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HYVÄ OPERATIIVINEN TULOS 
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO KASVOI 3,4 % JA KÄYTTÖKATE 4,4 % 
 
Tammi–kesäkuu 2018 
 
IFRS 

 Liikevaihto laski 3,2 % ja oli 87,2 (90,1) 
milj. euroa 

 Osakekohtainen tulos kasvoi 22,3 % ja oli 
0,26 (0,21) euroa 

 Osakekohtainen oma pääoma kasvoi 6,9 
% ja oli 4,08 (3,82) euroa 

 
Vaihtoehtoiset tunnusluvut 

 EPRA-nettovarallisuus kasvoi 7,6 % ja oli 
4,65 (4,32) euroa 

 Taloudellinen vuokrausaste nousi 95,9 
%:iin (94,4 %) 

 Käyttökate laski 5,3 % ja oli 46,5 (49,1) 
milj. euroa 

 EPRA-tulos laski 9,1 % ja oli 27,4 (30,1) 
milj. euroa 

 Osakekohtainen EPRA-tulos oli 0,17 (0,19) 
euroa 

 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 
katsauskauden lopussa oli 1 570,7 milj. 
euroa (1 631,5 milj. euroa; 31.12.2017: 
1 537,9 milj. euroa)

 
Huhti–kesäkuu 2018 
 
IFRS 

 Liikevaihto laski 3,2 % ja oli 44,3 (45,8) 
milj. euroa 

 
Vaihtoehtoiset tunnusluvut 

 Käyttökate laski 8,2 % ja oli 23,5 (25,5) 
milj. euroa 

 EPRA-tulos laski 18,5 % ja oli 13,0 (16,0) 
milj. euroa 

 Osakekohtainen EPRA-tulos oli 0,08 (0,10) 
euroa 

 
Sulkeissa olevat numerot viittaavat edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.  

 

 
KESKEISET TUNNUSLUVUT 

    
4–6/ 
2018 

4–6/ 
2017 

Muutos 
% 

1–6/ 
2018 

1–6/ 
2017 

Muutos 
% 2017 

IFRS 
        Liikevaihto milj. euroa 44,3 45,8 -3,2 87,2 90,1 -3,2 179,7 

Omavaraisuusaste % - - - 40,6 42,2 - 44,8 

         Vaihtoehtoiset tunnusluvut 
        Käyttökate (EBITDA) milj. euroa 23,5 25,5 -8,2 46,5 49,1 -5,3 97,1 

EPRA tulos milj. euroa 13,0 16,0 -18,5 27,4 30,1 -9,1 60,6 

         Luototusaste (LTV) % - - - 54,2 53,2 - 50,1 

Oman pääoman tuotto 
(liukuva 12 kk) % - - - 9,1 9,5 - 9,1 

         EPRA tulos / osake euroa 0,08 0,10 -18,5 0,17 0,19 -9,2 0,39 

EPRA nettovarallisuus / osake euroa - - - 4,65 4,32 7,6 4,58 
EPRA oikaistu nettovarallisuus / 
osake euroa - - - 4,05 3,80 6,5 4,05 

    

 

    Taloudellinen vuokrausaste  % - - - 95,9 94,4 - 96,1 

Nettovuokratuotto %  - -  - 7,2 7,0 - 7,2 
 
EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti laskettu operatiivinen tulos ei sisällä realisoitumattomia 
valuuttakurssieroja, käyvän arvon muutoksia eikä kertaluonteisia eriä, kuten luovutusvoittoja tai -tappioita.  
 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista 
(tunnusluvuista, jotka eivät perustu tilinpäätösnormistoon) tulivat voimaan heinäkuussa 2016. Technopolis esittää vaihtoehtoisia 
tunnuslukuja, kuten EPRA:n mukaisia tunnuslukuja, kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen 
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vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä 
tunnuslukuja korvaavina mittareina. 
 
 

LÄHIAJAN NÄKYMÄT ENNALLAAN 

 
Technopolis arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2018 on vuoden 2017 tasolla. Yhtiö arvioi konsernin 
käyttökatteen olevan vuoden 2017 tasolla tai hieman matalampi. 
 
Arvioissa on otettu huomioon Jyväskylän liiketoimintojen myynti loppuvuonna 2017. Jyväskylän 
liiketoimintojen ja kiinteistöjen myynnin negatiivinen vaikutus konsernin liikevaihtoon on vuositasolla noin 14,5 
miljoonaa euroa ja konsernin käyttökatteeseen (EBITDA) 7,2 miljoonaa euroa. 
 
Lisäksi arviossa on otettu huomioon käynnissä olevien orgaanisten kasvuhankkeiden suunniteltu valmistuminen 
sekä yhtiön näkemys kunkin Technopoliksen markkina-alueen taloudellisesta kehityksestä ja yhtiön 
vuokrausasteen ja vuokrien kehityksestä. 
 
 
TOIMITUSJOHTAJALTA 
 
”Olen tyytyväinen liiketoimintamme kehitykseen vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Vaikka 
liikevaihtomme ja käyttökatteemme olivat hieman pienemmät kuin vuotta aiemmin, liiketoiminnan kasvu oli 
kuitenkin hyvää, kun otamme huomioon Jyväskylän toimintojen myynnin marraskuussa 2017. Vuokrausasteet 
nousivat edellisvuodesta, mikä vaikutti positiivisesti liikevaihtoon ja paransi suhteellista kannattavuutta.  

Konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla laski 3,2 % edellisvuodesta, mutta vertailukelpoinen 
liikevaihto kasvoi 3,4 %. Myönteistä kehitystä edistivät erityisesti vuokrausasteiden nousu ja 
palveluliiketoiminnan kasvu. Myös vuokrien kasvu vaikutti myönteisesti konsernin liikevaihtoon. Taloudellinen 
vuokrausasteemme oli kesäkuun lopussa 95,9 % (94,4 %). Paras kehitys nähtiin Kuopiossa ja Oulussa. 

Kesäkuun lopussa meillä oli käynnissä viisi orgaanista kasvuhanketta. Käynnissä olevien ja jo päätökseen 
saatujen hankkeiden arvo strategiakaudelle 2017–2020 on tällä hetkellä 165 milj. euroa, kun tavoitteemme on 
200–250 milj. euroa. Olemme erityisen tyytyväisiä orgaanisten kasvuhankkeiden etenemisvauhtiin, sillä ne ovat 
vahvasti arvoa luovia, ja ne tukevat kampustemme sisäistä kasvua ja tehokkuutta. Vahva makrotalous toiminta-
alueillamme mahdollistaa orgaanisen kasvumme, mutta tutkimme jokaisen tapauksen kuitenkin huolellisesti.  

Palveluilla on yhä tärkeämpi rooli liiketoiminnassamme, ja ne kasvavat edelleen tasaisesti. Tammi–kesäkuussa 
palvelutuotot nousivat 13,8 milj. euroon (kasvua 8,0 % vertailukaudesta) ja muodostivat 15,9 % konsernin 
liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä palveluiden osuus liikevaihdosta oli 17,0 %. Palvelujen 
käyttökatemarginaali ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 12,3 % (12,6 %). Toisella neljänneksellä se oli alle 10 %, 
mikä johtui UMA-tilojen käyttöönottokuluista. Nämä kulut olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla noin miljoona 
euroa. Ilman näitä kuluja palvelujen käyttökatemarginaali oli yli 18 %.    

Konsernin käyttökate vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 46,5 (49,1) milj. euroa, eli 5,3 % pienempi kuin 
edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Lasku johtui Jyväskylän liiketoimintojen myynnistä, kertaluonteisista 
eristä, kiinteistöveron laadintaperiaatteen muutoksesta ja UMA-tilojen käyttöönottokuluista. Kertaluonteiset 
erät liittyivät yritysostoprosessiin, jonka päätimme lopulta keskeyttää. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 4,4 
%. 

Tuottovaatimusten lasku oli suurin syy käypien arvojen positiivisiin muutoksiin. Niiden vaikutus ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla oli 19,7 (9,6) milj. euroa, ja niillä oli merkittävä vaikutus liikevoittoon.  

Meillä on nyt toiminnassa kaksi itsenäistä UMA coworking -tilaa: toinen Helsingissä ja toinen Tukholmassa. 
Kolme muuta on määrä avata tänä vuonna. Aiomme laajentaa UMA-verkostoa Pohjoismaiden ja Itämeren 
alueen suurissa kaupungeissa ja keskuksissa.” 
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TALOUDELLINEN KEHITYS  
 

    
4–6/ 
2018 

4–6/ 
2017 

Muutos 
% 

1–6/ 
2018 

1–6/ 
2017 

Muutos 
% 2017 

Konsernin liikevaihto milj. euroa 44,3 45,8 -3,2 87,2 90,1 -3,2 179,7 

Kiinteistötuotot *) milj. euroa 36,8 39,0 -5,6 73,4 77,3 -5,0 154,3 
Osuus liikevaihdosta % 83,0 85,1 - 84,1 85,8 - 85,9 

Palvelutuotot milj. euroa 7,5 6,8 10,7 13,8 12,8 8,0 25,4 
Osuus liikevaihdosta % 17,0 14,9 - 15,9 14,2 - 14,1 

         Konsernin käyttökate 
(EBITDA) milj. euroa 23,5 25,5 -8,2 46,5 49,1 -5,3 97,1 

Käyttökatemarginaali % 52,9 55,8 - 53,3 54,5 - 54,0 

Käyttökate, kiinteistöt milj. euroa 25,7 26,2 -1,8 50,1 51,0 -1,7 102,7 
Käyttökatemarginaali % 69,8 67,1 - 68,3 66,0 - 66,5 

Käyttökate, palvelut**) milj. euroa 0,7 0,9 -23,6 1,7 1,6 5,6 2,7 
Käyttökatemarginaali % 9,2 13,4 - 12,3 12,6 - 10,5 

         Konsernin liikevoitto milj. euroa 32,5 28,2 15,5 64,3 56,7 13,4 121,4 
Liikevoittomarginaali % 73,4 61,5 - 73,7 62,9 - 67,5 

Tilikauden tulos milj. euroa 20,3 19,7 2,7 44,9 38,5 16,5 85,2 

Tulos / osake (EPS) euroa 0,12 0,11 6,4 0,26 0,21 22,3 0,46 
*) Tilintarkastetussa konsernitilinpäätöksessä 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta Technopolis on käyttänyt termiä ’vuokratuotot’. 
Ollakseen kuitenkin täsmällisempi Technopoliksen tilintarkastamattomassa osavuosikatsauksessa 31.3.2018 Technopolis on muuttanut 
termin ’kiinteistötuotoiksi’, koska myös ’palvelutuotot’ sisältävät eriä, jotka voidaan luokitella vuokratuotoiksi. Luvun laskentatavassa ei ole 
tapahtunut muutosta.                                                                                                                                                                                                                                              
**) Palveluiden käyttökate tammi–kesäkuulta 2018 sisältää UMA-verkoston käyttöönottokustannuksia noin miljoona euroa. 

HUOM: Konsernin käyttökate sisältää konsernitason kulut, kuten on esitetty sivun 32 taulukossa. 

 
Liikevaihto ja tulos 
 
Tammi–kesäkuu 2018 
 
Konsernin liikevaihto tammi–kesäkuussa oli 87,2 (90,1) milj. euroa eli 3,2 % pienempi kuin edellisvuoden 
vastaavalla jaksolla. Lasku johtui pääasiassa Jyväskylän liiketoimintojen myynnistä marraskuussa 2017. 
Valuuttakurssien muutokset laskivat liikevaihtoa 1,3 (+1,1) milj. eurolla pääasiassa Venäjän ruplan mutta myös 
Norjan kruunun ja Ruotsin kruunun heikentymisen seurauksena. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto 
laski 1,7 %. 
 
Kiinteistötuotot olivat 73,4 (77,3) milj. euroa, missä oli laskua 5,0 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. 
Lasku johtui Jyväskylän liiketoimintojen myynnistä marraskuussa 2017. Taloudellinen vuokrausaste oli 95,9 % 
(94,4 %) katsauskauden lopussa. Kasvu oli suurinta Kuopiossa ja Oulussa.  
 
Palvelutuottojen kasvu jatkui. Tammi–kesäkuussa palvelutuotot kasvoivat 8,0 % edellisvuodesta ja olivat 13,8 
(12,8) milj. euroa. Palvelujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 15,9 % (14,2 %). Palvelutuotot ja palvelujen 
osuus liikevaihdosta kasvoivat kaikissa liiketoimintayksiköissä yhtä lukuun ottamatta. Absoluuttinen ja 
suhteellinen kasvu olivat voimakkainta Kuopion liiketoimintayksikössä. Palvelujen osuus liikevaihdosta oli 
suurin Kuopiossa ja pääkaupunkiseudulla, joissa palvelujen osuus liikevaihdosta oli yli 20 %.  
 
Huhti–kesäkuu 2018 
 
Konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 44,3 (45,8) milj. euroa, missä oli laskua 3,2 % 
edellisvuodesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 1,8 %. Lasku johtui pääosin Jyväskylän 
liiketoimintojen myynnistä.  
 
Kiinteistötuotot toisella neljänneksellä olivat 36,8 (39,0) milj. euroa, missä oli laskua 5,6 % edellisvuodesta. 
Palvelutuotot olivat 7,5 (6,8) milj. euroa, missä oli kasvua 10,7 %.  
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Kiinteistötuottojen osuus konsernin toisen neljänneksen liikevaihdosta oli 83,0 % (85,1 %) ja palvelutuottojen 
osuus 17,0 % (14,9 %).  
 
Kannattavuus 
 
Tammi–kesäkuu 2018 
 
Kiinteistöjen hoitokulut laskivat tammi–kesäkuussa 3,0 % edellisvuoteen verrattuna ja olivat 19,7 (20,3) milj. 
euroa. Konsernin hallintokulut olivat 7,0 (6,7) milj. euroa. Kasvu johtui pääasiassa 0,4 milj. euron 
kertaluonteisesta kulusta, joka liittyi yritysostoprosessiin, jonka päätimme keskeyttää.  
 
Liiketoiminnan muut kulut olivat 14,4 (13,9) milj. euroa. Kulut kasvoivat palvelutuottojen kasvun myötä. Lisäksi 
liiketoiminnan muut kulut sisältävät -0,5 milj. euron kirjauksen, joka liittyy kiinteistöveroihin. Toisella 
neljänneksellä Technopolis muutti tilinpäätöksen laadintaperiaatteitaan kiinteistöverojen osalta IFRIC 21 -
tulkinnan mukaisesti. Muutoksella ei ole vaikutusta koko vuoden kiinteistöveroihin. Laadintaperiaatteiden 
muutos on kuvattu tarkemmin sivulla 19.  
 
Konsernin käyttökate tammi–kesäkuussa laski 5,3 % edellisvuodesta ja oli 46,5 (49,1) milj. euroa. Lasku johtui 
pääasiassa Jyväskylän liiketoimintojen myynnistä marraskuussa 2017 ja kiinteistöverokirjauksesta. 
Käyttökatemarginaali oli 53,3 % (54,5 %). Valuuttakurssien muutokset laskivat käyttökatetta 0,9 milj. eurolla 
(kasvattivat 0,8 milj. eurolla). Lasku johtui pääasiassa Venäjän ruplan heikkenemisestä euroon nähden. 
Vertailukelpoisin valuuttakurssein käyttökate pieneni 3,6 % ja käyttökatemarginaali oli 53,5 %.  
 
Kiinteistöliiketoiminnan käyttökate tammi–kesäkuussa oli 50,1 (51,0) milj. euroa. Kiinteistöliiketoiminnan 
käyttökatemarginaali kasvoi vertailukaudesta ja oli 68,3 % (66,0 %). Kasvu johtui pääasiassa Jyväskylän 
liiketoimintojen myynnistä. Marginaalin kehitystä vahvisti myös vuokrausasteen myönteinen kehitys 
edellisvuoteen verrattuna. 
 
Palvelujen käyttökate kasvoi 5,6 % ja oli 1,7 (1,6) milj. euroa. Palvelujen käyttökatemarginaali laski hieman 
edellisvuodesta ja oli 12,3 % (12,6 %). Lasku johtui UMA coworking -verkostoon liittyvistä kuluista, jotka olivat 
noin miljoona euroa tammi–kesäkuussa. Ilman näitä kuluja palvelujen käyttökatemarginaali oli 18,8 %.  
 
Konsernin käyttökate sisältää kiinteistö- ja palveluliiketoimintojen käyttökatteiden summan lisäksi 
konsernitason kulut, kuten on esitetty taulukossa sivulla 32.   
 
Kesäkuun 2018 lopussa Technopoliksen sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 1 570,7 milj. euroa (1 631,5 milj. euroa 
kesäkuun 2017 lopussa ja 1 537,9 milj. euroa vuoden 2017 lopussa). Käyvän arvon muutokset tammi–kesäkuussa 
olivat yhteensä 19,7 (9,6) milj. euroa. Markkinoiden tuottovaatimusten muutoksilla oli suurin positiivinen 
vaikutus käyvän arvon muutoksiin. 
 
Käyvän arvon muutokset tammi–kesäkuussa 2018:  
 

milj. euroa 

Nettotuotto
-vaateen 

muutos 

Vuokrausaste
-olettaman 

muutos 
Tilojen 

uudistustyöt 
Muut 

muutokset  

Käynnissä 
olevat kasvu-

hankkeet Yhteensä 

Suomi 5,1 0,5 -3,1 -0,5 1,5 3,5 

Baltic Rim 4,4 -0,1 -0,3 0,2 2,6 6,8 

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

YHTEENSÄ 18,9 0,5 -5,8 2,0 4,1 19,7 
* Muut muutokset -eriin sisältyvät markkinavuokrien muutokset, kiinteistöjen ylläpitokuluja, valuuttakurssimuutokset sekä inflaatio-
olettama. 

 
Liikevoitto nousi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 64,3 (56,7) milj. euroon pääasiassa sijoituskiinteistöjen käyvän 
arvon positiivisten muutosten seurauksena. Nettorahoituskulut mukaan lukien realisoitumattomat 
valuuttakurssivoitot ja -tappiot laskivat edellisvuodesta ja olivat 9,9 (12,0) milj. euroa. Rahoituskulujen lasku 
johtui matalammasta keskikorosta sekä realisoitumattomista valuuttakurssivoitoista, jotka liittyivät Norjan 
kruunun määräiseen sisäiseen lainaan. 
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Tulos ennen veroja nousi 54,4 (44,7) milj. euroon. Verot nousivat 9,5 (6,1) milj. euroon pääasiassa tuloverojen 
kasvun seurauksena. Tuloverot olivat 2,8 (+0,3) milj. euroa. Vertailukaudella tuloverot olivat poikkeuksellisesti 
positiiviset, mikä johtui 1,8 milj. euron oikaisusta liittyen kiinteistöjen myynteihin vuonna 2016. Tilikauden 
nettotulos kasvoi 16,5 % ja oli 44,9 (38,5) milj. euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,26 (0,21) euroon.  
 
EPRA-tulos laski ensimmäisellä vuosipuoliskolla 9,1 % edellisvuodesta ja oli 27,4 (30,1) milj. euroa. Lasku johtui 
Jyväskylän kiinteistöjen myynnistä marraskuussa 2017, kiinteistöverojen -0,5 milj. euron kirjauksesta toisella 
neljänneksellä sekä 0,4 milj. euron kertaluonteisesta kulusta, joka liittyi yritysostoprosessiin, joka päätettiin 
keskeyttää. Osakekohtainen EPRA-tulos oli 0,17 (0,19) euroa tammi–kesäkuussa. EPRA:n suositusten 
mukaisesti laskettu operatiivinen tulos ei sisällä realisoitumattomia valuuttakurssieroja, käyvän arvon 
muutoksia eikä kertaluonteisia eriä, kuten luovutusvoittoja tai -tappioita. 
 
Huhti–kesäkuu 2018 
 
Kiinteistöjen hoitokulut toisella vuosineljänneksellä olivat 9,5 (10,2) milj. euroa. Lasku johtui Jyväskylän 
liiketoimintojen myynnistä. Hallintokulut olivat 3,9 (3,1) milj. euroa. Kasvu johtui pääasiassa 0,4 milj. euron 
kertaluonteisesta kulusta. Kulu liittyi yritysostoprosessiin, joka päätettiin keskeyttää. Liiketoiminnan muut 
kulut olivat 7,7 (6,9) milj. euroa. Nousu johtui palvelumyynnin kasvusta sekä UMA-tilojen käyttöönottoon 
liittyvistä kuluista. Liiketoiminnan muut kulut sisältävät myös -0,5 milj. euron kirjauksen kiinteistöveroihin 
liittyen. 
 
Konsernin käyttökate toisella neljänneksellä oli 23,5 (25,5) milj. euroa, missä oli laskua 8,2 % edellisvuoteen 
verrattuna. Käyttökatemarginaali oli 52,9 % (55,8 %). Vertailukelpoisin valuuttakurssein konsernin käyttökate 
laski 6,5 % ja käyttökatemarginaali oli 53,1 %. 
 
Kiinteistöliiketoiminnan käyttökate oli toisella neljänneksellä 25,7 (26,2) milj. euroa ja käyttökatemarginaali 
69,8 % (67,1 %). Palvelujen käyttökate oli 0,7 (0,9) milj. euroa ja käyttökatemarginaali 9,2 % (13,4 %). Palvelujen 
käyttökatteeseen sisältyi noin 0,8 milj. euroa UMA-tilojen käyttöönottoon liittyviä kuluja. Ilman näitä kuluja 
palvelujen käyttökatemarginaali oli 18,2 % toisella neljänneksellä. 
 
Konsernin käyttökate sisältää konsernitason kulut, kuten on esitetty sivun 32 taulukossa.  
 
Liikevoitto nousi toisella neljänneksellä 32,5 (28,2) milj. euroon pääasiassa sijoituskiinteistöjen käyvän arvon 
muutosten seurauksena.  
 
Tulos ennen veroja nousi 26,8 (22,3) milj. euroon. Verot nousivat 6,5 (2,6) milj. euroon. Laskennalliset verot 
olivat 4,7 (3,4) milj. euroa, ja tuloverot olivat 1,8 (+0,9) milj. euroa. Tilikauden nettotulos kasvoi 2,7 % ja oli 20,3 
(19,7) milj. euroa. Toisen neljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,11) euroa. 
 
EPRA-tulos huhti–kesäkuussa oli 13,0 (16,0) euroa. Osakekohtainen EPRA-tulos oli 0,08 (0,10) euroa.  
 
 
TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA 
 
Tase ja rahoitus 

    30.6.18 30.6.17 muutos, % 31.12.17 muutos, % 

Taseen loppusumma milj. euroa 1 724,9 1 745,3 -1,2 1 719,8 0,3 

Korolliset velat milj. euroa 892,3 887,4 0,5 805,0 10,8 

Rahavarat milj. euroa 30,7 31,0 -1,1 71,8 -57,3 

Keskimääräinen laina-aika vuotta 4,2 4,8 - 4,5 - 

Luototusaste (LTV) % 54,2 53,2 - 50,1 - 

Omavaraisuusaste % 40,6 42,2 - 44,8 - 

Vakavaraisuusaste % 50,0 49,1 - 42,6 - 

Vakuudellinen vakavaraisuusaste % 37,2 37,8 - 35,3 - 

Reaalivakuudesta vapaan 
omaisuuden osuus % 23,9 10,6 - 13,8 - 

Korkokatekerroin   4,5 4,1 8,5 4,3 4,5 
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Konsernin taseen loppusumma 30.6.2018 oli 1 724,9 (1 745,3) milj. euroa, jossa vierasta pääomaa oli 1 030,5 
(1 013,5) milj. euroa. 

Konsernin emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 639,8 milj. euroa (31.12.2017: 711,2 milj. euroa). Oman 
pääoman pieneneminen johtui pääasiassa 75 milj. euron hybridilainan lunastuksesta maaliskuussa 2018 sekä 
26,7 milj. euron osingonmaksusta ja pääoman palautuksesta huhtikuussa. Osakekohtainen oma pääoma oli 
4,08 euroa (31.12.2017: 4,06 euroa), ja omavaraisuusaste oli 40,6 % (31.12.2017: 44,8 %). Luototusaste oli 54,2 % 
(53,2 %; 31.12.2017: 50,1 %). Konsernin korkokatekerroin katsauskauden lopussa oli 4,5 (4,1; 31.12.2017: 4,3). 

Technopolis allekirjoitti 5.3.2018 sopimuksen viisivuotisesta 518 miljoonan euron jälleenrahoituksesta kolmen 
pohjoismaisen rahoituslaitoksen kanssa. Sopimusta voidaan jatkaa enintään kahdella vuodella. Rahoituspaketti 
koostuu neljästä vakuudellisesta fasiliteetista: olemassa olevien lainojen jälleenrahoitukseen tarkoitetusta 150 
miljoonan euron lainasta, investointien rahoittamiseen tarkoitetusta sitovasta 100 miljoonan euron lainasta, 
100 miljoonan euron sitovasta luottolimiitistä ja 168 miljoonan euron takausjärjestelystä. Nämä lainat 
korvaavat suurimman osan Technopolis Oyj:n kahdenkeskisistä vakuudellisista pankkilainoista, joita yhtiöllä 
aiemmin oli Suomessa, lukuun ottamatta Euroopan investointipankilta saatuja pitkäaikaisia lainoja, joiden 
yhteismäärä oli 166 miljoonaa euroa vuoden 2017 lopussa. 
 
Lainasopimukseen sisältyy tavanomaisia kovenanttiehtoja, jotka perustuvat yli 30 %:n omavaraisuusasteeseen, 
alle 65 %:n luototusasteeseen ja yli 2,25 korkokatekertoimeen.  

Technopoliksella oli 30.6.2018 sitovia käyttämättömiä pitkäaikaisia luottolimiittejä 240,0 (70,0) milj. euroa sekä 
25,1 (25,1) milj. euron lyhytaikainen luottolimiitti, josta 15,6 (9,2) milj. euroa oli nostettu kesäkuun lopussa. 
Lisäksi yhtiöllä on 150,0 (150,0) milj. euron yritystodistusohjelma, josta katsauskauden lopussa oli käytössä 55,9 
(34,9) milj. euroa. Konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat 30,7 (31,0) milj. euroa. 

Konsernin korolliset velat olivat kesäkuun lopussa 892,3 (887,4) milj. euroa. Pitkäaikaisia korollisia velkoja oli 
644,4 (779,1) milj. euroa ja lyhytaikaisia korollisia velkoja 247,9 (108,4) milj. euroa. Korolliset velat jakaantuivat 
seuraavasti: pankkilainat 651,9 (635,3) milj. euroa, vakuudeton joukkovelkakirjalaina 150,0 (150,0) milj. euroa, 
yritystodistukset 55,9 (34,9) milj. euroa, rahoitusleasing 7,1 (32,2) milj. euroa ja muut velat 27,3 (35,0) milj. 
euroa. Korollisista veloista 640,6 milj. euroa oli vakuudellisia velkoja ja 251,7 milj. euroa vakuudettomia.  

Reaalivakuudesta vapaa omaisuus oli 414,0 (185,6) milj. euroa ja reaalivakuudesta vapaan omaisuuden osuus 
23,9 % (10,6 %). Vakavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 50,0 % (49,1 %) ja vakuudellinen vakavaraisuusaste 
37,2 % (37,8 %).   

Korollisten velkojen keskikorko oli 2,39 % (2,47 %).   

Rahoituskulut 
 

    
4–6/ 
2018 

4–6/ 
2017 

Muutos 
% 

1–6/ 
2018 

1–6/ 
2017 

Muutos 
% 2017 

Rahoituskulut milj. euroa -6,4 -6,1 5,5 -11,5 -12,4 -7,8 -24,4 

Rahoitustuotot milj. euroa 0,8 0,2 297,9 1,7 0,4 316,6 2,1 

Nettorahoituskulut milj. euroa -5,6 -5,9 -5,0 -9,8 -12,0 -18,9 -22,4 

Keskikorko* % - - - 2,39 2,47 - 2,60 
* Ilman hybridilainaa. 

         
Nettorahoituskulut vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla olivat 2,2 milj. euroa pienemmät kuin 
vertailukaudella. Rahoituskulujen lasku johtui matalammasta keskikorosta sekä realisoitumattomista 
valuuttakurssivoitoista, jotka liittyivät Norjan kruunun määräiseen sisäiseen lainaan. 

Taloudellisten riskien hallinta 
 
Konsernin korolliset velat 30.6.2018 olivat 892,3 (887,4) milj. euroa. Keskimääräinen lainapääomilla painotettu 
laina-aika oli 4,2 (4,8) vuotta. Konsernin korollisista veloista 52,0 % (64,7 %) oli joko korkosuojattuja tai 
kiinteäkorkoisia lainoja. Konsernin korkosidonnaisuusaika oli 4,2 (4,7) vuotta, mukaan lukien vuosina 2019–2021 
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alkavat suojaukset. Rahamarkkinakorkojen yhden prosenttiyksikön nousu kasvattaisi korkokuluja 1,5 (2,2) milj. 
euroa vuodessa. 

Konserni altistuu valuuttakurssivaihteluille Norjan kruunun, Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun osalta. 
Valuuttakurssimuutosten välittömät vaikutukset konsernin liikevoittoon, taseeseen ja omavaraisuuteen 
30.6.2018 tilanteen mukaan on esitetty alla.  

Valuuttakurssin %-muutos 
suhteessa euroon 

Transaktioriskin 
vaikutus 

Muuntoero-
vaikutus 

Kokonais-vaikutus 
omaan pääomaan 

Omavaraisuus-
aste 

RUB -10  0,0 -6,7 -6,7 40,3% 

RUB +10 0,0 8,2 8,2 40,8% 

NOK -10 -2,1 -8,4 -10,5 40,2% 

NOK +10 2,6 10,2 12,8 41,0% 

SEK -10 0,0 -4,6 -4,6 40,4% 

SEK +10 0,0 5,6 5,6 40,7% 

 
Katsauskauden lopussa Venäjän tytäryhtiön yhteenlaskettu oma pääoma oli 5,4 miljardia Venäjän ruplaa, 
Norjan tytäryhtiöiden 873,7 miljoonaa Norjan kruunua ja Ruotsin tytäryhtiöiden 531,2 miljoonaa Ruotsin 
kruunua. 

Investoinnit ja rahavirta  

Investoinnit, milj. eur. 
4–6/ 
2018 

4–6/ 
2017 

Muutos 
% 

1–6/ 
2018 

1–6/ 
2017 

Muutos 
% 2017 

Kiinteistöjen hankinnat 0,0 0,9 n/m 0,0 0,9 n/m 5,8 

Orgaaniset kasvuhankkeet 16,4 18,8 -12,8 26,5 22,9 15,9 61,7 

Uudistustyöt 2,8 1,2 146,9 4,5 5,9 -24,0 8,5 

Muut investoinnit 0,8 0,1 439,4 1,9 0,7 166,8 1,5 

Investoinnit YHTEENSÄ ml. 
kiinteistöjen hankinnat 20,0 21,0 -4,7 32,9 30,4 8,3 77,5 

        Investoinnit segmenteittäin: 
       Suomi 15,4 4,5 242,6 23,6 10,0 135,9 29,8 

Baltic Rim 3,6 16,1 -77,6 7,7 18,8 -59,0 47,8 

Skandinavia 1,0 0,4 158,5 1,6 1,5 2,8 -0,1 

Investoinnit YHTEENSÄ ml. 
kiinteistöjen hankinnat 20,0 21,0 -4,7 32,9 30,4 8,3 77,5 

        Divestoinnit 1,2 0,0 - 1,2 0,0 - 87,7 

 
Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla liiketoiminnan rahavirta oli 19,1 (29,7) milj. euroa. Investointien 
rahavirta oli -26,3 (-35,1) milj. euroa, josta investoinnit sijoituskiinteistöihin olivat -26,4 (-33,0) milj. euroa. 
Rahoituksen rahavirta oli -33,2 (-91,0) milj. euroa. Rahavarat 30.6.2018 olivat 30,7 (31,0) milj. euroa. Rahavarojen 
muutos tammi–kesäkuussa oli -40,4 (-96,4) milj. euroa. 
 
 
KIINTEISTÖKANTA, VUOKRAUSTOIMINTA JA -ASTE  SEKÄ ASIAKASKANTA 
 
Kiinteistökanta 
 
Kesäkuun 2018 lopussa Technopoliksen sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 1 570,7 (1 631,5) milj. euroa. 
Vuokrattava pinta-ala oli yhteensä 703 200 (758 200) neliömetriä, josta 8 540 (10 100) neliötä oli uudistustyön 
alla. Käyvän arvon ja vuokrattavan pinta-alan lasku johtui pääasiassa Jyväskylän liiketoimintojen myynnistä 
marraskuussa 2017. Lähes kaikki kiinteistöt ovat toimistokiinteistöjä. Lisäksi rakenteilla oli 46 700 (38 800) 
neliömetriä kauden lopussa. Technopoliksella on rakennusoikeuksia lähes 400 000 neliömetriä, josta noin 50 % 
on Suomessa, 40 % Baltiassa ja Venäjällä ja 10 % Skandinaviassa. Hankinnoista ja kiinteistöjen myynneistä sekä 
rakenteilla olevista kehityshankkeista on lisätietoa kohdassa ”Konsernin strategia ja taloudelliset tavoitteet”.  
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Vuokraustoiminta ja -aste sekä asiakaskanta 
 
Technopoliksella oli 30.6.2018 yhteensä noin 1 600 asiakasta. Kymmenelle suurimmalle asiakkaalle oli 
vuokrattuna noin 22,8 % ja suurimmalle asiakkaalle noin 4,4 % vuokratusta pinta-alasta. Tammi–kesäkuussa 
kymmenen suurimman asiakkaan osuus vuokratuotoista oli 20,9 % ja suurimman asiakkaan osuus 5,3 %. 
 
Taloudellinen vuokrausaste oli 95,9 % (94,4 %) kauden lopussa. Tekninen vuokrausaste oli 95,0 % (93,2 %).  
 
Kesäkuun 2018 lopussa Technopoliksella oli yhteensä lähes 3 100 vuokrasopimusta. Yhtiö solmi tammi–
kesäkuussa 201 (249) uutta sopimusta (mukaan lukien jatketut ja uusitut sopimukset), joiden kattama 
vuokrattava pinta-ala oli 36 900 (80 700) neliömetriä. Samalla ajanjaksolla päättyi 158 (147) sopimusta, joiden 
kattama vuokrattava pinta-ala oli 18 300 (26 600) neliömetriä. 

Sopimuskanta, % pinta-alasta 
maturiteetti, vuosia 30.06.2018 31.03.2018 31.12.2017 30.9.2017 30.6.2017 

< 1 15 18 15 16 16 

1–3 30 29 28 21 21 

3–5 10 13 12 19 19 

> 5 18 17 17 16 16 

Toistaiseksi voimassa olevat 27 24 26 29 29 

Keskimääräinen voimassaoloaika, kk 34 34 34 34 34 

Vuokrasopimuskanta, milj. euroa 358,9 360,7 372,0 389,9 397,6 

 

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

Suomi 

Suomi-segmentti sisältää 1.12.2017 alkaen pääkaupunkiseudun, Tampereen, Kuopion ja Oulun liiketoiminta-
yksiköt sekä UMA coworking -tilan Helsingissä. Jyväskylän liiketoiminnot myytiin marraskuun 2017 lopussa. 
Jyväskylä sisältyy vuoden 2017 vertailutietoihin tammi–marraskuun osalta.   

Suomi 
4–6/ 
2018 

4–6/ 
2017 

Muutos 
% 

1–6/ 
2018 

1–6/ 
2017 

Muutos 
% 

2017 

Liikevaihto, milj. euroa 27,9 30,4 -8,3 54,7 59,1 -7,5 117,7 

Kiinteistötuotot, milj. euroa 22,1 24,9 -11,1 44,2 48,8 -9,4 97,5 

Palvelutuotot, milj. euroa 5,8 5,5 3,7 10,5 10,3 1,7 20,2 

Käyttökate, milj. euroa 14,2 16,4 -13,4 27,6 31,2 -11,3 61,5 

Käyttökatemarginaali, % 51,0 54,0 - 50,5 52,7 - 52,3 

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo*,  
milj. euroa 

- - - 885,0 999,1 -11,4 890,9 

        
Kampuksia, lkm - - - 12 16 - 12 

Vuokrattava pinta-ala*, milj. euroa - - - 413 900 485 700 -14,8 425 000 

Keskimääräinen vuokra*, 
euroa/m2/kk 

- - - 18,1 17,4 3,6 17,7 

Taloudellinen vuokrausaste*, % - - - 94,9 93,2 - 94,5 

Markkinoiden nettotuottavaade, 
ka*, % 

- - - 7,3 7,5 - 7,3 

*  Kauden lopussa. 
       

HUOM: 6/18: 8 000 m2 uudistustyön alla, 6/17: 10 100 m2 uudistustyön alla. 
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Vuokrattava pinta-ala, kiinteistötuotot, käyttökate ja sijoituskiinteistöjen käypä arvo laskivat pääasiassa 
Jyväskylän liiketoimintojen ja kiinteistöjen myyntien seurauksena syksyllä 2017. Keskivuokra nousi 3,6 % 
edellisvuodesta ja oli 18,1 (17,4) euroa neliömetriltä kuukaudessa. Taloudellinen vuokrausaste kasvoi pääasiassa 
Oulun ja Kuopion vuokrausasteiden nousun seurauksena. 
 
Baltic Rim 
 
Baltic Rim -segmentti sisältää kolme liiketoimintayksikköä: Tallinnan, Vilnan ja  Pietarin.  
 

Baltic Rim 
4–6/ 
2018 

4–6/ 
2017 

Muutos 
% 

1–6/ 
2018 

1–6/ 
2017 

Muutos 
% 

2017 

Liikevaihto, milj. euroa 10,0 8,9 12,8 19,7 17,8 10,6 36,0 

Kiinteistötuotot, milj. euroa 8,7 8,0 8,4 17,3 16,1 7,5 32,5 

Palvelutuotot, milj. euroa 1,3 0,9 53,3 2,4 1,8 39,0 3,6 

Käyttökate, milj. euroa 6,1 5,3 15,3 12,2 10,6 15,2 21,5 

Käyttökatemarginaali, % 61,1 59,8 - 61,8 59,3 - 59,6 

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo*,  
milj. euroa 

- - - 351,7 307,9 14,2 325,2 

        
Kampuksia, lkm - - - 3 3 - 3 

Vuokrattava pinta-ala*, milj. euroa - - - 188 500 170 400 10,6 176 000 

Keskimääräinen vuokra*, 
euroa/m2/kk 

- - - 15,1 15,5 -2,2 15,7 

Taloudellinen vuokrausaste*, % - - - 98,9 98,3 - 99,7 

Markkinoiden nettotuottavaade, 
ka*, % 

- - - 7,9 8,3 - 8,1 

* Kauden lopussa. 
       

HUOM: 6/18: 0 m2 uudistustyön alla, 6/17: 0 m2 uudistustyön alla. 

 
Vuokrattava pinta-ala, liikevaihto, käyttökate ja sijoituskiinteistöjen käyvät arvot kasvoivat tammi–kesäkuussa 
edellisvuodesta. Kasvu johtui pääasiassa uusien rakennusten valmistumisesta Vilnassa. Venäjän ruplan 
heikentymisellä oli -0,7 (+1,0) milj. euron vaikutus liikevaihtoon ja -0,5 (+0,7) milj. euron vaikutus 
käyttökatteeseen edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
keskivuokra pysyi ennallaan. Vuokrausasteet olivat edelleen erittäin korkeita.  
 
Skandinavia 
 
Kesäkuun 2018 lopussa Skandinavia-segmenttiin kuuluivat Oslon ja Göteborgin liiketoimintayksiköt sekä UMA 
coworking -tila Tukholmassa. 
    

Skandinavia 
4–6/ 
2018 

4–6/ 
2017 

Muutos 
% 

1–6/ 
2018 

1–6/ 
2017 

Muutos 
% 

2017 

Liikevaihto, milj. euroa 6,4 6,5 -1,2 12,8 13,1 -2,4 26,0 

Kiinteistötuotot, milj. euroa 5,9 6,1 -2,9 11,9 12,4 -4,0 24,4 

Palvelutuotot, milj. euroa 0,5 0,4 27,9 0,9 0,7 23,7 1,6 

Käyttökate, milj. euroa 3,1 3,8 -18,6 6,7 7,4 -9,3 14,1 

Käyttökatemarginaali, % 48,5 58,9 - 52,1 56,1 - 54,4 

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo*,  
milj. euroa 

- - - 334,0 324,5 2,9 321,9 

        Kampuksia, lkm - - - 2 2 - 2 

Vuokrattava pinta-ala*, milj. euroa - - - 100 800 102 100 -1,3 100 900 
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Keskimääräinen vuokra*, 
euroa/m2/kk 

- - - 19,0 20,8 -8,9 19,5 

Taloudellinen vuokrausaste*, % - - - 95,2 94,9 - 97,5 

Markkinoiden nettotuottavaade, 
ka*, % 

- - - 5,2 5,5 - 5,3 

* Kauden lopussa. 
       

HUOM: 6/18: 540 m2 uudistustyön alla, 6/17: 0 m2 uudistustyön alla. 
 

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kiinteistötuotot laskivat 4,0 % edellisvuodesta. Norjan kruunun ja Ruotsin 
kruunun heikkenemisellä oli 0,6 (+0,1) milj. euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon ja 0,4 (+0,1) milj. euron 
negatiivinen vaikutus käyttökatteeseen edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kannattavuutta rasittivat 
UMA Kungsbron käyttöönottoon liittyvät kulut.   

Keskivuokra euroissa laski edellisvuodesta. Lasku johtui pääasiassa paikallisten valuuttojen heikkenemisestä 
euroon nähden.  

Göteborgin kampus on toistaiseksi käytännössä yhden vuokralaisen kampus, mikä selittää Skandinavia-
segmentin alhaiset palvelutuotot.  

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

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

 Olemassa olevien kampusten laajentaminen orgaanisilla kasvuhankkeilla 

 UMA coworking -verkoston merkittävä laajentaminen 

 Palveluliiketoiminnan ja sen kannattavuuden kasvattaminen 

 Arvoa luovien yritysostojen toteuttaminen Pohjoismaiden ja Itämeren alueella 

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

 Osakekohtaisen tuloksen (EPRA) kasvu 8–10 % vuodessa 

 Oman pääoman tuotto laskettuna EPRA-tuloksesta yli 8 % vuodessa 

 Osakekohtaisen EPRA-nettovarallisuusarvon kasvu vähintään 5 % vuodessa  

 Omavaraisuusaste yli 35 %  

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

Nykyisen kiinteistö- ja palveluliiketoiminnan kannattavuuden kasvattamisen lisäksi yhtiön tavoitteena on lisätä 
orgaanisia kasvuhankkeita. Technopolis ennakoi investoivansa orgaanisiin kasvuhankkeisiin yhteensä 200–250 
milj. euroa vuosina 2017–2020. UMA coworking -verkoston kehittämiseen suunnataan noin 30 milj. euroa 
vuoden 2022 loppuun mennessä. Lisäksi Technopolis arvioi käyttävänsä yritysostoihin 100–200 milj. euroa 
vuosina 2017–2020. Yritysostoja tehdään kuitenkin vain silloin, kun edellytykset arvon luomiseksi ovat 
olemassa.  

Technopoliksen tavoitteena on toteuttaa tätä strategiaa ilman uusia osakeanteja sillä edellytyksellä, ettei 
mikään äkillinen, ennakoimaton tapahtuma vaadi uutta pääomaa. 

Orgaaniset kasvuhankkeet 
 
Orgaanisia kasvuhankkeita oli käynnissä 30.6.2018 seuraavasti:  
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Alue Nimi 
Esivuokraus-

aste, % 
Vuokrattava 
pinta-ala, m2 

Kokonais-
investointi, 
milj. euroa 

Vakiintunut 
tuotto, % 

Valmis-
tuminen 

Helsinki Ruoholahti 3 47,3 10 300 33,2 7,0 7/2018 

Tallinna Lõõtsa 12 81,3 9 700 13,6 9,0 7/2018 

Vantaa Aviapolis H 4,9 5 100 15,1 8,0 11/2018 

Tampere City Center 41,7 13 200 46,0 7,5 10/2019 

Oulu City Center II 0,0 8 400 25,0 8,4 3/2020 

Käynnissä YHTEENSÄ   46 700 132,9     

1) Vakiintunut tuotto = arvioitu nettotuotto / hankintameno. 

 
Kesäkuussa 2018 Technopolis päätti investoida 25 milj. euroa Oulun ydinkeskustan kampuksen laajennukseen. 
Rakennustyöt alkoivat heinäkuussa 2018, ja hankkeen on määrä valmistua maaliskuussa 2020. Ydinkeskustan 
kampuksen toinen vaihe kasvattaa vuokrattavaa pinta-alaa 8 400 neliömetrillä ja nostaa kokonaispinta-alan yli 
19 000 neliömetriin. Hankkeeseen kuuluu myös pysäköintihalli, joka kasvattaa pysäköintipaikkojen määrän yli 
neljäänsataan. Investoinnin alkutuotto on arviolta 7,2 % ja vakiintunut tuotto 8,4 %. Uudelle rakennukselle on 
tavoitteena saada kultatason LEED-sertifikaatti (Leadership in Energy and Environmental Design). 
 
Orgaanisiin kasvuhankkeisiin suunnataan kuluvalla strategiakaudella yhteensä 200–250 milj. euroa. Kesäkuun 
2018 loppuun mennessä valmistuneiden ja kesäkuun lopussa käynnissä olleiden hankkeiden arvo oli yhteensä 
164,9 milj. euroa. 
 
Palveluliiketoiminnan kasvattaminen ja kannattavuus 
 
Palveluliiketoiminta on kasvanut ja sen kannattavuus parantunut suunnitellusti. Tammi–kesäkuussa 2018 
palvelutuotot kasvoivat 8,0 % edellisvuodesta ja olivat 13,8 (12,8) milj. euroa. Palvelujen osuus konsernin 
liikevaihdosta oli 15,9 % (14,2 %). Toisella neljänneksellä niiden osuus oli 17,0 %. Joillakin kampuksilla Suomessa 
palvelujen osuus oli jo yli 20 % liikevaihdosta. Osuus on pienempi Baltic Rim- ja Skandinavia-segmenttien 
alueen kampuksilla, mutta näillä kampuksilla palvelumyynti kasvoi keskimäärin jopa noin 35 % edellisvuoteen 
verrattuna. Nopeimmin kasvavat palvelut ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat työympäristöratkaisut ja 
muuttopalvelut sekä kokouspalvelut. 
 
Palveluliiketoiminnan käyttökate kasvoi 5,6 % edellisvuodesta ja oli 1,7 (1,6) milj. euroa. Käyttökatemarginaali 
oli 12,3 % (12,6 %). Palvelujen käyttökatetta kuitenkin rasittivat noin miljoonan euron kulut, jotka liittyivät 
UMA-tilojen käyttöönottoon. Ilman näitä kuluja palvelujen käyttökatemarginaali tammi–kesäkuussa oli 18,8 %.   
 
UMA coworking -verkoston kehitys 
 
Technopolis ilmoitti katsauskauden jälkeen elokuussa avaavansa uuden UMA coworking -tilan Oslon 
ydinkeskustaan joulukuussa 2018. Yhtiö on tehnyt vuokrasopimuksen 3 000 neliön tilasta, johon tulee 42 
yksityistä toimistoa, yli 100 yhteiskäytössä olevaa työpistettä ja neljä kokoushuonetta. Uuden tilan nimeksi 
tulee UMA Oslo City. 
 
Heinäkuussa 2018 Technopolis ilmoitti avaavansa toisen UMA coworking -tilan Helsinkiin joulukuussa 2018. 
Yhtiö on tehnyt vuokrasopimuksen trendikkäällä Kalasataman alueella sijaitsevasta 1 700 neliön tilasta, johon 
rakennetaan 38 yksityistä toimistoa, noin 60 yhteiskäytössä olevaa työpistettä ja neljä kokoushuonetta. Tilan 
nimeksi tulee UMA Teurastamo, sillä se sijaitsee Helsingin entisellä lihapakkaamoalueella. 
 
Technopolis ilmoitti maaliskuussa 2018 laajentavansa toimintaansa uudelle markkina-alueelle Tanskaan. Yhtiö 
avaa uuden coworking-tilan Kööpenhaminan ydinkeskustaan syyskuussa 2018. Se on tehnyt vuokrasopimuksen 
1 950 neliön tilasta, johon rakennetaan 33 pientoimistoa, 60 yhteiskäytössä olevaa työpistettä ja viisi 
kokoushuonetta. Sijainti on erittäin keskeinen Kööpenhaminan pääostoskadun, Strøgetin, ja kaupungintalon 
kupeessa. Uuden tilan nimi on UMA Vestergade. 
 
UMA Kungsbron avattiin Tukholmassa huhtikuussa 2018. Vuokrattava pinta-ala on noin 2 350 neliötä.  
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Technopolis etsii aktiivisesti uusia tiloja verkoston laajentamiseksi Technopoliksen nykyisissä toimintamaissa ja 
muualla Pohjoismaiden ja Itämeren alueella. 
 
 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Makroympäristö 
 

% Suomi Norja Ruotsi Viro Liettua Venäjä 

BKT:n kasvuennuste 
      vuosimuutos '1718 +2,9 +2,5 +2,8 +3,7 +3,3 +1,8 

vuosimuutos '1819 +2,5 +2,1 +2,2 +3,2 +2,9 +1,5 

KHI:n kasvuennuste 
      vuosimuutos '1718 +1,2 +1,9 +1,6 +2,8 +2,8 +2,9 

vuosimuutos '1819 +2,1 +1,9 +2,2 +2,5 +2,6 +4,0 

Lähde: OECD, toukokuu 2018 
       

Toimistomarkkinat  
 
Suomi 
 

% HMA Oulu Tampere Kuopio 

MARKKINA 
    Toimistojen vajaakäyttöaste 
    Liikekeskusta n/a n/a n/a n/a 

Kaupungin keskiarvo 13,4 10,1 14,8 n/a 

Toimistojen tuottovaatimus 
    Liikekeskusta 4,1-5,2 7,5 6,5-7,0 8,0-9,0 

Kaupungin keskiarvo 4,1-8,0 7,5-10,0 6,5-9,0 8,0-10,0 

TECHNOPOLIS 
    Vajaakäyttöaste 7,6 6,9 2,0 1,9 

Lähde: Catella 
    HUOM: Markkinatiedot 3/18, Technopoliksen tiedot 6/18. 

   

Suomessa kiinteistöinvestointien määrä oli vuonna 2017 poikkeuksellisen suuri, yli 10 mrd. euroa. Kauppojen 
kokonaisarvo nousi 41 % ennätysvuodesta 2016. Investointiaktiviteetti jatkui vahvana vuoden 2018 
ensimmäisellä puoliskolla: juhannukseen mennessä kokonaisarvo oli noussut 3,2 mrd. euroon. Kansainvälisten 
sijoittajien kiinnostus pysyi vahvana, ja heidän osuutensa kaikista investoinneista oli noin 60 %. 
Pääkaupunkiseudun osuus kaikista investoinneista on noin 50 %. Kysyntää vauhdittavat Suomen talouskasvun 
hienoinen viivästyminen muuhun Eurooppaan verrattuna sekä Suomen talouden hyvä yleiskehitys. 
Toimistokiinteistöjen osuus on kuitenkin ollut suhteellisen pieni, mutta se johtuu pikemmin vähäisestä 
tarjonnasta kuin matalasta kysynnästä. 
 
Pääkaupunkiseudulla toimistotilojen vajaakäyttöasteen kasvu tasaantui vuoden 2017 jälkipuoliskolla ja vuoden 
2018 alkupuoliskolla, mutta toimistotilaa on edelleen vapaana yli miljoona neliömetriä. Vajaakäyttöaste oli 13,4 
% vuoden 2017 lopussa. Uutta toimistotilaa valmistui vuonna 2017 yhteensä 71 000 neliömetriä ja noin 187 000 
neliömetriä oli rakenteilla kesäkuussa 2018. Tuottovaatimukset laskevat edelleen maltillisesti. Vuokraus on 
lisääntynyt ja vuokrat ovat nousseet etenkin Helsingin keskusta-alueella.  Eniten kiinnostusta herättävät uudet, 
nykyaikaiset toimistot. Keskimääräiset bruttovuokrat ovat 31 euroa neliöltä kuukaudessa Helsingin keskustassa, 
23 euroa neliöltä Ruoholahdessa ja 19 euroa neliöltä Aviapoliksessa. 
 
Oulussa markkinatilanne on käytännössä pysynyt vakaana. Kysyntää on, vaikka vajaakäyttöaste on melko 
korkea. Kysyntä on painottunut laadukkaisiin toimitiloihin. Keskimääräiset bruttovuokrat ovat 12–15 euroa 
neliöltä kuukaudessa, mutta uusissa nykyaikaisissa kiinteistöissä bruttovuokrat ovat 19–22 euroa neliöltä 
kuukaudessa. Toimistotilojen laadulla ja toimivuudella sekä pysäköintimahdollisuuksilla on suurempi vaikutus 
vuokriin kuin sijainnilla.  
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Tampereella vajaakäyttöaste vuoden 2017 lopussa oli 14,8 % eli edelleen ennätyksellisen korkea. Sen arvioidaan 
pysyvän korkeana vielä jonkin aikaa. Toimistotilojen kysyntä on kasvanut hieman, mutta samalla tiloja on 
vapautunut. Toimistotilojen tuottovaatimus on 6,5–9,0 %. Vuokrat ovat 14–19 euroa neliöltä kuukaudessa. 
 
Kuopio on yksi Suomen kasvavista kaupungeista. Sen asukasmäärä on noussut maltillisesti 30 vuoden ajan. 
Markkinatuntuma on, että toimistotilaa on kysyntään nähden riittävästi tai tiloissa on hieman ylitarjontaa. 
Toimistojen vuokrataso nykyaikaisissa toimistorakennuksissa Kuopiossa on 15–18 euroa neliöltä kuukaudessa. 
 
Tiedot Suomen toimistomarkkinoista ovat Catellalta.   
 

Muut markkinat 
 

 

RUOTSI NORJA VIRO LIETTUA VENÄJÄ 

% Göteborg Oslo Tallinna Vilna Pietari 

MARKKINA 
     Toimistojen vajaakäyttöaste 
     A-luokka / liikekeskusta* 1,9* n/a 4,5 1,6 5,7 

B-luokka / kaupungin ka* 6,9! 12,0! 9,0 3,6/2,6* 7,9 

Toimistojen tuottovaatimus 
     A-luokka / liikekeskusta* 3,85* 3,75** <7,0 n/a 9,25-11,25*** 

B-luokka / kaupungin ka* 4,5! 5,0! 8,0-9,25 6,25** n/a 

TECHNOPOLIS 
     Vajaakäyttöaste 4,8 4,7 2,5 0,3 0,0 

Lähteet: Göteborg,  CBRE; Oslo, Cushman & Wakefield, Tallinna ja Vilna: Newsec; Pietari: JLL 
 ! Keskimääräinen vajaakäyttöaste/tuottavaatimus Gårdan alueella Göteborgissa ja Fornebun alueella Oslossa. 

** Prime-toimistojen ja liiketilojen tuotto. 
    *** Prime-toimistojen ja ostoskeskusten tuotto 6/18. 
    HUOM: Markkinatiedot 3/18 ja 6/18, Technopoliksen tiedot 6/18. 

    
Pohjoismaissa korkeatasoisten toimistotilojen tuottovaatimukset ovat laskeneet vuoden 2013 lopusta lähtien. 
Tuottovaatimus on matalin Tukholman liikekeskustassa, vain 3,5 %, koska taloustilanne on suhteellisen vahva ja 
vapaita tiloja on erittäin vähän. Toiseksi matalin tuottovaade on Oslossa: 3,75 %. Tukholmassa korkeatasoisten 
toimistokiinteistöjen vuokrat ovat nousseet nopeasti viime vuosina. Tässä suhteessa Ruotsi eroaa selvästi 
muista Pohjoismaista. Vuonna 2017 tilanne kääntyi kansainvälisten kiinteistöinvestointien osalta: Ruotsissa 
kauppojen kokonaisarvo (asuntoja lukuun ottamatta) oli 10,8 mrd. euroa (noin -25 %:n edellisvuodesta), ja 
Suomessa vastaava luku oli hieman alle 9 mrd. euroa. Erotus Suomen ja Ruotsin välillä on poikkeuksellisen 
pieni. Kiinteistöinvestoinnit ovat Ruotsissa vähentyneet varsinkin vuoden loppua kohti. Lisäksi Ruotsin 
kiinteistökaupoissa markkinat olivat vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä hieman aiempia vuosia 
varovaisemmat, ja investointien arvo yhteensä 1,9 mrd. euroa. Ulkomaisten sijoittajien osuus oli 10 % 
kokonaisinvestoinneista ja 27 % toimistoista ensimmäisellä neljänneksellä.  (Lähde: Catella, CBRE)  
 
Göteborgissa kiinteistöinvestoinnit olivat vuonna 2017 hieman yli 10 mrd. kruunua, josta investoinnit 
toimistotiloihin olivat 4,6 mrd. kruunua. Nykyinen toimistokanta on noin 2,5 miljoonaa neliömetriä, josta 1,2 
miljoonaa neliötä on keskustan alueella. Vajaakäyttöasteen arvioidaan olevan liikekeskustassa noin 1,9 % ja 
Gårdan alueella noin 6,9 %. Göteborgin keskustan suuren kysynnän vuoksi markkinavuokrat ovat nousseet 
myös kauempana keskustasta, kuten Gårdassa ja Lindholmenissa. Korkeatasoisten toimistotilojen vuokra 
Gårdassa on tällä hetkellä 2 600–2 700 kruunua neliöltä vuodessa. Göteborgissa tuottovaatimukset ovat 
laskeneet jo pitkään ja ovat nykyään 3,85 % keskustassa ja noin 4,25 % muualla keskikaupungilla (pois lukien 
Gårda). Korkeatasoisten toimistotilojen tuotto Gårdassa on noin 4,5 %. (Lähde: CBRE)   
 
Oslossa kiinteistökauppojen kokonaisarvo vuonna 2017 oli kaikkien aikojen toiseksi suurin: lähes 90 mrd. Norjan 
kruunua. Kansainvälisten sijoittajien osuus oli yli 20 %. Kauppojen kokonaisarvo kesäkuun 2018 loppuun 
mennessä oli lähes 27 mrd. Norjan kruunua, josta toimistojen osuus oli noin 20 %. Oslossa vuoden 2018 
ensimmäisellä neljänneksellä solmittujen vuokrasopimusten keskivuokra oli 2 130 Norjan kruunua neliöltä eli 
noin 2 % suurempi kuin edellisellä neljänneksellä. Vuokrat keskustan korkeatasoisissa toimistoissa ovat 4 400 
Norjan kruunua neliöltä. Fornebun uusissa rakennuksissa vuokrat ovat tyypillisesti noin 2 050 kruunua neliöltä. 
Vuokrataso on pysynyt vakaana. Vajaakäyttöasteet laskivat Fornebussa merkittävästi vuonna 2017 ja ovat nyt 
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noin 12 %. Korkeatasoisten toimistotilojen tuotto Oslon keskustassa on ennätyksellisen matala: 3,75 %. 
Fornebussa se on noin 5 %. (Lähde: Cushman & Wakefield)  
 
Tallinnassa toimistomarkkinat kasvavat ja käynnissä on useita rakennushankkeita. Vuonna 2017 markkinoille 
tuli noin 23 500 neliömetriä toimistotilaa. Vuonna 2018 markkinoille odotetaan tulevan noin 70 000 neliötä 
toimistotilaa, josta suurin osa vuoden jälkipuoliskolla. Uusien rakennusten energiatehokkuuteen suhtaudutaan 
vakavasti. Nykyaikaisten rakennusten keskimääräinen vajaakäyttöaste on 8,5 %. A-luokassa vajaakäyttöaste on 
4,5 % ja B-luokassa 9 %. Vapaiden toimistotilojen määrä halutuimmilla alueilla ja uusissa A-luokan 
rakennuksissa on edelleen marginaalinen, mutta uusia tiloja odotetaan valmistuvan merkittävä määrä vuonna 
2018. A+-luokan toimistojen vuokratasot ovat 15–18 euroa neliöltä kuukaudessa ja A-luokan 13,5–17,0 euroa. 
Uusien ja vanhojen toimistojen hintaeron ennakoidaan kasvavan. Korkeatasoisten toimistotilojen 
keskimääräinen tuottovaatimus laski, ja se on tällä hetkellä hieman alle 7 %. (Lähde: Newsec)  
 
Vilnan nykyaikaisen toimistokannan vuokrattavissa oleva bruttopinta-ala oli 604 400 neliömetriä kesäkuun 2018 
lopussa. Vuosina 2018–2020 nykyaikaisen toimistotilan määrä kasvaa arvioiden mukaan vielä 192 000 
neliömetrillä, josta arviolta 69 % on A-luokan toimistotilaa. Aktiivisesta rakentamisesta huolimatta A-luokan 
kiinteistöjen keskimääräinen vajaakäyttöaste oli kesäkuun lopussa 1,0 % ja B-luokan kiinteistöjen 3,6 %. 
Korkeatasoisten liike- ja toimistotilojen keskimääräinen tuottovaatimus Vilnassa oli 6,25 %. Vuoden 2018 
toisella neljänneksellä olemassa olevien korkeatasoisten toimistotilojen keskimääräinen markkinavuokra Vilnan 
keskustassa oli 14–16 euroa neliöltä kuukaudessa. Uusien tilojen rakennuttajat pyytävät kuitenkin nykyistä 
korkeampia vuokria. (Lähde: Newsec)  
 
Pietarin toimistokanta oli kesäkuun 2018 lopussa 3,14 miljoonaa neliömetriä, josta A-luokan osuus oli 29,7 %. 
Vuokraustoiminta oli matalalla tasolla tammi–kesäkuussa. Suurta kysyntää on havaittavissa tietotekniikka-, 
kuljetus- ja tuotantoyrityksissä. A-luokan toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste oli Pietarissa 5,7 % ja B-
luokan toimistojen 7,9 % kesäkuun lopussa. A-luokan toimistojen ruplamääräinen vuokrataso nousi 0,4 % ja B-
luokan 0,2 % vuoden 2018 toisella neljänneksellä ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Keskimääräinen 
vuokrataso oli A-luokan toimistoissa noin 1 720 ruplaa neliöltä kuukaudessa ja B-luokan toimistoissa 1 202 
ruplaa neliöltä kuukaudessa. Korkeatasoisten toimisto- ja ostoskeskustilojen tuottovaatimus oli 9,25–11,25 %. 
(Lähde: JLL) 
 

VASTUULLISUUS TECHNOPOLIKSESSA  
 
Technopolis on kiinteistöalan vastuullisuuden edelläkävijöitä. Vastuullisuus on Technopolikselle  tärkeää, koska 
se vaikuttaa omaisuuden arvoon, vuokralaisten hyvinvointiin ja tuottavuuteen sekä liiketoiminnan  
kestävyyteen. Technopoliksen strateginen lähestymistapa keskittää vastuullisuuteen liittyvän työn  
liiketoiminnan kannalta tärkeimpiin asioihin Painopistealueemme – yhteinen työympäristö, kestävä tehokkuus 
sekä osaaminen ja rehtiys – sisältävät kaikki tavoitteita ja toimia:  

 Yhteinen työympäristö -teema keskittyy luomaan yhteisöjä, jotka tukevat menestystä, hyvinvointia ja 
tuottavuutta.  

 Kestävä tehokkuus -teema keskittyy lisäämään kilpailukykyämme toimialalla tarjoamalla 
asiakkaillemme ekotehokkaita, terveellisiä ja joustavia toimitiloja ja palveluja.  

 Osaaminen ja rehtiys -teema keskittyy varmistamaan eettisten toimintaperiaatteiden noudattamisen 
sekä henkilöstön tyytyväisyyden ja sitoutuneisuuden.  

 
Technopoliksen vuonna 2017 uudistamiin yritysvastuutavoitteisiin sisältyy energiankulutuksen ja päästöjen 
vähentäminen perusvuodesta 2016 vuoteen 2025. Kehitystä seurataan neljännesvuosittain.   
 
Toisella neljänneksellä Technopoliksesta tuli ensimmäinen suomalainen yritys, joka on saanut Greenbuild 
Europe Leadership Award -palkinnon. Yhtiö palkittiin yhtenä Euroopan vihreän rakentamisen edelläkävijöistä.  
U.S. Green Building Council (USGBC) myönsi palkinnon Greenbuild-konferenssissa Berliinissä huhtikuussa. 
Greenbuild-tapahtumat ovat maailman suurimpia vihreän rakentamisen konferensseja. USGBC korosti 
palkintoperusteluissaan Technopoliksen toimintaperiaatteita: vastuullisuus on luonnollinen osa yrityksen 
strategiaa, jossa korostuvat yhteiset työtilat. Lisäksi Technopolis sai tunnustusta siitä, että se on ensimmäinen 
suomalainen yritys, joka on ottanut käyttöön LEED Volume -ympäristöluokitusmallin olemassa oleville 
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rakennuksilleen. Se on myös toisena yrityksenä maailmassa alkanut hyödyntää LEED Volume -mallissa uutta, 
entistä tiukempaa v4-versiota. 
 
Technopolikselle myönnettiin myös kaksi uutta rakennusten ympäristösertifiointia. Tallinnassa hiljattain avattu 
Lõõtsa 12 -rakennus sai platinatason LEED-sertifikaatin LEED Core and Shell -järjestelmän mukaisesti. Se on 
Viron kaikkien aikojen toinen platinatason sertifikaatin saanut rakennus. Lisäksi uudelle Penta-rakennukselle 
Liettuan Vilnassa myönnettiin kultatason LEED-sertifikaatti. Se on Liettuan kaikkien aikojen toinen LEED Core 
and Shell -järjestelmän mukaisesti sertifioitu rakennus.  
 
Technopolis on myös yhteistyössä kumppaniensa kanssa lisännyt rakennuksissaan tuotettavan uusiutuvan 
energian määrää. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla asennettiin aurinkopaneeleja useaan rakennukseen 
Oulussa ja yhteen rakennukseen Vilnassa. Näiden uusien aurinkosähköjärjestelmien nimellisteho on yhteensä 
1,4 MW. Technopolis on myös lisännyt vihreän sähkön osuutta Tallinnan kampuksella, mikä on vähentänyt 
hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. 
 
Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstötutkimusten toteuttaja Corporate Spirit palkitsi 
Technopoliksen yhtenä Suomen innostavimmista työpaikoista.  
 

 Keskeiset tunnusluvut 1–6/ 
2018 

1–6/ 
2016 

Muutos 
% 

Tavoite 
2025 

Hiilidioksidipäästöt, CO2e kg/m² 13,5 15,9 -15 % -30 % 

Energian kulutus, kokonaiskulutus, kWh/m² 106,1 110,2 -4 % -10 % 

Energian kulutus, kiinteistöenergia, kWh/m² 75,2 79,0 -5 % -10 % 

 
Lisätietoja on yhtiön vuoden 2017 vastuullisuusraportissa.  
 
 
RISKIENHALLINTAPROSESSI 
 
Yrityksen riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa yhtiön liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen sekä 
tunnistaa, arvioida ja mitata merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä ja vähentää niiden vaikutusta. Lisäksi 
riskejä seurataan osana päivittäistä liiketoiminnan johtamista.  Technopoliksen riskienhallintaprosessi on 
kuvattu tarkemmin vuoden 2017 selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. 
 
Taloudellisten riskien hallinnan tarkoituksena on turvata Technopoliksen toiminnalle tehokas ja 
kilpailukykyinen rahoitus ja pienentää rahoitusmarkkinoiden vaihtelujen kielteisiä vaikutuksia sen 
liiketoimintaan. Taloudellisia riskejä ja niiden hallintaa kuvataan tarkemmin vuoden 2017 tilinpäätöksen 
liitetiedoissa (liitetieto 22), tämän raportin kohdassa ”Taloudellisten riskien hallinta” sekä yhtiön verkkosivuilla.  
 
Myöhään syksyllä 2017 tehdyssä uusimmassa riskiarvioinnissa yhtiön johto arvioi merkittävimmiksi 
Technopoliksen liiketoimintaan vaikuttaviksi riskeiksi taloudelliset, strategiset ja ulkoiset riskit. Operatiivisten 
riskien arvioitiin olevan vähiten merkittäviä. Yhtiön hallitus on käynyt läpi tämän arvion, eikä siinä ole 
hallituksen näkemyksen mukaan muutettavaa. 
 
Tärkeimmät riskit on kuvattu tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa vuoden 2017 tilinpäätöksessä. 
Tärkeimpien riskien vaikutusta vähentäviä toimenpiteitä on kuvattu tarkemmin yhtiön verkkosivuilla. 
 
 
HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ 
 
Tarkempia tietoja Technopoliksen hallintoon liittyvistä asioista on yhtiön verkkosivuilla vuoden 2017 
selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.  
 
Organisaatio ja henkilöstö 
 
Technopoliksen toimitusjohtaja on Keith Silverang. Konsernin johtoryhmään katsauskaudella kuuluivat 

https://www.technopolis.fi/app/uploads/2018/02/Vastuullisuusraportti-2017.pdf
http://www.technopolis.fi/en/CorporateGovernance-2017
https://www.technopolis.fi/app/uploads/2018/02/Tilinpaatos-2017.pdf
https://www.technopolis.fi/sijoittajille/talous-ja-rahoitus/rahoitus/taloudellisten-riskien-hallinta/
https://www.technopolis.fi/sijoittajille/technopolis-sijoituskohteena/merkittavimmat-liiketoimintariskit/
https://www.technopolis.fi/app/uploads/2018/02/Selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta-2017.pdf
https://www.technopolis.fi/app/uploads/2018/02/Selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta-2017.pdf
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toimitusjohtaja Keith Silverang, operatiivinen johtaja Juha Juntunen, kiinteistötoimintojen johtaja Kari 
Kokkonen, talousjohtaja Sami Laine ja lakiasiainjohtaja Outi Raekivi.  
 
Technopoliksen linjaorganisaatiossa on kolme maantieteellistä yksikköä: Suomi, Baltic Rim ja Skandinavia. 
Konsernin organisaatiossa on lisäksi keskitetyt toiminnot kiinteistökehityksen, palvelujen ja markkinoinnin sekä 
konsernin tukitoimintojen toteuttamiseksi. 
 
Tammi–kesäkuussa 2018 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 224 (237) henkilöä. Kiinteistöliiketoiminnoissa 
työskenteli keskimäärin 70 (77) henkilöä, palveluliiketoiminnoissa 100 (106) henkilöä ja konsernin hallinnossa 50 
(54) henkilöä. Katsauskauden lopussa henkilöstömäärä oli 227 (237). 
 
Varsinainen yhtiökokous 2018 
 
Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2018 Espoossa.  Yhtiökokouksen päätöksistä 
julkaistiin pörssitiedote, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla. 
 
Hallitus 
 
Technopoliksen hallituksessa on seitsemän (7) jäsentä: Kaj-Gustaf Bergh, Juha Laaksonen, Hannu Leinonen, 
Helena Liljedahl, Pekka Ojanpää, Christine Rankin ja Reima Rytsölä valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, 
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Juha Laaksonen valittiin hallituksen 
puheenjohtajaksi. Reima Rytsölä valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi. 
 
Hallituksen valiokunnat 
 
Technopoliksen hallituksella on kaksi valiokuntaa. Niiden jäsenet ovat: 

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

 Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta: Juha Laaksonen (puheenjohtaja), Kaj-Gustaf Bergh ja Reima 
Rytsölä 
 

 
OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA KAUPANKÄYNTI 
 
Vuoden 2018 kesäkuun lopussa Technopolis Oyj:n osakepääoma oli 96 913 626,29 euroa (96 913 626,29) ja 
yhtiöllä oli 158 793 662 (158 793 662) osaketta. 

Technopoliksen hallitus päätti 25.4.2018 suunnatusta vastikkeettomasta osakeannista yhtiön avainhenkilöille 
osakepalkkiojärjestelmän 2013–2017 mukaisten osakepalkkioiden maksamista varten. Osakeannissa annettiin 
24 930 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Osakeannin toteutumisen jälkeen yhtiön hallussa on yhteensä  
1 878 443 (1 903 303) omaa osaketta eli 1,18 % (1,20 %) liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärästä.  

Tilikaudelta 2017 maksettiin osinkoa ja pääomanpalautusta yhteensä 0,17 euroa osakkeelta 4.4.2018. Se vastasi 
44,4 %:a osakekohtaisesta EPRA:n mukaisesta operatiivisesta tuloksesta. EPRA-tuloksen mukainen 
efektiivinen osinkotuotto oli 3,83 % ja tilikauden tuloksen mukainen efektiivinen osinkotuotto oli 4,07 %.  
 
Hallituksen käytettävissä olevat valtuutukset 
 
Vuoden 2018 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai 
pantiksi ottamisesta seuraavasti: 
 
Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 15 850 000 
osaketta, mikä vastaa noin kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan 
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 
 
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai 
muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.  
 

https://www.technopolis.fi/sijoittajille/tiedotteet/
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Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun 
muassa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien 
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 
 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 
30.6.2019 asti. 

Hallitus ei ollut käyttänyt valtuutustaan kesäkuun 2018 loppuun mennessä. 
 
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä 
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 
 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 400 000 osaketta, mikä 
vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 
 
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. 
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 
 
Technopoliksen hallitus päätti 25.4.2018 suunnatusta vastikkeettomasta osakeannista yhtiön avainhenkilöille 
osakepalkkiojärjestelmän 2013–2017 mukaisten osakepalkkioiden maksamista varten. Osakeannissa annettiin 
24 930 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Jäljellä oleva valtuutus on siten 375 070 osaketta.  
 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 
30.6.2019 asti. 
 
Kaupankäynti 
 

Kaupankäynti osakkeella 
4–6/ 
2018 

4–6/ 
2017 

Muutos 
% 

1–6/ 
2018 

1–6/ 
2017 

Muutos 
% 2017 

Alin hinta, euroa 3,58 2,99 19,7 3,58 2,96 20,9 2,96 

Korkein hinta, euroa 4,05 3,75 8,0 4,29 3,75 14,4 4,20 

Päätöskurssi (kauden lopussa), euroa - - - 3,86 3,69 4,6 4,18 

Volyymilla painotettu keskikurssi, euroa 3,81 3,31 15,1 3,90 3,21 21,5 3,73 

        Osakevaihto, milj. osaketta 11,3 16,0 -29,4 26,4 28,7 -8,0 72,0 

Osakevaihto, milj. euroa 43,0 52,9 -18,7 103,0 92,1 11,8 268,2 

        Markkina-arvo (kauden lopussa), milj. 
euroa 

- - - 612,9 585,9 4,6 663,8 

* Markkina-arvo perustuu 158 793 662 osakkeeseen. 

Lähde: Nasdaq Helsinki 

        
Fidessan mukaan Nasdaq Helsingin osuus kaupankäynnistä Technopoliksen osakkeella tammi–kesäkuussa 2018 
oli 83,0 % (73,3 %). Vaihtoehtoisten markkinoiden, kuten Cboen ja Turquoisen, osuus kaupankäynnistä oli 17,0 
% (26,7 %).   

Osakkeenomistajat 

Viimeisimmät yksityiskohtaiset tiedot Technopoliksen osakkeenomistajista ja heidän omistusosuuksistaan ovat 
saatavilla yhtiön verkkosivuilla. 

Markkinatakaus 
 
Technopoliksen osakkeille ei ole voimassa olevaa markkinatakausta. 
 
 
 

https://www.technopolis.fi/sijoittajille/osake-ja-osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat/
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Liputusilmoitukset 
 
Technopolis Oyj vastaanotti 2.1.2018 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, 
jonka mukaan BlackRock, Inc:n osuus Technopolis Oyj:n osakkeiden välillisen omistuksen ja 
arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6a pykälässä tarkoitettujen rahoitusvälineiden yhteenlasketun kokonaismäärän 
perusteella oli 29.12.2017 noussut 7 945 353 osakkeeseen eli 5,00 prosenttiin Technopolis Oyj:n kaikista 
osakkeista. 
 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.   
  
 
 
 
 
Helsingissä 22.8.2018  
 
 
 
Technopolis Oyj 
Hallitus 
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TAULUKKO-OSIO 

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet ovat samat kuin yhtiön viimeisimmässä tilinpäätöksessä lukuun 
ottamatta IFRIC 21 Julkiset maksut -tulkintaa, jonka yhtiö otti käyttöön vuoden 2018 toisella neljänneksellä. 
Tunnuslukujen laskentakaavat ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-
standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, ja sen laadinnassa on noudatettu IAS 34 -
standardia. 

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit korvasi standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen 
1.1.2018 alkaen. Sen myötä rahoitusinstrumenttien luokittelua ja arvostamista koskevaa ohjeistusta on 
muutettu, ja se sisältää myös tarkistetun luottotappiomallin rahoitusvarojen arvonalentumisen laskentaan sekä 
yleiset suojauslaskennan vaatimukset. Muutoksella ei ole oleellista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista korvasi standardit IAS 18 ja IAS 11 sekä niiden tulkinnat 1.1.2018 
alkaen. Analyysin perusteella muutoksella ei ole oleellista vaikutusta konsernin kirjausperiaatteisiin ja 
konsernitilinpäätökseen.  

Technopolis muutti tilinpäätöksen laadintaperiaatteitaan laskennallisten verojen osalta vuoden 2017 viimeisellä 
neljänneksellä ja oikaisi taloudelliset tietonsa vuodelta 2017. Vertailuluvut ovat oikaistuja lukuja. 

Technopolis muutti tilinpäätöksen laadintaperiaatteitaan kiinteistöverojen osalta vuoden 2018 toisella 
neljänneksellä ja otti käyttöön IFRIC 21 Julkiset maksut -tulkinnan. Aiemmin Technopolis jaksotti kiinteistöverot 
tasaisesti jokaiselle kuukaudelle. IFRIC 21 -tulkinnan mukaisesti Technopolis on kirjannut koko vuoden 
kiinteistöverot 1.1.2018 ja laskuttanut vastaavat määrät asiakkailtaan. Laadintaperiaatteen muutoksen vaikutus 
konsernin käyttökatteeseen vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla oli -0,5 milj. euroa. Muutoksella ei ole 
vaikutusta koko vuodelle 2018. 

Luvut ovat tilintarkastamattomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.technopolis.fi/sijoittajille/talous-ja-rahoitus/laskentakaavat/
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KONSERNIN TULOSLASKELMA 
 
     

     4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ 

milj. euroa 2018 2017 2018 2017 2017 

Kiinteistötuotot 1) 36,8 39,0 73,4 77,3 154,3 

Palvelutuotot 7,5 6,8 13,8 12,8 25,4 

Liikevaihto yhteensä 44,3 45,8 87,2 90,1 179,7 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 

Kiinteistöjen hoitokulut -9,5 -10,2 -19,7 -20,3 -39,4 

Hallinnon kulut 2) -3,9 -3,1 -7,0 -6,7 -14,7 

Liiketoiminnan muut kulut -7,7 -6,9 -14,4 -13,9 -28,5 

Käyttökate 23,5 25,5 46,5 49,1 97,1 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos 10,0 3,7 19,7 9,6 28,3 

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

Liikevoitto/-tappio 32,5 28,2 64,3 56,7 121,4 

Realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja -tappiot 0,3 -0,3 0,7 -0,4 -0,5 

Rahoitustuotot ja -kulut -6,0 -5,5 -10,6 -11,7 -21,9 

Tulos ennen veroja 26,8 22,3 54,4 44,7 99,0 

Laskennalliset verot -4,7 -3,4 -6,8 -6,4 -9,3 

Tuloverot -1,8 0,9 -2,8 0,3 -4,5 

Tilikauden tulos 20,3 19,7 44,9 38,5 85,2 

            

Jakautuminen:           

   Emoyhtiön osakkeenomistajille 18,5 18,5 41,1 34,9 76,5 

   Määräysvallattomille 1,8 1,3 3,8 3,6 8,7 

  20,3 19,7 44,9 38,5 85,2 

            

Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,12 0,11 0,26 0,21 0,46 

Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu 0,12 0,11 0,26 0,21 0,46 

 

 
1) Tilintarkastetussa konsernitilinpäätöksessä 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta Technopolis on käyttänyt 
termiä ’vuokratuotot’. Ollakseen kuitenkin täsmällisempi Technopoliksen tilintarkastamattomassa 
osavuosikatsauksessa 30.6.2018 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta Technopolis on muuttanut termin 
’kiinteistötuotoiksi’, koska myös ’palvelutuotot’ sisältävät eriä, jotka voidaan luokitella vuokratuotoiksi. Luvun 
laskentatavassa ei ole tapahtunut muutosta. 
 
2) Hallinnon kulut sisältävät konsernin keskeisten jaettujen resurssien sekä hallinnon kulut. 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
 
           

  4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ 

milj. euroa 2018 2017 2018 2017 2017 

Tilikauden tulos 20,3 19,7 44,9 38,5 85,2 

Muut laajan tuloksen erät           

Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää            

tulosvaikutteisiksi:            

   Muuntoerot -2,0 -12,4 -4,9 -7,9 -12,3 

   Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 

   Johdannaiset -2,1 4,1 -1,7 8,2 8,1 

   Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,4 -0,8 0,4 -1,6 -1,7 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen 
jälkeen -3,7 -9,2 -6,5 -1,4 -5,8 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 16,6 10,6 38,4 37,2 79,4 

            

Jakautuminen:           

   Emoyhtiön osakkeenomistajille 14,8 9,6 34,6 34,0 70,9 

   Määräysvallattomille 1,8 0,9 3,8 3,2 8,5 

  16,6 10,6 38,4 37,2 79,4 
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TASE           

            

VARAT           

            

milj. euroa     30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

Pitkäaikaiset varat           

Aineettomat hyödykkeet     6,2 6,0 5,4 

Aineelliset hyödykkeet     15,6 7,3 16,3 

Valmiit sijoituskiinteistöt     1 570,7 1 631,5 1 537,9 

Rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt     66,3 35,9 58,0 

Sijoitukset     5,8 6,3 6,4 

Laskennalliset verosaamiset     13,3 11,8 13,1 

Pitkäaikaiset varat     1 678,0 1 698,8 1 637,1 

Lyhytaikaiset varat     46,9 46,5 82,7 

Varat yhteensä     1 724,9 1 745,3 1 719,8 
  
           

OMA PÄÄOMA JA VELAT           

            

milj. euroa     30.06.2018 30.06.2017 31.12.2015 

Oma pääoma           

Osakepääoma     96,9 96,9 96,9 

Ylikurssirahasto     18,5 18,5 18,5 

Oman pääoman ehtoinen laina     0,0 74,2 74,2 

Muut rahastot     315,0 329,1 329,1 

Muuntoerot     -28,2 -19,4 -23,3 

Kertyneet voittovarat     237,6 173,4 215,8 

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus     639,8 672,8 711,2 

Määräysvallattomien omistajien osuus     54,6 59,0 53,7 

Oma pääoma yhteensä     694,4 731,9 764,9 

            

Velat           

Pitkäaikaiset velat           

Pitkäaikaiset rahoitusvelat     644,4 779,1 620,5 

Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat     3,5 2,7 3,3 

Laskennalliset verovelat     83,4 74,3 77,9 

Pitkäaikaiset velat yhteensä     731,2 856,0 701,7 

Lyhytaikaiset velat       
  Lyhytaikaiset rahoitusvelat     247,9 108,4 184,5 

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset rahoitusvelat     51,3 49,1 68,7 

Lyhytaikaiset velat yhteensä     299,2 157,5 253,2 

Velat yhteensä     1 030,5 1 013,5 954,9 

Oma pääoma ja velat yhteensä     1 724,9 1 745,3 1 719,8 
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 
 

 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 
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Oma pääoma 01.01.2018 96,9 18,5 403,3 -23,3 215,8 53,7 764,9 

Laaja tulos               

 Tilikauden tulos         41,1 3,8 44,9 

 Muut laajan tuloksen erät               

   Muuntoerot       -4,9     -4,9 

   Johdannaiset     -1,3       -1,3 

   Myytävissä olevat rahoitusvarat   -0,2       -0,2 

Tilikauden laaja tulos yhteensä   -1,6 -4,9 41,1 3,8 38,4 

Liiketoimet omistajien kanssa               

  Osingonjako         -14,1 -2,9 -17,0 

  Pääoman palautus     -12,6       -12,6 

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

  Oman pääoman ehtoisen hybridilainan lunastus -74,2   -0,8   -75,0 

  Muut muutokset         0,2   0,2 

Liiketoimet omistajien kanssa 0,0 0,0 -86,8 0,0 -19,2 -2,9 -108,9 

Oma pääoma 30.06.2018 96,9 18,5 315,0 -28,2 237,6 54,6 694,4 

        Oma pääoma 01.01.2017 3) 96,9 18,5 396,8 -11,3 161,0 57,2 719,3 

Laaja tulos               

 Tilikauden tulos         34,9 3,6 38,5 

 Muut laajan tuloksen erät               

   Muuntoerot       -8,1 0,6 -0,4 -7,9 

   Johdannaiset     6,5       6,5 

   Myytävissä olevat rahoitusvarat   0,0       0,0 

   Muut muutokset     0,0       0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä   6,5 -8,1 35,6 3,2 37,2 

Liiketoimet omistajien kanssa               

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

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

  Muut muutokset         0,1   0,1 

Liiketoimet omistajien kanssa 0,0       -23,2 -1,4 -24,6 

Oma pääoma 30.06.2017 96,9 18,5 403,3 -19,4 173,4 59,0 731,9 

 
 
 
3) Technopolis muutti vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä laskennallisten verojen laskentaperiaatetta. 
Muutos on tehty myös vertailukauden tietoihin. 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 
 

    

   
1-6/ 1-6/ 1-12/ 

milj. euroa   2018 2017 2017 

Liiketoiminnan rahavirta 
    

 
Tilikauden tulos 

 
44,9 38,5 85,2 

 
Oikaisut: 

    

 
Sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset 

 
-19,7 -9,6 -28,3 

 
Poistot 

 
1,9 2,1 4,1 

 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 

 
0,1 0,0 0,0 

 
Luovutusvoitot 

 
- 0,0 0,4 

 
Muut oikaisut, joihin ei liity maksua 

 
-0,4 0,5 0,9 

 
Rahoitustuotot ja -kulut 

 
10,4 11,7 21,9 

 
Verot 

 
9,5 6,2 13,8 

 
Käyttöpääoman muutos 

 
-8,2 -4,1 2,6 

 
Saadut korot 

 
0,3 0,2 0,8 

 
Saadut osingot 

 
0,0 0,1 0,1 

 
Maksetut korot ja maksut 

 
-8,8 -10,7 -16,8 

 
Muut rahoituserät liiketoiminnasta 

 
-5,1 -2,9 -7,6 

  Maksetut verot   -5,8 -2,3 -2,6 

Liiketoiminnan rahavirta 
 

19,1 29,7 74,4 

      Investointien rahavirta         

 
Investoinnit sijoituskiinteistöihin 

 
-26,4 -33,0 -73,7 

 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,2 -1,3 -1,2 

 
Myönnetyt lainat 

 
- -0,1 - 

 
Lainasaamisten takaisinmaksut 

 
- 0,0 0,0 

 
Luovutustulot muista sijoituksista 

 
1,1 0,0 0,0 

 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1,2 0,2 39,1 

 
Tytäryritysten hankinta 

 
- -0,9 -5,8 

 
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 

 
 -   56,9 

Investointien rahavirta   -26,3 -35,1 15,4 

 
  

   Rahoituksen rahavirta         

 
Oman pääoman ehtoisten lainojen takaisinmaksut -75,0 - - 

 
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 

 
153,4 - 16,0 

 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 

 
-109,0 -44,7 -89,2 

 
Omien osakkeiden myynti 

 
- 

 
1,1 

 
Maksetut osingot ja pääoman palautus 

 
-29,0 -20,3 -20,4 

 
Oman pääoman ehtoisen lainan korot 

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

 
Tytäryritysten hankinta, ei muutosta määräysvallassa -12,6 - - 

 
Tytäryritysten myynti, ei muutosta määräysvallassa - 1,1 - 

  Lyhytaikaisten lainojen muutos   44,6 -21,5 -48,3 

Rahoituksen rahavirta 
 

-33,2 -91,0 -146,4 

      Rahavarojen muutos:   -40,4 -96,4 -56,7 

 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 

 
-0,8 -0,6 0,4 

 
Rahavarat tilikauden alussa 

 
71,8 128,0 128,0 

 
Rahavarat tilikauden lopussa 

 
30,7 31,0 71,8 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO 
 
Technopolis-konsernilla on kolme raportoitavaa segmenttiä: Suomi, Baltic Rim ja Skandinavia. Konserni on 
yhdistänyt toimintasegmenttejään raportoitaviksi segmenteiksi maantieteellisen sijainnin perusteella. Suomen 
raportoitavaan segmenttiin yhdistettyjä toimintasegmenttejä ovat Pääkaupunkiseudun, Tampereen, Kuopion, 
ja Oulun liiketoimintayksiköt. Jyväskylän liiketoimintayksikkö myytiin edellisellä tilikaudella. Baltic Rimin 
raportoitavaan segmenttiin yhdistettyjä toimintasegmenttejä ovat Pietarin, Vilnan ja Tallinnan 
liiketoimintayksiköt ja Skandinavian raportoitavaan segmenttiin yhdistettyjä toimintasegmenttejä ovat Oslon 
ja Göteborgin liiketoimintayksiköt. Yhdistetyillä toimintasegmenteillä on kaikilla samankaltaiset taloudelliset 
ominaispiirteet ja tuloksellisuus. Toimintasegmenttien vuokraus- ja palveluliiketoiminta ovat keskenään 
samankaltaisia. Segmenttijako perustuu konsernin vallitsevaan sisäiseen raportointiin sekä liiketoimintojen 
organisointiin. Segmenttien liikevaihto koostuu pääasiassa vuokra- ja palvelutuotoista. 

 

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO 
           

 
4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ 

milj. euroa 2018 2017 2018 2017 2017 

Liikevaihto           

  Suomi 27,9 30,4 54,7 59,1 117,7 

  Baltic Rim 10,0 8,9 19,7 17,8 36,0 

  Skandinavia 6,4 6,5 12,8 13,1 26,0 

Yhteensä 44,3 45,8 87,2 90,1 179,7 

            

Käyttökate           

  Suomi 14,2 16,4 27,6 31,2 61,5 

  Baltic Rim 6,1 5,3 12,2 10,6 21,5 

  Skandinavia 3,1 3,8 6,7 7,4 14,1 

Yhteensä 23,5 25,5 46,5 49,1 97,1 

            

Varat           

  Suomi - - 1 052,6 1 113,7 1 056,7 

  Baltic Rim - - 392,9 352,4 383,4 

  Skandinavia - - 354,7 340,1 340,7 

  Eliminoinnit - - -75,3 -60,8 -60,9 

Yhteensä - - 1 724,9 1 745,3 1 719,8 
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EPRA-TULOS 
 
Technopolis esittää virallisen tilinpäätöksensä IFRS-standardeja soveltaen. Tuloslaskelmaan sisältyy useita eriä, 
jotka eivät liity yhtiön operatiiviseen toimintaan. Tämän vuoksi yhtiö esittää EPRA:n mukaisen tuloksen, joka 
kuvastaa paremmin yhtiön todellista tulosta. 

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

 

EPRA-TULOS 
 

     

 
4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ 

milj.euroa 2018 2017 2018 2017 2017 

Tilikauden tulos emoyhtiön 
osakkeenomistajille 18,5 18,5 41,1 34,9 76,5 

Oikaisut-EPRA tulokseen: 
     Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos -10,0 -3,7 -19,7 -9,6 -28,3 

Voitot/tappiot sijoituskiinteistöjen myynneistä 
sekä muut ei-operatiiviset rahoitustuotot ja -
kulut -0,7 0,3 -2,0 0,2 0,4 
Käyvän arvon muutokset 
rahoitusinstrumenteista 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 

Laskennalliset verot edellä esitetyistä eristä 4,7 1,2 7,1 4,3 10,0 
Määräysvallattomien omistajien osuus edellä 
esitetyistä eristä 0,5 -0,3 0,9 0,4 1,6 

EPRA-tulos 13,0 16,0 27,4 30,1 60,6 
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 
tilikaudella keskimäärin           -              - 156 899 379 156 855 957 156 873 264 

EPRA-tulos per osake 0,08 0,10 0,17 0,19 0,39 
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TUNNUSLUVUT 
 
 

     30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

Liikevaihdon muutos, % -3,2 6,9 4,4 

Liikevoitto/-tappio / liikevaihto, % 73,7 62,9 67,5 

Käyttökatteen muutos, % -5,3 8,2 4,3 

Palveluiden osuus liikevaihdosta, % 15,9 14,2 14,1 

Korkokatekerroin 4,5 4,1 4,3 

Omavaraisuusaste, % 40,6 42,2 44,8 

Luototusaste, % 54,2 53,2 50,1 
Henkilöstö konserniyhtiöissä keskimäärin tilikauden 
aikana 224 237 234 

Bruttoinvestoinnit taseen varoihin, milj. euroa 34,6 27,4 77,5 

Sijoituskiinteistöjen nettovuokratuotto, % 4) 7,2 7,0 7,2 

Taloudellinen vuokrausaste, % 95,9 94,4 96,1 

Tulos/osake 
   laimentamaton, euroa 0,26 0,21 0,46 

laimennettu, euroa 0,26 0,21 0,46 

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 0,12 0,19 0,47 

Oma pääoma/osake, euroa 4,08 3,82 4,06 

Osakkeiden (osakeantioikaistu) lukumäärä keskimäärin 5) 
   laimentamaton 156 899 379 156 855 957 156 873 264 

laimennettu 156 899 379 156 855 957 156 873 264 

Osakkeiden (osakeantioikaistu) lukumäärä kauden lopussa 156 915 219 156 890 289 156 890 289 

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

4) Luku ei sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja kiinteistöjä.       
5) Osakemäärät eivät sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 878 443 kpl).       
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SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MUUTOS 
 
           

  4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ 

milj. euroa 2018 2017 2018 2017 2017 

Käyvän arvon muutos, Suomi 2,0 0,7 5,3 3,3 10,7 

Käyvän arvon muutos, Baltic Rim 1,0 0,9 4,5 4,1 6,9 

Käyvän arvon muutos, Skandinavia 6,5 1,5 10,3 1,9 10,1 

Käyvän arvon muutos 9,5 3,1 20,1 9,3 27,7 

Muutokset sijoituskiinteistöjen hankintamenoissa tilikaudella -2,8 -1,2 -4,5 -5,9 -8,5 

Käyvän arvon muutos rakenteilla olevista kohteista 3,3 1,7 4,1 6,2 9,1 

Sijoituskiinteistöjen arvonmuutoksen tulosvaikutus 10,0 3,7 19,7 9,6 28,3 
 

 

VASTUUSITOUMUKSET  
       

        

milj. euroa 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

Panttaukset ja takaukset omasta velasta       

Kiinteistökiinnitykset 872,8 974,7 931,5 

Pantatut kiinteistöosakkeet ja sijoituskiinteistöt   686,9 740,6 717,0 

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

Muut takausvastuut 139,4 144,9 149,6 

        

Maan- ja tilavuokravastuut 95,7 78,1 86,7 

Leasingvastuut, koneet ja kalusto 0,2 0,2 0,2 

Hankevastuut 0,0 0,0 0,0 

        

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset       

Nimellisarvot 496,6 600,9 574,9 

Käyvät arvot -12,4 -10,6 -11,4 
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RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN JAKAUTUMINEN 30.06.2018  

 
          

Alla olevassa taulukossa rahoitusvarat ja  -velat on jaettu IFRS 9:n mukaisiin ryhmiin, joiden perusteella 
rahoitusvarat ja -velat arvostetaan. 
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Pitkäaikaiset rahoitusvarat           

Käypään arvoon arvostetut varat           

Myytävissä olevat rahoitusvarat           

    Myytävissä olevat ei-noteeratut rahoitusvarat (taso 3) 0,4     0,4 0,4 

Pitkäaikaiset muut saamiset   0,4   0,4 0,4 

Yhteensä 0,4 0,4   0,7 0,7 

            

Lyhytaikaiset varat           

Myyntisaamiset ja muut saamiset           

    Myyntisaamiset   8,6   8,6 8,6 

    Muut lyhytaikaiset saamiset   7,7   7,7 7,7 

    Rahavarat   30,7   30,7 30,7 

Yhteensä   46,9   46,9 46,9 

            

Pitkäaikaiset velat           

Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut velat           

    Pitkäaikaiset rahoitusleasingvelat (taso 2)   5,6   5,6 5,6 

    Pitkäaikaiset korolliset velat (taso 2)   638,7   638,7 643,2 

    Pitkäaikaiset korottomat velat (taso 2)   3,5   3,5 3,5 

Pitkäaikaiset muut velat           

Yhteensä   647,9   647,9 652,3 

            

Lyhytaikaiset velat           

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvelat           

Suojauslaskennassa olevat johdannaiset           
    Koronvaihtosopimukset, suojauslaskennan kriteerit täyttävät 
(taso 2)   11,8 11,8 11,8 
    Koronvaihtosopimukset, ei suojauslaskennan kriteerit täyttävät 
(taso 2)   0,6 0,6 0,6 

Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut velat           

    Lyhytaikaiset rahoitusleasingvelat   1,5   1,5 1,5 

    Muut lyhytaikaiset korolliset velat   246,4   246,4 246,4 

    Ostovelat ja muut velat   38,9   38,9 38,9 

Yhteensä   286,8 12,4 299,2 299,2 
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TECHNOPOLIKSEN TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT VAIHTOEHTOISET 
TUNNUSLUVUT 
 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet 
vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan 3.7.2016. Tällä ei ollut vaikutusta Technopoliksen raportoimiin 
tunnuslukuihin, mutta ESMA:n ohjeiden mukaisesti Technopolis julkaisee selostuksen käyttämistään 
vaihtoehtoisista tunnusluvuista, niiden määritelmät sekä täsmäytykset IFRS-tunnuslukuihin. 
 
Technopolis esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja 
parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset eli tilinpäätösstandardeihin 
perustumattomat tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperianalyytikoille sekä 
muille tahoille, sillä niistä on eliminoitu eriä, jotka eivät välttämättä kerro Technopoliksen liiketoiminnan 
tuloksesta tai rahavirroista. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä 
tunnuslukuja korvaavina mittareina.  
 
Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, 
on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi sijoituskiinteistöjen ja 
tehottomien suojausinstrumenttien käyvän arvon muutokset, realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja -
tappiot sekä myyntivoitot ja -tappiot omaisuuserien myynneistä. 
 
Liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein, käyttökate, käyttökate prosentteina liikevaihdosta, käyttökate 
vertailukelpoisin valuuttakurssein ja käyttökate liiketoiminta-alueittain esitetään vaihtoehtoisina 
tunnuslukuina, sillä ne lisäävät yhtiön näkemyksen mukaan ymmärrystä Technopoliksen liiketoiminnan 
tuloksesta. 
 
EPRA (European Public Real Estate Association) on listattujen kiinteistöyhtiöiden etujärjestö, joka julkaisee 
kiinteistötoimialaa koskevia suosituksia mm. taloudellisen informaation esittämisestä tavoitteenaan luoda 
yhteneväiset laskentamallit kiinteistösijoitusyhtiöiden kesken. Technopolis raportoi seuraavia EPRA:n 
suositusten mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja: EPRA tulos, EPRA tulos per osake, nettovuokratuotto, 
nettovarallisuus per osake ja oikaistu nettovarallisuus per osake. Yhtiön johto seuraa näitä tunnuslukuja 
säännöllisesti. Ne kiinnostavat myös kiinteistöalaa tuntevia sijoittajia ja analyytikkoja, ja helpottavat eri 
kiinteistöyhtiöiden välistä vertailua. 
 
 
 
VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 
 

 
Liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein 

 
Käyttökate  vertailukelpoisin valuuttakurssein 

 
Liikevaihto - valuuttakurssimuutosten vaikutus 

 
Käyttökate - valuuttakurssimuutosten vaikutus 

    

 
Käyttökate liiketoiminta-alueittain 

 
EPRA tulos 

 
Käyttökate, kiinteistöt + käyttökate, palvelut- 
konsernitason kulut  

Ks."EPRA tulos" 

  
tämän raportin Taulukko-osiossa 

    

 
EPRA Nettovuokratuotto 

 
EPRA Nettovarallisuus/osake 

 

Kiinteistötuotot konsernin omistamista kiinteistöistä 
- välittömät kulut konsernin omistamista 
kiinteistöistä 

 
Oma pääoma osakkeenomistajille 

100 
x  

 
- Suojausinstrumenttirahasto 

Koko tilikauden omistettujen valmiiden 
sijoituskiinteistöjen käypä arvo raportointipäivänä  

+ Laskennalliset verot sijoituskiinteistöistä 

  
- Oman pääoman ehtoinen laina 

   

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä  
raportointipäivänä 
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ROE (EPRA tulos, liukuva 12 kk)      EPRA Oikaistu nettovarallisuus/osake 

EPRA tulos ennen veroja – verot EPRA tuloksesta 
 

EPRA Nettovarallisuus 
 Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien 

osuus  
 

+ Suojausinstrumenttirahasto 
tilikaudella keskimäärin 

 
- Laskennalliset verot sijoituskiinteistöistä 

  

-/+ Velkojen käyvän arvon ja tasearvon välinen 
erotus 

  

  

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 
raportointipäivänä 

 
 
TÄSMÄYTYSLASKELMAT 

     

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

       Liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein 
     

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

  

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ 

milj. euroa 2018 2017 2018 2017 2017 

Liikevaihto 44,3 45,8 87,2 90,1 179,7 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (valuuttakurssimuutokset) 0,6 -0,3 1,3 -1,1 -0,9 

Liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein 45,0 45,5 88,5 88,9 178,8 
 

 
 
 

Käyttökate  vertailukelpoisin valuuttakurssein 
     

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

  

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ 

milj. euroa 2018 2017 2018 2017 2017 

Käyttökate 23,5 25,5 46,5 49,1 97,1 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (valuuttakurssimuutokset) 0,4 -0,2 0,9 -0,8 -0,7 

Käyttökate  vertailukelpoisin valuuttakurssein 23,9 25,3 47,4 48,3 96,4 
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Käyttökate liiketoiminta-alueittain 

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

  

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ 

milj. euroa 2018 2017 2018 2017 2017 

Käyttökate, kiinteistöt 25,7 26,2 50,1 51,0 102,7 

Käyttökate %, kiinteistöt 69,8 67,1 68,3 66,0 66,5 

Käyttökate, palvelut 0,7 0,9 1,7 1,6 2,7 

Käyttökate %, palvelut 9,2 13,4 12,3 12,6 10,5 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -2,9 -1,5 -5,3 -3,5 -8,3 

Käyttökate yhteensä 23,5 25,5 46,5 49,1 97,1 
 
 
 

EPRA Nettovuokratuotto 
     

milj. euroa 
  

30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

Kiinteistötuotot     73,4 77,3 154,3 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
  

-1,0 -1,7 -15,0 

Nettovuokratuoton laskennassa käytetty kiinteistötuotto 72,4 75,5 139,3 

       Kiinteistöjen hoitokulut 
  

-19,7 -20,3 -39,4 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
  

0,2 -1,8 8,6 

Nettovuokratuoton laskennassa käytetyt hoitokulut -19,5 -22,2 -30,8 

       Valmiiden sijoituskiinteistöjen käypä arvo 
  

1 570,7 1 631,5 1 537,9 

Rakennusoikeudet 
  

-57,2 -67,4 -64,5 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat muut erät 
  

-44,3 -39,1 -55,4 

Nettovuokratuoton laskennassa käytetty sijoituskiinteistöjen arvo 1 469,2 1 525,0 1 418,0 

       

       EPRA Nettovarallisuus 
     

milj. euroa 
  

30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

Oma pääoma osakkeenomistajille     639,8 672,8 711,2 

Oikaisut EPRA nettovallisuuteen: 
       -   Suojausinstrumenttirahasto 
  

7,9 6,4 6,5 

 +  Laskennalliset verot sijoituskiinteistöistä 
  

82,0 71,8 74,5 

  -   Oman pääoman ehtoinen laina 
  

0,0 -74,2 -74,2 

EPRA nettovarallisuus     729,7 676,9 718,0 
 
 

      EPRA Oikaistu nettovarallisuus 
     

milj. euroa 
  

30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

EPRA nettovarallisuus     729,7 676,9 718,0 

Oikaisut EPRA oikaistuun nettovallisuuteen: 
       +   Suojausinstrumenttirahasto 
  

-7,9 -6,4 -6,5 

 -  Laskennalliset verot sijoituskiinteistöistä 
  

-82,0 -71,8 -74,5 

-/+ Velkojen käyvän arvon ja tasearvon välinen erotus 
  

-4,4 -2,2 -1,3 

EPRA oikaistu nettovarallisuus     635,4 596,4 635,6 
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ROE (EPRA tuloksesta, liukuva 12 kk) 
 

     

milj. euroa 
  

30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 

EPRA tulos ennen veroja     69,1 68,1 71,6 

- verot EPRA tuloksesta 
  

-4,4 -5,4 -3,8 

EPRA tulos, liukuva 12 kk     64,7 62,7 67,8 
 

Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus tilikaudella keskimäärin 713,2 658,7 742,1 
 

      ROE (EPRA tuloksesta, liukuva 12 kk), % 
  

9,1 9,5 9,1 
 
 



 

 

Technopolis on työympäristöjen asiantuntija. Tarjoamme joustavia ja tehokkaita 
toimitiloja, coworking-tiloja ja niihin liittyviä palveluita. Hoidamme kaiken työtilojen 

suunnittelusta sekä aula- ja kokouspalveluista ravintoloihin ja siivoukseen.  
Olemme sitoutuneet asiakastyytyväisyyteen ja omistaja-arvon kasvattamiseen.  

Meillä on 17 kampusta, joissa toimii 1 600 asiakasyritystä ja niiden 50 000 työntekijää 
kuudessa maassa Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Technopolis Oyj (TPS1V)  

on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin. 

 

Lisätietoja löydät verkkosivuiltamme. 

 

Seuraa meitä 

   

 

 

Yhteystiedot: 

Keith Silverang, CEO 
+358 40 566 7785 

Sami Laine, CFO 
+358 40 502 7083 

Minna Karttunen, Head of IR 
+358 40 513 3225 

 

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