiteet pakkotyövoiman estämi-
seksi

Kyllä 39

SO2 Korruptioriskin hallinta Kyllä 39
SO3 Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä 

käytännöistä
Osittain 39

SO6 Poliittisille puolueille, poliitikoille ja muille 
vastaaville instituutioille annettu taloudellinen 
tuki ja luontaissuoritukset

Kyllä 39

SO7 Kilpailun rajoittamiseen ja monopoliaseman 
väärinkäyttöön liittyvien oikeudenkäyntien 
määrä sekä niihin liittyvät toimenpiteet

Kyllä 39

SO8 Merkittäviin laki- ja sääntörikkomuuksiin liitty-
vien sakkojen ja muiden sanktioiden, liittyvien 
sakkojen ja muiden sanktioiden määrä ja muut 
seuraamukset

Kyllä 39

PR1 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvalli-
suusvaikutukset

Osittain 24, 25

CRE8 Uudis- ja korjausrakentamista sekä kiinteistö-
jen hallinnointia ja käyttöä koskevien erilaisten 
vastuullisuussertifikaattien, -luokitusten, ja 
-järjestelmien määrä ja tyyppi

Kyllä 21

PR5 Asiakastyytyväisyyden hallinnointi Kyllä 36
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Lisätietoa: Virve Riihonen, Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupäällikkö,
virve.riihonen@technopolis.fi, puh. +358 50 467 6014.

PR7 Markkinointiviestintää koskevien määräysten 
ja vapaaehtoisten sääntörikkomusten määrä ja 
seuraukset

Kyllä 39

PR9 Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän 
lainsäädännön ja -säädösten rikkomisesta 
aiheutuneiden sakkojen määrä

Kyllä 39
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