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TECHNOPOLIKSELLA VAHVA VUOSI 
 
Vuosi 2017 

 Liikevaihto kasvoi 4,4 % edellisvuodesta ja oli 179,7 (172,1) milj. euroa 

 Käyttökate kasvoi 4,3 % edellisvuodesta ja oli 97,1 (93,1) milj. euroa 

 Taloudellinen vuokrausaste nousi 96,1 %:iin (93,4 %) 

 EPRA-tulos kasvoi 15,2 % ja oli 60,6 (52,6) milj. euroa 

 EPRA-tulos/osake oli 0,39 (0,40) euroa* 

 EPRA-nettovarallisuus/osake kasvoi 8,0 % edellisvuodesta ja oli 4,58 (4,24) euroa 

 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo katsauskauden lopussa oli 1 537,9 (1 624,2) milj. euroa 

 Hallitus esittää osingoksi 0,09 (0,12) euroa osakkeelta ja pääoman palautukseksi 0,08 (-) euroa 
osakkeelta, yhteensä 0,17 (0,12) euroa osakkeelta 

 
Loka–joulukuu 2017 

 Liikevaihto kasvoi 1,7 % edellisvuodesta ja oli 45,5 (44,8) milj. euroa 

 Käyttökate oli 22,7 (22,4) milj. euroa  

 EPRA-tulos kasvoi 12,0 % ja oli 14,5 (12,9) milj. euroa 

 EPRA-tulos/osake oli 0,09 (0,10) euroa* 
 
Sulkeissa olevat numerot viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. 

Technopolis tiedotti 23.1.2018 laskennallisia veroja koskevien laadintaperiaatteiden muutoksesta vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. 
Tässä katsauksessa esitetyt laskennalliset verot ovat vertailukauden 2016 osalta 5,5 miljoonaa euroa pienemmät kuin 23.1.2018 julkaistussa 
pörssitiedotteessa esitetyt oikaistut luvut. Muutos johtuu vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä tehdyistä tarkennetuista laskelmista. 

* Merkintäoikeusanti vertailukaudella. 

 
AVAINLUVUT 

  
10–12/ 

2017 
10–12/ 

2016 
Muutos 

% 
1–12/ 
2017 

1–12/ 
2016 

Muutos 
% 

TALOUDELLISET (IFRS)       
Liikevaihto, milj. euroa 45,5 44,8 1,7 179,7 172,1 4,4 

Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 22,7 22,4 1,5 97,1 93,1 4,3 

Omavaraisuusaste, % - - - 44,8 39,7 - 

Luototusaste (LTV), % - - - 50,1 58,2 - 
       

TALOUDELLISET (EPRA)       
EPRA tulos, milj. euroa 14,5 12,9 12,0 60,6 52,6 15,2 

EPRA tulos / osake, euroa 0,09 0,10 -7,1 0,39 0,40 -4,4 

Oman pääoman tuotto, % - - - 9,1 8,8 - 

Taloudellinen vuokrausaste, %  - - - 96,1 93,4 - 

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

EPRA nettovarallisuus / osake, euroa - - - 4,58 4,24 8,0 

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

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

 
Vuoden 2017 tilinpäätöksessä on esitetty avainluvut viiden vuoden ajanjaksolta.  
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HALLITUKSEN ESITYS OSINGOKSI JA PÄÄOMAN PALAUTUKSEKSI 
 
Tilikauden lopussa emoyhtiöllä oli voitonjakokelpoisia varoja yhteensä 38,9 milj. euroa ja emoyhtiön varat 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa olivat 339,6 miljoonaa euroa. 
 
Hallitus esittää, että voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoina 0,09 (0,12) euroa osakkeelta ja 
sijoitetusta vapaasta omasta pääomasta maksetaan pääoman palautuksena 0,08 (-) euroa osakkeelta. 
Osingonjako ja pääoman palautus ovat yhteensä 0,17 (0,12) euroa osakkeelta, eli noin 26,7 (18,8) milj. euroa. 
 
Esitetty osinko ja pääoman palautus ovat yhteensä noin 44,0 % (35,8 %) EPRA-tuloksesta.  
 
 
LÄHIAJAN NÄKYMÄT VUODELLE 2018  

 
Technopolis arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2018 on vuoden 2017 tasolla. Yhtiö arvioi konsernin 
käyttökatteen olevan vuoden 2017 tasolla tai hieman matalampi. 
 
Arvioissa on huomioitu Jyväskylän liiketoimintojen myynti loppuvuonna 2017. Jyväskylän liiketoimintojen ja 
kiinteistöjen myynnin yhteenlaskettu vaikutus konsernin liikevaihtoon on vuositasolla noin 14,5 miljoonaa 
euroa ja vaikutus konsernin käyttökatteeseen (EBITDA) noin 7,2 miljoonaa euroa. 
 
Lisäksi arviossa on huomioitu käynnissä olevien orgaanisten kasvuhankkeiden suunniteltu valmistuminen, 
yhtiön näkemys kunkin Technopoliksen markkina-alueen taloudellisesta kehityksestä sekä yhtiön 
vuokrausasteen ja vuokrien kehityksestä.  
 
 
TOIMITUSJOHTAJALTA 
 
”Vuosi 2017 oli Technopolikselle vahva. Yhtiön kasvu oli ripeää koko vuoden. Makrotalouden myötätuuli toi 
taloudelle ja toimistomarkkinoille tervetullutta nostetta. Varsinkin Suomessa talous kasvoi vahvasti. Se näkyi 
vuokrausasteiden kasvuna, jota tukivat entistä suurempi kysyntä ja markkinoiden tuottovaatimuksen lasku. 
Kaikki tämä vaikutti taloudelliseen tulokseemme myönteisesti. 

Vuonna 2017 konsernin liikevaihto kasvoi 4,4 % edellisvuodesta. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 6,4 %. 
Kasvu saavutettiin ympäristössä, jossa vuokrien kasvu on ollut melko vaatimatonta, etenkin Suomessa. 
Tärkeimmät operatiiviset tekijät kehityksen taustalla olivat palvelutuottojen kasvu ja vuokrausasteen nousu. 
Myös vuokrien kasvu vaikutti myönteisesti konsernin liikevaihtoon. Taloudellinen vuokrausasteemme oli 
vuoden lopussa 96,1 % (93,4 %), ja kasvu oli suurinta Oulussa. 

Vuoden lopussa Technopoliksella oli käynnissä viisi orgaanista kasvuhanketta. Näiden investointien 
kokonaismäärä oli lähes 140 milj. euroa. Suunnitteilla on myös useita uusia hankkeita. Käynnissä olevien ja 
suunniteltujen kampusten laajennusten ansiosta pystymme jatkossakin tarjoamaan asiakkaillemme sellaista 
joustavuutta, jota he Technopoliksen konseptilta odottavat.  

Palveluilla on yhä tärkeämpi rooli liiketoiminnassamme ja ne kasvavat edelleen tasaisesti. Palvelutuotot olivat 
vuonna 2017 jo 25,4 milj. euroa (+13,2 % edellisvuodesta) ja käyttökate 2,7 milj. euroa (+25,7 % edellisvuodesta). 
Palvelut muodostavat nyt 14,1 % konsernin liikevaihdosta. Viimeisellä vuosineljänneksellä palveluiden osuus 
liikevaihdosta oli 15,3 %. Parhaissa yksiköissämme palvelujen osuus oli yli 20 %. Palvelujen 
käyttökatemarginaali oli 10,5 % (9,4 %).  

Vuonna 2017 konsernin käyttökate (EBITDA) kasvoi 4,3 % edellisestä vuodesta ja oli 97,1 (93,1) milj. euroa. 
Käyttökatemarginaali oli 54,0 %. Käyttökate kasvoi samaan tahtiin liikevaihdon kanssa ja marginaali oli 
edellisvuoden tasolla. Vertailukelpoisen käyttökatteen kasvu vuonna 2017 oli 4,9 %. Tuottovaatimuksien lasku 
oli suurin vaikuttava tekijä sijoituskiinteistöjen käypien arvojen positiivisten muutosten taustalla. Käyvät arvot 
nousivat 28,3 (0,2) milj. euroa vuonna 2017, millä oli merkittävä vaikutus liikevoittoon.  

Yksi tämän vuoden kohokohdista oli strategiaprosessimme saaminen päätökseen kesällä 2017. Yksi päivitetyn 
strategiamme kulmakivistä on UMA coworking -verkostomme laajentaminen. Uusi UMA coworking -tila 
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Tukholmassa avataan suunnitelmien mukaan huhtikuussa 2018. UMA coworking -tilat tarjoavat 
Technopolikselle mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaansa pienemmillä investoinneilla ja pienemmällä 
riskillä etenkin markkina-alueilla, joilla markkinoiden tuottovaatimukset ovat alhaiset. Tarkoituksenamme on 
laajentaa UMA-verkostoa Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurissa kaupungeissa ja keskuksissa.  

Vuosi 2017 oli Technopolikselle monella tavalla käänteentekevä. Julkistimme päivitetyn strategiamme ja 
ryhdyimme heti toteuttamaan sitä innolla. Koko yhtiö tuntuu olevan täynnä virtaa, mikä luo vahvan perustan 
tulevalle vuodelle.”  

 
TALOUDELLINEN KEHITYS  
 

  
10–12/ 

2017 
10–12/ 

2016 
Muutos 

% 
1–12/ 
2017 

1–12/ 
2016 

Muutos 
% 

Konsernin liikevaihto, milj. euroa 45,5 44,8 1,7 179,7 172,1 4,4 

Vuokratuotot, milj. euroa 38,6 38,2 0,8 154,3 149,6 3,1 
% liikevaihdosta 84,7 85,4 - 85,9 87,0 - 

Palvelutuotot, milj. euroa 7,0 6,5 6,8 25,4 22,4 13,2 
% liikevaihdosta 15,3 14,6 - 14,1 13,0 - 

       
Konsernin käyttökate (EBITDA), 
milj. euroa 22,7 22,4 1,5 97,1 93,1 4,3 

Käyttökatemarginaali, % 49,9 50,0 - 54,0 54,1 - 

Käyttökate, vuokraus, milj. euroa 25,1 24,1 3,8 102,7 98,9 3,8 
% vuokratuotoista 65,0 63,1 - 66,5 66,1 - 

Käyttökate, palvelut, milj. euroa 0,6 0,9 -37,6 2,7 2,1 25,7 
% palvelutuotoista 8,1 13,8 - 10,5 9,4 - 

       
Konsernin liikevoitto, milj. euroa 33,6 20,8 61,2 121,4 89,3 35,8 

Liikevoittomarginaali, % 73,7 46,5 - 67,5 51,9 - 

Tilikauden tulos, milj. euroa 23,9 12,6 90,0 85,2 50,0 70,5 

Tulos / osake (EPS), euroa 0,13 0,08 53,9 0,46 0,31 49,0 
 
HUOM: Konsernin käyttökate sisältää kiinteistö- ja palveluliiketoimintojen käyttökatteiden lisäksi konsernitason kulut ja eliminoinnit, kuten 
on esitetty taulukossa sivulla 33. 

 
Liikevaihto ja tulos 
 
Vuosi 2017 
 
Konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 179,7 (172,1) milj. euroa, missä oli kasvua 4,4 % edellisvuodesta. 
Valuuttakurssimuutokset ja Venäjän ruplan vahvistuminen kasvattivat liikevaihtoa 0,9 milj. eurolla 
Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 3,9%. 
 
Vuokratuotot olivat 154,3 (149,6) milj. euroa, missä oli kasvua 3,1 % edellisvuodesta. Kasvu johtui pääasiassa 
taloudellisen vuokrausasteen noususta etenkin Oulussa. Taloudellinen vuokrausaste oli 96,1 % (93,4 %) vuoden 
lopussa. Myös vuokrien kasvu sekä muutokset kiinteistökannassa vaikuttivat myönteisesti vuokratuottoihin. 
Gårdan kampus Göteborgissa hankittiin heinäkuussa 2016, ja Yliopistonrinteen kampus Tampereella valmistui 
vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä sekä Delta-kampus Vilnassa vuoden 2017 ensimmäisellä 
neljänneksellä. Kiinteistöjen myynnit Tampereella ja Lappeenrannassa marraskuussa 2016 sekä Jyväskylässä 
syyskuussa ja marraskuussa 2017 vaikuttivat negatiivisesti vuokratuottojen kasvuun.  
 
Palvelutuottojen kasvu jatkui. Kasvua oli 13,2% edellisvuoteen verrattuna ja palvelutuotot olivat 25,4 (22,4) milj. 
euroa vuonna 2017. Palvelujen osuus konsernin liikevaihdosta nousi 14,1%:iin (13,0%). Palvelutuotot ja 
palvelujen osuus liikevaihdosta kasvoivat kaikissa liiketoimintayksiköissä edellisvuoteen verrattuna. 
Absoluuttinen kasvu oli suurinta Tampereella, pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Vilnassa. Suhteellinen kasvu oli 
suurinta Vilnassa, Tallinnassa, Pietarissa ja Tampereella.  
 
 
 



 

Technopolis Oyj Tilinpäätöstiedote 2017 4 
 

Loka–joulukuu 2017 
 
Konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 45,5 (44,8) milj. euroa, missä kasvua oli 1,7% 
edellisvuodesta. Kasvu syntyi pääasiassa Baltic Rim -segmentin kasvusta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
liikevaihto kasvoi 1,2%. 
 
Vuokratuotot olivat neljännellä vuosineljänneksellä 38,6 (38,2) milj. euroa. Palvelutuotot olivat 7,0 (6,5) milj. 
euroa, missä kasvua oli 6,8%. Vuokratuottojen osuus konsernin neljännen neljänneksen liikevaihdosta oli 84,7 % 
(85,4 %) ja palvelutuottojen osuus oli 15,3 % (14,6 %).  
 
Kannattavuus 
 
Vuosi 2017 
 
Kiinteistöjen hoitokulut vuonna 2017 olivat 39,4 (39,5) milj. euroa. Konsernin hallinnon kulut olivat 14,7 (13,6) 
milj. euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 28,5 (26,3) milj. euroa, missä kasvua oli 8,5 %. Kulujen nousu johtui 
pääasiassa palvelumyynnin volyymin kasvusta. Kiinteistövero tilikaudelta oli 8,1 (7,4) miljoonaa euroa.   
 
Vuonna 2017 konsernin käyttökate kasvoi 4,3 % edellisvuodesta ja oli 97,1 (93,1) milj. euroa. 
Käyttökatemarginaali pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 54,0% (54,1%). Valuuttakurssien muutokset ja Venäjän 
ruplan vahvistuminen euroon nähden kasvattivat käyttökatetta 0,7 (-1,0) milj. eurolla. Vertailukelpoisin 
valuuttakurssein käyttökate kasvoi 3,6% ja käyttökatemarginaali oli 53,9%.  
 
Kiinteistöliiketoiminnan käyttökate kasvoi 3,8 % edellisvuodesta ja oli 102,7 (98,9) milj. euroa. 
Kiinteistöliiketoiminnan käyttökatemarginaali kasvoi hieman edellisvuodesta ja oli 66,5 % (66,1 %). Palvelujen 
käyttökate kasvoi 25,7% ja oli 2,7 (2,1) milj. euroa. Myös palvelujen käyttökatemarginaali parani ja oli 10,5 % 
(9,4 %). Kasvu johtui mittakaavaeduista, jotka syntyvät palvelumyynnin volyymin sekä kannattavimpien 
palvelujen osuuden kasvusta. Konsernin käyttökate sisältää kiinteistö- ja palveluliiketoimintojen 
käyttökatteiden lisäksi konsernitason kulut ja eliminoinnit, kuten on esitetty taulukossa sivulla 33. 
  
Joulukuun 2017 lopussa Technopoliksen sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 1 537,9 (1 624,2) milj. euroa. Lasku 
johtui pääasiassa Jyväskylän liiketoimintojen myynnistä marraskuussa. Käyvän arvon muutokset vuonna 2017 
olivat yhteensä 28,3 (0,2) milj. euroa. Markkinoiden tuottovaatimusten muutoksilla oli suurin positiivinen 
vaikutus käyvän arvon muutokseen. Tilojen uudistustyöt ja vuokrausasteolettaman muutos etenkin Suomen 
liiketoimintayksiköissä vuoden toisella neljänneksellä pienensi käyvän arvon muutosta. Lisäksi Tallinnassa ja 
Vilnassa rakenteilla olevilla orgaanisilla kasvuhankkeilla oli positiivinen vaikutus käypiin arvoihin. 
 
Käyvän arvon muutokset vuonna 2017:  
 

milj. euroa 

Nettotuotto-
vaateen 
muutos 

Vuokrausaste-
olettaman 

muutos 
Tilojen 

uudistustyöt 
Muut 

muutokset  

Käynnissä 
olevat 

kasvuhankkeet Yhteensä 

Suomi 22,7 -5,6 -9,6 0,9 2,0 10,4 

Baltic Rim 12,6 0,8 -6,6 -2,3 6,7 11,2 

Skandinavia 10,0 3,2 -4,0 -2,5 0,0 6,7 

YHTEENSÄ 45,3 -1,6 -20,2 -3,9 8,7 28,3 
* Muut muutokset -eriin sisältyvät markkinavuokrien muutokset, kiinteistöjen ylläpitokuluja ja tuottojen allokointeja sekä inflaatio-olettama. 

 

Liikevoitto vuonna 2017 nousi 121,4 (89,3) milj. euroon. Kasvu johtui pääasiassa sijoituskiinteistöjen käyvän 
arvon positiivisesta muutoksesta, jota vauhditti etenkin tuottovaatimuksien lasku. Nettorahoituskulut mukaan 
lukien realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja -tappiot laskivat edellisvuodesta ja olivat 22,4 (25,1) milj. 
euroa. Lasku johtui pienemmästä korollisten velkojen määrästä. 
 
Tulos ennen veroja nousi 99,0 (64,2) milj. euroon. Verot olivat 13,8 (14,2) milj. euroa. Tuloverot olivat 4,5 (6,8) 
milj. euroa. Niihin sisältyy toisen neljänneksen 1,8 milj. euron oikaisu, joka liittyy kiinteistöjen myynteihin 
vuonna 2016. 
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Tilikauden nettotulos kasvoi 70,5 % ja oli 85,2 (50,0) milj. euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,46 (0,31) 
euroon.    
 
Vuonna 2017 EPRA-tulos kasvoi 15,2 % edellisvuodesta ja oli 60,6 (52,6) milj. euroa. Kasvu johtui liikevaihdon ja 
kannattavuuden kasvusta sekä pienemmistä nettorahoituskuluista ja veroista. Osakekohtainen EPRA-tulos oli 
koko vuoden osalta 0,39 (0,40) euroa. Osakekohtaisen tuloksen lasku johtui vuonna 2016 toteutetun 
merkintäoikeusannin vaikutuksesta osakemäärään. 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. 
 
Loka–joulukuu 2017 
 
Kiinteistöjen hoitokulut vuoden viimeisellä neljänneksellä olivat 10,1 (10,9) milj. euroa. Hallinnon kulut olivat 4,9 
(3,8) milj. euroa. Kasvu johtui pääasiassa Jyväskylän liiketoimintojen myyntiin liittyvistä kertaluonteisista 
kuluista. Liiketoiminnan muut kulut olivat 7,9 (7,2) milj. euroa.  
 
Kiinteistöliiketoiminnan käyttökate neljännellä vuosineljänneksellä kasvoi 3,8 % ja oli 25,1 (24,1) milj. euroa. 
Käyttökatemarginaali oli 65,0 % (63,1 %). Palvelujen käyttökate oli 0,6 (0,9) milj. euroa ja käyttökatemarginaali 
8,1% (13,8%). Käyttökatemarginaalin lasku johtui pääosin palveluliiketoiminnan kulujen jaksotuksesta loka-
joulukuulle katsauskaudella. Myös Jyväskylän ja Lappeenrannan liiketoimintojen myynneillä (Jyväskylä vuoden 
2017 viimeisellä neljänneksellä ja Lappeenranta vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä) oli merkittävä vaikutus 
palveluiden käyttökatemarginaaliin. Molemmissa myydyissä yksiköissä palvelujen osuus oli suuri.  
 
Konsernin käyttökate oli loka–joulukuussa 22,7 (22,4) milj. euroa. Käyttökatemarginaali oli 49,9% (50,0%). 
Vertailukelpoisin valuuttakurssein konsernin käyttökate nousi 0,8 % ja käyttökatemarginaali oli 49,8 %. 
Konsernin käyttökate sisältää konsernitason kulut ja eliminoinnit, kuten on esitetty sivun 33 taulukossa.  
 
Liikevoitto nousi vuoden viimeisellä neljänneksellä 33,6 (20,8) milj. euroon pääasiassa sijoituskiinteistöjen 
käyvän arvon muutosten seurauksena.  
 
Tulos ennen veroja nousi 28,9 (14,7) milj. euroon. Verot nousivat 5,0 (2,1) milj. euroon. Tuloverot olivat 3,8 (2,0) 
milj. euroa. Neljännen neljänneksen nettotulos kasvoi 90,0 % ja oli 23,9 (12,6) milj. euroa. Osakekohtainen tulos 
oli 0,13 (0,08) euroa. 
 
EPRA-tulos kasvoi loka–joulukuussa 12,0 % ja oli 14,5 (12,9) milj. euroa. Osakekohtainen EPRA-tulos oli 0,09 
(0,10) euroa. Osakekohtaisen tuloksen lasku johtui antioikaisusta osakemäärään vuonna 2016. 
 
 
TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA 
 
Tase ja rahoitus 

  31.12.17 31.12.16 muutos, % 

Taseen loppusumma, milj. euroa 1 719,8 1 823,7 -5,7 

Korolliset velat, milj. euroa 805,0 959,9 -16,1 

Rahavarat, milj. euroa 71,8 128,0 -44,0 

Keskimääräinen laina-aika, vuotta 4,5 5,1 -11,2 

Luototusaste (LTV), % 50,1 58,2 - 

Omavaraisuusaste, % 44,8 39,7 - 

Korkokatekerroin 4,1 3,7 10,8 

 

Konsernin taseen loppusumma 31. joulukuuta 2017 oli 1 719,8 (1 823,7) milj. euroa, jossa vierasta pääomaa oli 
954,9 (1 104,4) milj. euroa. 

Konsernin emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 711,2 (662,0) milj. euroa. Oma pääoma kasvoi 
pääasiassa tilikauden tuloksen ansiosta. Omaa pääomaa kuitenkin pienensivät osingonjako ja hybridilainan 
koronmaksu (yhteensä 23,3 milj. euroa) sekä muuntoerot (-12,1 milj. euroa). Osakekohtainen oma pääoma oli 
4,06 (3,75) euroa ja omavaraisuusaste 44,8 % (39,7 %). Luototusaste oli 50,1 % (58,2 %). Luototusasteen lasku 
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johtui pääasiassa erääntyvien velkojen lyhentämisestä. Konsernin korkokatekerroin kauden lopussa oli 4,1 (3,7).  
 
Konsernin korolliset velat 31. joulukuuta 2017 olivat 805,0 (959,9) milj. euroa. Pitkäaikaisia korollisia velkoja oli 
620,5 (825,8) milj. euroa ja lyhytaikaisia korollisia velkoja 184,5 (134,0) milj. euroa. Korolliset velat jakaantuivat 
seuraavasti: pankkilainat 602,3 (819,5) milj. euroa, vakuudeton joukkovelkakirjalaina 150,0 (150,0) milj. euroa, 
yritystodistukset 10,0 (54,4) milj. euroa, rahoitusleasing 7,8 (33,4) milj. euroa ja muut velat 34,9 (52,6) milj. 
euroa. Lisäksi yhtiöllä on 75 milj. euron hybridilaina, joka ei sisälly korollisiin velkoihin. 26.1.2018 Technopolis 
kuitenkin ilmoitti lunastavansa takaisin vuonna 2013 liikkeeseen laskemansa hybridilainan aikaisimpana 
mahdollisena lunastusajankohtana 26.3.2018. Takaisinlunastuksen negatiivinen vaikutus yhtiön 
omavaraisuusasteeseen on noin neljä prosenttiyksikköä. 

Korollisten velkojen keskikorko ilman hybridilainaa oli 2,60% (2,34%).  

Technopoliksella oli 31.12.2017 sitovia käyttämättömiä pitkäaikaisia luottolimiittejä 70,0 (96,6) milj. euroa sekä 
25,1 (25,1) milj. euron lyhytaikainen luottolimiitti, josta 0,0 (18,5) milj. euroa oli nostettu kauden lopussa. Lisäksi 
yhtiöllä on 150,0 (150,0) miljoonan euron yritystodistusohjelma, josta katsauskauden lopussa oli käytössä 10,0 
(54,5) miljoonaa euroa. Konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat 71,8 (128,0) miljoonaa euroa vuoden lopussa. 

Rahoituskulut 

  
10–12/ 

2017 
10–12/ 

2016 
Muutos 

% 
1–12/ 
2017 

1–12/ 
2016 

Muutos 
% 

Rahoituskulut, milj. euroa -6,1 -6,3 3,7 -24,4 -28,4 14,0 

Rahoitustuotot, milj. euroa 1,4 0,2 741,7 2,1 3,3 -37,9 

Nettorahoituskulut, milj. euroa -4,7 -6,1 23,7 -22,4 -25,1 10,9 

Keskikorko, %* - - - 2,60 2,34 - 
* Ilman hybridilainaa.       

 
Vuonna 2017 rahoituskulut olivat 4,0 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2016. Tämä johtui korollisten velkojen 
lyhentämisestä ja realisoituneista valuuttakurssitappioista, jotka liittyivät Venäjän tytäryhtiön euromääräisen 
lainan takaisinmaksuun vertailukaudella.  
 
Taloudellisten riskien hallinta 
 
Konsernin korolliset velat 31. joulukuuta 2017 olivat 805,0 (959,9) milj. euroa. Keskimääräinen lainapääomilla 
painotettu laina-aika oli 4,5 (5,1) vuotta. Konsernin korollisista veloista 69,0 % (56,7 %) oli joko korkosuojattuja 
tai kiinteäkorkoisia lainoja. Konsernin korkosidonnaisuusaika oli 4,6 (4,6) vuotta, mukaan lukien vuosina 2019–
2021 alkavat suojaukset. Markkinakorkojen yhden prosenttiyksikön nousu kasvattaisi korkokuluja 2,5 (2,7) milj. 
euroa vuodessa. 

Konserni altistuu valuuttakurssiriskeille Norjan kruunun, Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun osalta. 
Valuuttakurssimuutosten välittömät vaikutukset konsernin liikevoittoon, taseeseen ja omavaraisuusasteeseen 
31. joulukuuta 2017 tilanteen mukaan on esitetty alla.  

Valuuttakurssin %- 
muutos suhteessa  euroon 

Transaktio-
riskin vaikutus 

Muuntoero-
vaikutus 

Kokonaisvaikutus 
omaan pääomaan 

Omavaraisuus- 
aste 

RUB -10  0,0 -6,9 -6,9 44,6% 

RUB +10 0,0 8,5 8,5 45,1% 

NOK -10 0,0 -7,3 -7,3 44,5% 

NOK +10 0,0 8,9 8,9 45,1% 

SEK -10 0,0 -4,6 -4,6 44,6% 

SEK +10 0,0 5,6 5,6 45,0% 

 

Venäjällä, Norjassa ja Ruotsissa konsernin kaikki velat ovat paikallisissa valuutoissa, ja siten konserni altistuu 
vain oman pääoman muuntoeroriskille. Vuoden lopussa Venäjän tytäryhtiön pääoma oli 5,29 miljardia Venäjän 
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ruplaa, Norjan tytäryhtiöiden 790,6 miljoonaa Norjan kruunua ja Ruotsin tytäryhtiöiden 494,0 miljoonaa 
Ruotsin kruunua. 

Konsernin liikevoiton ja käyttökatteen herkkyys valuuttakurssimuutoksille 31.12.2017 on esitetty alla: 

Valuuttakurssin %-muutos  
suhteessa euroon 

Vaikutus liikevaihtoon,  
milj. euroa 

Vaikutus käyttökatteeseen, 
 milj. euroa 

RUB -10  -0,9 -0,7 

RUB +10 1,1 0,8 

NOK -10 -1,7 -1,0 

NOK +10 2,0 1,2 

SEK -10 -0,7 -0,5 

SEK +10 0,8 0,6 

 
Investoinnit ja rahavirta 

Investoinnit, miljoonaa euroa 
10–12/ 

2017 
10–12/ 

2016 
Muutos 

% 
1–12/ 
2017 

1–12/ 
2016 

Muutos 
% 

Kiinteistöjen hankinnat 0,0 0,0 n/m 5,8 53,0 -89,1 

Orgaaniset kasvuhankkeet 22,1 16,7 32,3 61,7 46,3 33,3 

Uudistustyöt ja muut investoinnit 0,2 7,3 -97,1 8,5 19,0 -55,1 
Investoinnit YHTEENSÄ  
ml. kiinteistöjen hankinnat 22,4 24,0 -6,9 76,1 118,3 -35,7 

       
Investoinnit segmenteittäin:       

Suomi 8,8 14,3 -38,2 28,3 37,3 -24,1 

Baltia 15,1 7,5 101,7 47,8 23,6 102,8 

Skandinavia -1,6 2,2 n/m -0,1 57,4 -100,1 
Investoinnit YHTEENSÄ ml. kiinteistöjen 
hankinnat 22,4 24,0 -6,9 76,1 118,3 -35,7 

       
Divestoinnit 85,6 62,6 36,7 87,7 64,0 37,1 

 

Vuonna 2017 liiketoiminnan rahavirta oli 74,4 (60,2) milj. euroa. Investointien rahavirta oli 15,4 (-75,5) milj. 

euroa, josta investoinnit sijoituskiinteistöihin olivat -73,7 (-87,0) milj. euroa ja aineellisten  ja aineettomien 
hyödykkeiden sekä sijoituskiinteistöjen luovutustulot sekä myydyt tytäryhtiöiden osakkeet olivat yhteensä 96,0 
(67,9) milj. euroa. Rahoituksen rahavirta oli -146,4 (+102,5) milj. euroa, josta 137,5 (179,3) milj. euroa käytettiin 
pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen lyhennyksiin ja 20,4 (20,0) milj. euroa käytettiin osingonmaksuun 
huhtikuussa. Rahavarat 31.12.2017 olivat 71,8 (128,0) milj. euroa. Rahavarojen muutos tammi–joulukuussa oli 
-56,7 (+87,3) milj. euroa. 
 
 
KIINTEISTÖKANTA, VUOKRAUSTOIMINTA JA -ASTE SEKÄ ASIAKASKANTA 
 
Kiinteistökanta 
 
Vuoden lopussa Technopoliksen sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 1 537,9 (1 624,2) milj. euroa. Vuokrattava 
pinta-ala oli yhteensä 701 900 (746 400) neliömetriä, josta 14 200 (21 600) neliötä oli uudistustyön alla. Käyvän 
arvon ja vuokrattavan pinta-alan lasku johtui pääasiassa Jyväskylän liiketoimintojen myynnistä marraskuussa. 
Lähes kaikki kiinteistöt ovat toimistokiinteistöjä. Lisäksi  38 900 (41 900) neliötä oli vuoden lopussa rakenteilla, 
ja 13 200 neliön rakennushanke on hyväksytty aloitettavaksi helmikuussa 2018. Technopoliksella on lisäksi 
rakennusoikeuksia noin 400 000 neliömetriä, josta yli 50 % on Suomessa, yli 40 % Venäjällä ja Baltiassa ja alle 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 31. joulukuuta 2017 yhteensä noin 1 600 asiakasta. Kymmenelle suurimmalle asiakkaalle oli 
vuokrattuna noin 22,8% ja suurimmalle asiakkaalle noin 4,4% vuokratusta pinta-alasta. Vuonna 2017 
kymmenen suurimman asiakkaan osuus vuokratuotoista oli 20,8 % ja suurimman asiakkaan osuus 4,6 %. 
 
Taloudellinen vuokrausaste oli 96,1% (93,4%) kauden lopussa. Tekninen vuokrausaste oli 95,2% (92,3%).  
 
Vuoden 2017 lopussa Technopoliksella oli yhteensä 3 248 vuokrasopimusta. Yhtiö solmi vuoden aikana 427 
(491) uutta sopimusta (mukaan lukien jatketut ja uusitut sopimukset), joiden kattama vuokrattava pinta-ala oli 
114 300 (84 700) neliömetriä. Samalla ajanjaksolla päättyi 309 (379) sopimusta. Näiden kattama vuokrattava 
pinta-ala oli 45 400 (51 600) neliömetriä. 

Sopimuskanta, % pinta-alasta 
maturiteetti, vuosia 31.12.2017 30.9.2017 30.6.2017 31.03.2017 31.12.2016 

< 1 15 16 16 21 19 

1–3 28 21 21 20 21 

3–5 12 19 19 18 17 

> 5 17 16 16 15 16 

Toistaiseksi voimassa olevat 26 29 29 25 27 

Keskimääräinen voimassaoloaika, kk 34 34 34 34 35 

Vuokrasopimuskanta, milj. euroa 372,0 389,9 397,6 389,1 392,7 

 

Nykyisen vuokrasopimusrakenteen ansiosta asiakkaat voivat joustavasti muuttaa tilojensa kokoa liiketoiminnan 
tarpeiden muuttuessa. Tämä on olennainen osa Technopolis-konseptia. Yhtiöllä on vahva, pitkäaikainen 
kokemus ja osaaminen liiketoimintamallista, ja käytännössä asiakassuhteet ovat kestäneet paljon pidempään 
kuin nykyisten sopimusten keskimääräinen voimassaoloaika. Technopoliksen luottotappiot ovat määrältään 
vähäisiä. Vuonna 2017 kirjattiin luottotappioita yhteensä 0,07 (0,36) milj. euroa.  
 

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

Suomi 

Suomi-segmentti sisältää 1.12.2017 alkaen pääkaupunkiseudun, Tampereen, Kuopion ja Oulun 
liiketoimintayksiköt. Jyväskylän liiketoiminnot myytiin marraskuun 2017 lopussa. Jyväskylä sisältyy tammi–
marraskuun 2017 lukuihin.   

Suomi 
10–12/ 

2017 
10–12/ 

2016 
Muutos 

% 
1–12/ 
2017 

1–12/ 
2016 

Muutos 
% 

Liikevaihto, milj. euroa 29,6 30,0 -1,4 117,7 120,5 -2,4 

Vuokratuotot, milj. euroa 24,1 24,7 -2,5 97,5 102,0 -4,4 

Palvelutuotot, milj. euroa 5,5 5,3 2,8 20,2 18,6 8,8 

Käyttökate, milj. euroa 14,0 14,1 -0,5 61,5 64,3 -4,4 

Käyttökatemarginaali, % 47,5 47,1 - 52,2 53,4 - 

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, milj. 
euroa* - - - 890,9 997,6 -10,7 

       

Kampuksia, lkm - - - 12 15 - 

Vuokrattava pinta-ala, m2 * - - - 425 000 486 500 -12,6 

Keskimääräinen vuokra, euroa/m2/kk * - - - 17,7 17,0 4,3 

Taloudellinen vuokrausaste, % * - - - 94,5 90,7 - 

Markkinoiden nettotuottovaade, ka, % * - - - 7,3 7,6 - 
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* Kauden lopussa.       

HUOM: 12/17: 4 500 m2 uudistustyön alla, 12/16: 9 700 m2 uudistustyön alla. 
 

Vuokrattava pinta-ala, vuokratuotot sekä käyttökate pienenivät Jyväskylän ja Oulun kiinteistöjen myyntien 
seurauksena. Keskivuokra oli 17,7 (17,0) euroa neliömetriltä kuukaudessa. Taloudellinen vuokrausaste kasvoi 
pääasiassa Oulun käyttöasteen paranemisen seurauksena. Käyvät arvot laskivat pääasiassa Jyväskylän 
marraskuun 2017 ja Oulun kiinteistöjen myyntien seurauksena. 

Baltic Rim 
 
Baltic Rim -segmentti sisältää kolme kampusta kolmessa eri maassa: Tallinna Virossa, Vilna Liettuassa ja Pietari 
Venäjällä. 
 

Baltic Rim 
10–12/ 

2017 
10–12/ 

2016 
Muutos 

% 
1–12/ 
2017 

1–12/ 
2016 

Muutos 
% 

Liikevaihto, milj. euroa 9,4 7,9 18,8 36,0 29,5 22,2 

Vuokratuotot, milj. euroa 8,5 7,1 19,0 32,5 26,9 20,7 

Palvelutuotot, milj. euroa 1,0 0,8 25,3 3,6 2,6 38,7 

Käyttökate, milj. euroa 5,4 4,6 18,8 21,5 16,6 29,7 

Käyttökatemarginaali, % 57,9 57,9 - 59,6 56,1 - 

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, milj. 
euroa* - - - 325,2 292,3 11,3 

       

Kampuksia, lkm - - - 3 3 - 

Vuokrattava pinta-ala, m2 * - - - 176 000 161 200 9,2 

Keskimääräinen vuokra, euroa/m2/kk * - - - 15,7 14,9 5,7 

Taloudellinen vuokrausaste, % * - - - 99,7 99,7 - 

Markkinoiden nettotuottovaade, ka, % * - - - 8,1 8,7 - 
* Kauden lopussa.       

HUOM: 12/17: 8 400 m2 uudistustyön alla, 12/16: 8 600 m2 uudistustyön alla. 

 
Vuokrattava pinta-ala, liikevaihto ja käyttökate kasvoivat edellisvuodesta. Kasvu johtui pääasiassa uuden 
rakennuksen valmistumisesta Vilnassa. Myös vuokrien kasvulla oli myönteinen vaikutus. Venäjän ruplan 
vahvistumisella oli 1,1 (-0,8) milj. euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon ja 0,8 (-0,6) milj. euron positiivinen 
vaikutus käyttökatteeseen edellisvuoteen verrattuna. Vuokrausasteet olivat edelleen erittäin korkeita. Käyvät 
arvot nousivat pääasiassa Vilnan uuden kiinteistön ja markkinoiden tuottovaatimuksen laskun seurauksena. 
 
Skandinavia 
 
Oslon kampuksen lisäksi Skandinavia-segmenttiin on 1.7.2016 alkaen kuulunut kampus Göteborgissa Ruotsissa.  
 

Skandinavia 
10–12/ 

2017 
10–12/ 

2016 
Muutos 

% 
1–12/ 
2017 

1–12/ 
2016 

Muutos 
% 

Liikevaihto, milj. euroa 6,6 6,9 -4,4 26,0 22,0 17,9 

Vuokratuotot, milj. euroa 6,0 6,4 -6,2 24,4 20,7 17,7 

Palvelutuotot, milj. euroa 0,6 0,5 16,4 1,6 1,4 20,9 

Käyttökate, milj. euroa 3,1 3,7 -14,2 14,1 12,2 15,9 

Käyttökatemarginaali, % 47,9 53,4 - 54,4 55,4 - 

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, milj. 
euroa* - - - 321,9 328,5 -3,7 

       

Kampuksia, lkm - - - 2 2 - 

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

Keskimääräinen vuokra, euroa/m2/kk * - - - 19,5 22,3 -12,5 

Taloudellinen vuokrausaste, % * - - - 97,5 96,8 - 
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Markkinoiden nettotuottovaade, ka, % * - - - 5,3 5,5 - 
* Kauden lopussa.       

HUOM: 12/17: 1 300 m2 uudistustyön alla, 12/16: 3 300 m2 uudistustyön alla. 
 

Vuokrattava pinta-ala, vuokratuotot, liikevaihto sekä käyttökate kasvoivat vuonna 2017 edellisvuoteen 
verrattuna pääasiassa Göteborgin kampuksen hankinnan seurauksena heinäkuussa 2016. Samasta syystä 
keskivuokra kuitenkin laski. Göteborgin kampus on toistaiseksi käytännössä yhden vuokralaisen kampus, mikä 
selittää myös Skandinavia-segmentin alhaiset palvelutuotot. Göteborgin ankkurivuokralaisen kanssa solmittiin 
uusi kolmen vuoden vuokrasopimus vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä ja sopimus tuli voimaan 1.1.2018. 
Uudessa vuokrasopimuksessa on sovittu aiempaa korkeammasta vuokrasta. Norjan kruunun heikkenemisellä 
oli pieni negatiivinen vaikutus liikevaihtoon ja käyttökatteeseen.  

 
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 EPRA-tuloksen kasvu 8–10 % vuodessa 

 Oman pääoman tuotto laskettuna EPRA-tuloksesta yli 8 % vuodessa 

 Osakekohtaisen EPRA-nettovarallisuusarvon kasvu vähintään 5 % vuodessa  

 Omavaraisuusaste yli 35 %  

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

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

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

Orgaaniset kasvuhankkeet 
 
Orgaanisia kasvuhankkeita oli käynnissä 31. joulukuuta 2017 seuraavasti:  
 

Alue Nimi 
Esivuokraus-

aste, % 

Vuokrattava 
pinta-ala, 

m2 

Kokonais-
investointi, 
milj. euroa 

Vakiintunut 
tuotto, % 

Valmis-
tuminen 

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

Tallinna Lõõtsa 12 72,4 9 700 13,6 9,0 7/2018 

Vilna2) Penta 91,5 13 800 32.02) 8,4 10/2017 

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

YHTEENSÄ     38 900 93,9     

Tampere City Center 39,4 13 200 46,0 7,5 10/2019 
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Käynnissä ja hyväksytty YHTEENSÄ   52 100 139,9     

1) Vakiintunut tuotto = arvioitu nettotuotto / hankintameno. 

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

 
13.12.2017 Technopolis päätti 46 milj. euron investoinnista uuteen toimistokampukseen Tampereelle. Uusi 
Asemakeskuksen kampus on erinomaisten kulkuyhteyksien varrella Tampereen ydinkeskustassa. Rakennustyöt 
alkavat suunnitelman mukaan helmikuussa 2018. Hankkeen on määrä valmistua joulukuussa 2019, ja 
ensimmäisten vuokrasopimusten on määrä alkaa tammikuussa 2020.  
 
Käynnissä olevista orgaanisista kasvuhankkeista Penta-kampus Vilnassa saatiin osittain valmiiksi lokakuussa, ja 
45,1 % vuokrattavasta pinta-alasta luovutettiin ankkuriasiakkaalle 4.10.2017. Vuoden lopussa esivuokrausaste 
oli 91,5 %. 
 
Aviapoliksen H-rakennuksen laajennus käynnistettiin vuoden toisella neljänneksellä. Hankkeen arvo on 15,1 
milj. euroa, ja hankkeen on määrä valmistua marraskuussa 2018. Laajennus kasvattaa vuokrattavaa pinta-alaa 5 
100 neliömetrillä, minkä myötä kampuksen vuokrattava pinta-ala nousee noin 30 000 neliöön. Laajennuksen 
jälkeen Technopolis voi vielä kasvattaa kampusta 25 000 neliöllä. 
 
Hankinnat ja kiinteistöjen myynnit 
 
22.12.2017 Technopolis allekirjoitti sopimuksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen 19 prosentin 
epäsuoran osakeomistuksen ostamisesta Technopolis AS -yhtiössä. Technopolis AS omistaa Technopoliksen 
Fornebun kampuksen Oslossa, Norjassa. Kaupan jälkeen Technopolis Oyj:n omistus Technopolis AS -yhtiöstä 
on 100 prosenttia. Nettokauppahinta, noin 121 miljoonaa norjan kruunua (noin 12,3 miljoonaa euroa), vastaa 
ostettavien osakkeiden osuutta kohteen käyvästä arvosta. Kauppa saatiin päätökseen 31.12.2017. 
 
22.12.2017 Technopolis allekirjoitti sopimuksen, jolla se myi Savonia-ammattikorkeakoululle 2 754 m2 
Microkadun kampuksestaan Kuopiossa. Savonia rakentaa myös uuden 3 400 m2 rakennuksen kampukselle. 
Kaupan ja uuden rakennuksen valmistumisen jälkeen vuoden 2018 loppuun mennessä Savonian omistusosuus 
Microkadun kampuksesta on noin 18,9 %. 
 
21.11.2017 Technopolis allekirjoitti kauppasopimuksen Jyväskylän liiketoimintojensa myynnistä. Kauppahinta 
oli 104,5 miljoonaa euroa, mikä vastasi suunnilleen myytävien kiinteistöjen käypää arvoa. Ostajat olivat Kielo 
AB:n omistamia kiinteistöyhtiöitä. Kielo AB:n omistaa Brunswick Real Estate ja ryhmä kansainvälisiä sijoittajia. 
Kiinteistöjen vuokrattava pinta-ala oli yhteensä noin 49,000 m2. Kauppa saatiin päätökseen marraskuun 
lopussa. 
 
6.9.2017 Technopolis Oyj allekirjoitti sopimuksen, jonka myötä se myi osan omistuksistaan Jyväskylässä. 
Kauppa sisälsi Viveca-toimistorakennuksen ja Hippoksen urheilupuiston alueella sijaitsevan tontin. Ne myytiin 
paikallisten yksityisten sijoittajien omistamalle yritykselle. Myytyjen omaisuuserien vuokrattava pinta-ala oli 
yhteensä 6 800 neliötä. Myynti toteutettiin käypään arvoon.  
 
6.4.2017 Technopolis kertoi ostavansa Vilnasta rakenteilla olevan toimistorakennuksen oman kampuksensa 
naapurista Ozasin alueelta. Samassa yhteydessä tehtiin kauppasopimus viereisestä tontista, jolle on 
mahdollista rakentaa toimistotilaa vähintään 20 000 neliömetriä. Tontin hankinta saatiin päätökseen 15.9.2017. 
Tonttikauppa mahdollistaa orgaanisen kasvun jatkumisen tulevina vuosina. Investoinnin arvo toimistokiinteistö 
mukaan lukien oli yhteensä 32 milj. euroa. Tontin myyjä oli ICOR Group. 

Palveluliiketoiminnan kasvattaminen ja kannattavuus 
 
Palveluliiketoiminta on kasvanut ja sen kannattavuus parantunut suunnitellusti. Vuonna 2017 palvelutuotot 
kasvoivat 13,2 % edellisvuodesta ja olivat 25,4 (22,4) milj. euroa. Palvelujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 
14,1% (13,0%). Palvelujen osuus koko vuoden 2017 liikevaihdosta oli jo yli 20 % joillakin kampuksilla Suomessa. 
Osuus on pienempi Baltic Rim- ja Skandinavia- segmenttien kampuksilla, mutta näillä kansainvälisillä 
kampuksilla palvelumyynti kasvoi keskimäärin peräti yli 30% edellisvuoteen verrattuna. Nopeimmin kasvavia 
palveluja ovat työympäristöratkaisut ja muuttopalvelut sekä kokouspalvelut. 
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Palveluliiketoiminnan käyttökate kasvoi 25,7% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 2,7 (2,1) milj. 
euroa. Käyttökatemarginaali oli 10,5% (9,4%). Palveluliiketoiminnan kannattavuutta vahvistivat 
mittakaavaedut sekä korkeampikatteisten palvelujen suhteellisen osuuden kasvu. Yhtä yksikköä lukuun 
ottamatta kaikkien liiketoimintayksiköiden palveluliiketoiminnan kannattavuus parani edellisvuoteen 
verrattuna.  
 
UMA coworking -verkoston kehitys 
 
UMA-liiketoiminnan johtamisesta ja laajentamisesta vastaavajohtaja aloitti tehtävässään joulukuussa 2017. 
Yhdessä paikallisten liiketoimintayksiköiden johtajien kanssa UMA-tiimi etsii aktiivisesti uusia tiloja verkoston 
laajentamiseksi sekä Technopoliksen nykyisissä toimintamaissa että muualla Pohjoismaiden ja Itämeren 
alueella.  
 
Lokakuussa yhtiö allekirjoitti ensimmäisen vuokrasopimuksen uudesta UMA coworking-tilasta Tukholmassa. 
Sen vuokrattava pinta-ala on noin 2 350 neliötä ja tila on tarkoitus avata huhtikuussa 2018.   
 
 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Makroympäristö 
 

% Suomi Norja Ruotsi Viro Liettua Venäjä 

BKT:n kasvuennuste       
vuosimuutos '1617 +3.1 +2,1 +3,1 +4,4 +3,6 +1,9 

vuosimuutos '1718 +2,5 +1,9 +2,8 +3,3 +3,0 +1,9 

vuosimuutos '1819 +2,0 +1,8 +2,3 +3,0 +2,8 +1,5 

KHI:n kasvuennuste       
vuosimuutos '1617 +1,0 +1,9 +1,9 +3,7 +3,8 +3,7 

vuosimuutos '1718 +1,7 +1,6 +2,1 +3,3 +2,9 3,8 

vuosimuutos '1819 +2.0 +1,9 +2.3 +2,8 +3,0 +4,0 

Lähde: OECD, marraskuu 2017       
 
Toimistomarkkinat  
 
Suomi 

 SUOMI 

% HMA Oulu Tampere Kuopio 

MARKKINA     
Toimistojen vajaakäyttöaste     

Liikekeskusta 10,0 n/a n/a n/a 

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

Toimistojen tuottovaatimus     
Liikekeskusta 4,1 7,5 6,75 8,09,0 

Kaupungin keskiarvo 4,1-6,5 7,58,5 6,758,0 8,510,0* 

TECHNOPOLIS     
Vajaakäyttöaste 6,3 8,0 2,3 3,5 

Lähde: Catella     
* Reuna-alue, ei kaupungin keskiarvo.    
HUOM: Markkinatiedot sekä Technopoliksen tiedot 12/17.   

 

Suomessa tehtiin vuosina 2006–2016 kiinteistöinvestointeja keskimäärin 3,75 mrd. eurolla vuodessa. Vuonna 
2017 kiinteistöinvestointien määrä oli poikkeuksellisen suuri, yli 10 mrd. euroa. Kauppojen kokonaisarvo nousi 
41 % ennätysvuodesta 2016. Investointiaktiviteettia tukivat muutama erittäin suuri kauppa ja kansainvälinen 
kysyntä. Noin 73 % investoinneista tekivät kansainväliset sijoittajat. Kansainvälinen kysyntä näkyi myös 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Toimistokiinteistöjen osuus investoinneista oli 42 % vuonna 2017.  
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Pääkaupunkiseudulla talouskasvu näkyi vapaan toimistotilan vähenemisenä ensimmäistä kertaa sitten syksyn 
2015. Toimistotilaa on kuitenkin edelleen vapaana yhteensä 1,15 miljoonaa neliömetriä, ja vajaakäyttöaste oli 
vuoden lopussa 13,4 %. Uusien vuokrasopimusten lisäksi vapaata tilaa vähensi toimistotilojen muuntaminen 
asunnoiksi ja hotelleiksi. Vuonna 2017 pääkaupunkiseudulla valmistui noin 70 000 neliömetriä uutta 
toimistotilaa eli kaksi kertaa niin paljon kuin vuonna 2016. Tuottovaatimukset laskivat, ja tämä trendi vaikuttaa 
laajentuneen myös Helsingin keskustan ulkopuolisille alueille. Vuoden lopussa uutta toimistotilaa oli rakenteilla 
noin 148 000 neliömetriä. Joulukuussa korkeimmat keskimääräiset kuukausivuokrat (brutto) olivat 32,5 euroa 
neliöltä Helsingin keskustassa, 23 euroa neliöltä Ruoholahdessa ja 18,75 euroa neliöltä Aviapoliksessa. 
 
Oulussa markkinatilanne on käytännössä pysynyt kuluneen vuoden ajan vakaana. Vaikka vajaakäyttöaste on 
melko korkea, kysyntää on. Kysyntää tukee varsinkin IT-alan toipuminen ja työpaikkojen määrän voimakas 
kasvu alalla. Toimistotilan tehokkaan käytön ja uusien rakennushankkeiden vuoksi toimistotilan tarjonta ei ole 
vähentynyt. Kysyntä on painottunut laadukkaisiin toimitiloihin. Vuokrat ovat keskimäärin 12–15 euroa neliöltä 
kuukaudessa.  
 
Tampereella vajaakäyttöaste oli vuoden lopussa 14,8 % , eli edelleen ennätyksellisen korkea, ja sen arvioidaan 
pysyvän korkeana vielä jonkin aikaa. Toimistotilojen kysyntä on kasvanut hieman, mutta samalla tiloja on 
vapautunut. Toimistotilojen tuottovaatimus on 6,75–8,0 %. Vuokrat ovat 14–19 euroa neliöltä kuukaudessa. 
 
Kuopio on Suomen kasvavia kaupunkeja. 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* 3,0-4,0 n/a 4,5 2,0 6,1 

B-luokka / kaupungin ka* 9,0-10,0! 12,7! 9,5/9,0* 4,2/3,4* 7,9 

Toimistojen tuottovaatimus      
A-luokka / liikekeskusta* 4.0 3,75** <7,0 n/a 9,511,5*** 

B-luokka / kaupungin ka* 4.75! 4,55,25 8,09,25 6,5** n/a 

TECHNOPOLIS      
Vajaakäyttöaste 0,0 3,6 0,9 0,0 0,0 

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

** Prime-toimistojen ja liiketilojen tuotto.     
*** Prime-toimistojen ja ostoskeskusten tuotto 9/17.    
HUOM: Markkinatiedot 9/17 ja 12/17, Technopoliksen tiedot 12/17.    

 
Korkeatasoisten toimistotilojen tuottovaatimukset ovat laskeneet kaikissa Pohjoismaissa vuoden 2013 lopusta 
lähtien. Matalin, vain 3,5%:n tuottovaatimus on Tukholmassa liikekeskustassa ja toiseksi matalin, 3,75 % 
Oslossa. Tukholmassa korkeatasoisten toimistokiinteistöjen vuokrat ovat nousseet nopeasti viime vuosina. 
Tässä asiassa 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 lasku 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 ulkomaisten sijoittajien osuus Ruotsin kokonaisinvestoinneista oli vain 14 % (noin 2 
mrd. euroa), kun vastaava määrä oli Suomessa 73 % (noin 7 mrd. euroa). (Lähde: Catella)  
 
Göteborgissa kiinteistöinvestoinnit olivat vuonna 2017 noin 10,3 mrd. kruunua, josta investoinnit toimistotiloihin 
olivat 4,6 mrd. kruunua. Nykyinen toimistokanta on noin 3,1 miljoonaa neliömetriä, josta 800 000 neliötä on 
keskustan alueella. Vajaakäyttöasteen arvioidaan olevan liikekeskustassa noin 3–4 % ja Gårdan alueella noin 9–
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10 %. Göteborgin keskustassa olevan suuren kysynnän vuoksi markkinavuokrat ovat nousseet myös kauempana 
keskustasta, kuten Gårdassa ja Lindholmenissa. Korkeatasoisten toimistotilojen vuokra Gårdassa on tällä 
hetkellä 2 600 kruunua neliöltä vuodessa. Göteborgissa tuottovaateet ovat laskeneet jo pitkään ja ovat nykyään 
4,0 % keskustassa ja noin 4,25 % muualla keskikaupungilla. Korkeatasoisten toimistotilojen tuotto Gårdassa on 
noin 4,75 %. (Lähteet: CBRE)  
 
Oslossa kauppojen kokonaisarvo oli 14.12.2017 mennessä  jo melkein 83 mrd. Norjan kruunua, josta 
kansainvälisten sijoittajien osuus oli 19 %. Uusien sopimusten vuokrat ovat nousseet Oslossa kaikilla alueilla. 
Keskivuokra on 2 080 kruunua neliöltä ja keskustan korkeatasoisissa toimistoissa 4 300 kruunua neliöltä. 
Fornebun uusissa rakennuksissa vuokrat ovat tyypillisesti noin 2 050 kruunua neliöltä. Vajaakäyttöaste laski 
Fornebussa merkittävästi vuoden mittaan ja oli vuoden lopussa noin 12,7 %. Korkeatasoisten toimistotilojen 
tuottovaatimus on Oslon keskustassa historiallisen pieni, 3,75 %, mutta laskupaineesta on merkkejä edelleen. 
Fornebun alueella tuottovaatimus on noin 5,25 %. Keskustan ja reuna-alueiden välinen tuottovaatimusten ero 
kapenee keskeisillä paikoilla sijaitsevien kohteiden rajallisen tarjonnan vuoksi. (Lähde: Cushman & Wakefield) 
 
Tallinnan toimistomarkkinoilla on hieman ylitarjontaa. Vuonna 2017 uusia toimistotiloja odotetaan valmistuvan 
23 500 neliömetriä (59 000 neliötä), mutta vain noin 5 % kuuluu A-luokkaan (30 % vuonna 2016). Tämä johtuu 
tonttimaan vähäisestä määrästä Tallinnan keskustassa. Lyhyellä aikavälillä rakentamisen määrän odotetaan 
kasvavan. Nykyaikaisten toimistotilojen keskimääräinen vajaakäyttöaste on 9,0 %. A-luokassa vajaakäyttöaste 
on 4,5 %. Vapaiden toimistotilojen määrä kaikkein halutuimmilla alueilla ja uusissa A-luokan rakennuksissa on 
edelleen marginaalinen, mutta tilanteen odotetaan muuttuvan uusien tilojen valmistuessa vuonna 2018, sillä 
niitä on merkittävä määrä. 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 toimistokannan vuokrattavissa oleva bruttopinta-ala (GLA) oli 595 500 neliömetriä joulukuun 2017 
lopussa. Arvioiden mukaan vuosina 2018–2019 nykyaikaisen toimistotilan määrä kasvaa vielä 128 050 
neliömetrillä, josta arviolta 80 % on A-luokan toimistotilaa. Aktiivisesta rakentamisesta huolimatta A-luokan 
kiinteistöjen keskimääräinen vajaakäyttöaste oli neljännellä vuosineljänneksellä 2,0 % ja B-luokan kiinteistöjen 
4,2 %.  Korkeatasoisten toimistotilojen tuottovaatimuksiin kohdistuu laskupainetta. Tuottovaatimus oli 6,5 % 
toimisto- ja liiketilojen osalta. Houkuttelevimmissa kiinteistöissä luku on jopa puoli prosenttiyksikköä 
matalampi. Korkeatasoisten toimistojen vuokrat nousivat hieman sekä A- että B-luokassa, ja nousun odotetaan 
jatkuvan. Neljännellä vuosineljänneksellä A-luokan toimistotilojen keskivuokra Vilnan keskustassa oli 14–16 
euroa neliöltä kuukaudessa. (Lähde: Newsec) 
 
Pietarin toimistokanta oli vuoden 2017 lopussa 3,12 miljoonaa neliömetriä, josta A-luokan toimistojen osuus oli 
29,9 % ja B-luokan 70,1 %. Uusia toimistotiloja valmistui vuonna 2017 yhteensä 114 070 neliötä. IT-alan osuus 
kaikesta vuokrauksesta oli 41 % ja kaivosalan osuus 20 %. A-luokan toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste 
oli Pietarissa 6,1 % ja B-luokan toimistojen 7,9 % joulukuun lopussa. Ruplamääräinen vuokrataso pysyi vuoden 
2017 viimeisellä neljänneksellä vakaana A-luokan toimistojen osalta ja nousi hieman B-luokan toimistojen 
osalta. Keskimääräinen vuokrataso oli A-luokan toimistoissa noin 1 691 ruplaa neliöltä kuukaudessa ja B-luokan 
toimistoissa noin 1 189 ruplaa. Korkeatasoisten toimistotilojen tuottovaatimukset pysyivät ennallaan. (Lähde: 
JLL) 
 
 
ARVIO RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ 
 
Riskienhallintaprosessi 
 
Yrityksen riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa yhtiön liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen sekä 
tunnistaa, arvioida ja mitata merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, sekä 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 yhtiön toiminnalle tehokas ja kilpailukykyinen rahoitus 
ja pienentää rahoitusmarkkinoiden vaihtelujen kielteisiä vaikutuksia sen liiketoimintaan. Taloudellisia riskejä ja 
taloudellisten riskien hallintaa kuvataan tarkemmin  vuoden 2017 tilinpäätöksen liitetiedoissa (liitetieto 22), 
tämän raportin kohdassa ”Taloudellisten riskien hallinta” sekä yhtiön verkkosivuilla. 
 

http://www.technopolis.fi/Selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta-2017
http://www.technopolis.fi/Tilinpaatos-2017
https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/technopolis-sijoituskohteena/riskienhallinta/
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Hallituksen toimintakertomuksessa ja vuoden 2016 vuosikertomuksessa yhtiö on esitellyt tärkeimmät 
liiketoimintariskinsä. Vuoden 2017 aikana mikään tuolloin tunnistetuista riskeistä ei toteutunut merkittävällä 
tavalla.  
 
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. Tärkeimpien riskien 
vaikutusta vähentäviä toimenpiteitä on kuvattu tarkemmin yhtiön verkkosivuilla.  
 
Merkittävimmät riskit 
 
Olennaisimpien ulkoisten riskien arvioitiin liittyvän markkinadynamiikkaan, kuten entistä kovempaan kilpailuun 
perinteisillä toimistomarkkinoilla ja/tai Technopoliksen mallin kanssa kilpaileviin uusiin liiketoimintamalleihin. 
Kilpailu voi kiristyä esim. coworking- tai muiden uusien liiketoimintamuotojen kautta. Lisäksi esim. 
toimistotilojen ylitarjonnasta tai talouden laskusuhdanteesta johtuvat odottamattomat markkinaolosuhteiden 
muutokset voivat estää Technopolista saavuttamasta kasvu- tai kannattavuustavoitteitaan. 

Yleisen taloudellisen ympäristön muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön asiakkaisiin ja siten konsernin 
liiketoimintaan. Markkinoiden tuottovaatimusten muutoksilla ei kuitenkaan ole suoraa vaikutusta yhtiön 
liikevaihtoon, käyttökatteeseen tai rahavirtaan. Sijoituskiinteistöjen arvon negatiivinen muutos voi heikentää 
yhtiön liikevoittoa ja nettotulosta sekä omavaraisuusastetta, mikä voi laukaista lainojen kovenanttiehtoja. 

Oleellisimmat strategiset riskit ovat investointeihin, strategisten tavoitteiden saavuttamiseen ja ICT:hen liittyviä 
riskejä. On olemassa riski, että yhtiö tekee kannattamattomia investointeja ja/tai maksaa hankinnoistaan liian 
korkean hinnan esim. markkinoiden ja/tai liiketoiminnan kehitykseen liittyvien väärien oletusten perusteella.  
 
Lisäksi yhtiöllä voi olla epärealistisia odotuksia palveluliiketoiminnan kehittämiseen liittyen, ja se on saattanut 
arvioida väärin kykynsä kehittää uusia palveluja.  
 
On mahdollista, että yhtiö ei välttämättä pysty aloittamaan kaikkia tai joitakin suunnittelemistaan orgaanisen 
kasvun hankkeista. Tämä voi johtua joko vähäisestä kysynnästä ja/tai kovasta tai kasvavasta kilpailusta. Uusien 
rakennushankkeiden osalta Technopolis keskittyy laatuun ja kiinteistöjen hallittavuuteen koko niiden elinkaaren 
aikana. Suunnitteluvaiheessa kiinnitetään huomiota kiinteistön ylläpito- ja korjaustarpeisiin, jotta voidaan 
toteuttaa energiankulutukseen, toimitilojen muunneltavuuteen ja kierrätyspotentiaaliin liittyviä ympäristön 
kannalta kestäviä ratkaisuja. Kiinteistöjä hankkiessaan Technopolis tekee vakiomuotoiset kiinteistö- ja 
ympäristökatselmukset ennen kaupan tekemistä. Kaikille kiinteistöille otetaan tavanomaiset täysarvo- ja 
keskeytysvakuutukset. 
 
Technopolis saattaa myös välttää riskejä liikaa investoidessaan uusiin nopeasti kehittyviin alueisiin. 
 

Lisäksi on olemassa riski, ettei yhtiö pysty vastaamaan kilpailuun tai hyödyntämään digitalisoinnin tuomia 
liiketoimintamahdollisuuksia (sekä kasvua että tehokkuutta) täysimääräisesti.  
 
Technopoliksen liiketoiminnassa oleellisimmat taloudelliset riskit ovat rahoitukseen ja jälleenrahoitukseen 
liittyviä riskejä sekä valuuttakurssien epäedullisiin liikkeisiin liittyviä riskejä, jotka saattavat johtaa 
kannattavuuden heikkenemiseen. Lisäksi on mahdollista, että yhtiö epäonnistuu erääntyvien velkojensa 
jälleenrahoittamisessa edullisin ehdoin, tai ei pysty takaamaan riittäviä rahoitusvaroja strategisten 
investointiensa rahoittamiseksi ja/tai kasvutavoitteidensa saavuttamiseksi. Taloudellisia riskejä on kuvattu 
tarkemmin tämän raportin kohdassa ”Taloudellisten riskien hallinta” sekä vuoden 2017 tilinpäätöksen 
liitetiedoissa (liitetieto 22).  
 
Merkityksellisin operatiivinen riski liittyy henkilöstöresursseihin ja yhtiön kykyyn houkutella ja sitouttaa 
tarvittavaa avainhenkilöstöä toteuttamaan päivitettyä strategiaa. 

Lisäksi Technopoliksen liiketoiminta on maantieteellisesti suhteellisen keskittynyttä: Suomen osuus konsernin 
sijoituskiinteistöjen käyvästä arvosta on 57,9 % ja liikevaihdosta 65,5 % vuonna 2017. Merkittäviä 
asiakaskeskittymiä ei ole. Osana asiakasriskien hallintaa Technopoliksen vuokrasopimukseen sisältyy 
vuokravakuusjärjestelyjä. 

https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/technopolis-sijoituskohteena/riskienhallinta/
http://www.technopolis.fi/Tilinpaatos-2017
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Konsernin vuokrasopimukset ovat joko kiinteitä tai toistaiseksi voimassa olevia. Yhtiö pyrkii käyttämään 
molempia vuokrasopimustyyppejä markkinatilanteen, kyseisen kiinteistön ja asiakkaan toimialan mukaan. 
Vuoden 2017 lopussa vuokrasopimusportfolion toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset ja 
vuokrasopimukset, jotka voitaisiin irtisanoa ja neuvotella uudelleen seuraavien 12 kuukauden kuluessa, 
muodostivat noin 41 % (46 %) sopimuskannasta. Keskimääräinen vuokrasopimuskausi oli katsauskauden 
lopussa 34 (35) kuukautta. Vaikka vuokrasopimusten joustavuudesta voi muodostua konsernille riski, se on 
olennainen osa Technopoliksen palvelukonseptia. Yhtiöllä on vahva, pitkäaikainen kokemus tästä 
liiketoimintamallista, ja käytännössä asiakassuhteet ovat pitkiä. 

 
VASTUULLISUUS TECHNOPOLIKSESSA 

 
Technopolikselle vastuullisuus on jokapäiväistä toimintaa. Se näkyy ekotehokkaina tiloina, motivoituneena 
henkilöstönä ja palveluina, jotka auttavat asiakkaitamme menestymään, sekä yhteisöllisyytenä.  
 
Syyskuussa 2017 Technopolis sai täydet viisi tähteä ja arvostetun Green Star -luokituksen GRESB (Global Real 
Estate Sustainability Benchmark) -vertailussa. Yhtiö sai Green Star -luokituksen jo neljäntenä vuotena 
peräkkäin. Tutkimuksessa selvitettiin ympäristöön, sosiaalisiin näkökohtiin ja hallintoon liittyviä tekijöitä. 
Lisäksi Technopolis palkittiin EPRA:n (European Public Real Estate Association) kultatason sBPR-merkillä 
tunnustuksena vastuullisuustietojen julkistuksesta. Vuonna 2017 Technopolis myös vastasi ensimmäistä kertaa 
CDP (Carbon Disclosure Project) -kyselyyn ja sai luokituksen B. 
 
Vuoden 2017 lopussa Technopolis päivitti energia- ja hiilitavoitteitaan. Tämän päivityksen myötä Technopolis 
lakkasi seuraamasta vuoden 2011 vertailukelpoiselle kiinteistökannalle asetettuja tavoitteita, sillä ne kattavat 
alle 50 prosenttia Technopoliksen nykyisestä kiinteistökannasta. Vuoden 2017 alussa Technopolis ilmoitti, että 
tavoitteita uudistetaan kuluvan vuoden aikana. Uusiin yritysvastuutavoitteisiin sisältyy nyt energiankulutuksen 
ja päästöjen vähentäminen perusvuodesta 2016 vuoteen 2025. Kehitystä seurataan neljännesvuosittain.  
 

Keskeiset tunnusluvut 1–12/ 
2017 

1–12/ 
2016 

Muutos 
% 

Tavoite 
2025 

Hiilidioksidipäästöt, CO2e kg/m² 28 31 -10,6 -30 % 

Energian kulutus, kokonaiskulutus, kWh/m² 209 211 -0,9 -10 % 

Energian kulutus, kiinteistöenergia, kWh/m² 143 146 -1,7 -10 % 

 
Lisätietoja on yhtiön vuoden 2017 vastuullisuusraportissa. 
 
 
HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ 
 
Tarkempia tietoja Technopoliksen hallintoon liittyvistä asioista on yhtiön verkkosivuilla olevassa selvityksessä 
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.  
 
Organisaatio ja henkilöstö 
 
Technopoliksen toimitusjohtaja on Keith Silverang. Konsernin johtoryhmään katsauskaudella kuuluivat 
toimitusjohtaja Keith Silverang, operatiivinen johtaja Juha Juntunen, kiinteistötoimintojen ja palvelujen johtaja 
Kari Kokkonen, talousjohtaja Sami Laine (1.5.2017 alkaen) ja lakiasiainjohtaja Outi Raekivi sekä Reijo 
Tauriainen, joka toimi talousjohtajana 30.4.2017 saakka ja neuvonantajana 31.7.2017 saakka.  
 
Technopoliksen linjaorganisaatiossa on kolme maantieteellistä yksikköä: Suomi, Baltic Rim ja Skandinavia. 
Konserniorganisaatiossa on lisäksi keskitetyt kiinteistökehitys-, palvelu- ja myynti sekä tukitoiminnot. 
 
Vuonna 2017 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 234 (248) henkilöä. Kiinteistöliiketoiminnoissa työskenteli 
keskimäärin 75 (82) henkilöä, palveluliiketoiminnoissa 105 (112) henkilöä ja konsernin hallinnossa 54 (54) 
henkilöä. Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli 224 (242). 
 

http://www.technopolis.fi/Vastuullisuusraportti-2017
http://www.technopolis.fi/Selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta-2017
http://www.technopolis.fi/Selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta-2017
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Varsinainen yhtiökokous 2017 
 
Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2017 Espoossa. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi 
kaikki hallituksen ja nimitystoimikunnan esitykset yhtiökokoukselle, hyväksyi tilinpäätöksen tilikaudelle 2017 ja 
myönsi yhtiön johdolle vastuuvapauden.  
 

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko 
maksettiin osakkeenomistajille, jotka oli merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 
osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.3.2017. Osinko maksettiin 4.4.2017. 
 
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että 
päävastuullisena tilintarkastajan toimii KHT Lasse Holopainen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan kohtuullista laskua 
vastaan. 
 
Hallitus 

 
Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksessa on kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Jorma 
Haapamäki, Juha Laaksonen, Helena Liljedahl, Pekka Ojanpää, Christine Rankin ja Reima Rytsölä. Hallituksen 
toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
Juha Laaksonen ja varapuheenjohtajaksi Jorma Haapamäki. 
 
Hallituksen jäsenille maksettiin vuosittainen palkkio seuraavasti: 55 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 31 
500 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle ja tilintarkastustoimikunnan puheenjohtajalle (mikäli hän ei samalla 
toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana) ja 26 250 euroa muille hallituksen jäsenille.  
 
Kokouksiin osallistumisesta kullekin hallituksen jäsenelle maksettiin vuosipalkkion lisäksi 600 euron palkkio ja 
hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euron palkkio jokaisesta hallituksen kokouksesta. Jäsenen asuinmaan 
ulkopuolella pidetyistä kokouksista, joissa jäsen on fyysisesti läsnä, kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 
kuitenkin 900 euron palkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 1 800 euron palkkio jokaisesta hallituksen 
kokouksesta. Hallituksen ja toimikuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusmenettelyn 
mukaisesti. 
 
Yhteensä 40 % vuosipalkkioista maksetaan Technopolis Oyj:n osakkeina, jotka hankitaan julkisessa 
kaupankäynnissä määräytyvään hintaan. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. 
Ellei palkkiota voida sisäisten määräysten, hallituksen jäsenen toimikauden päättymisen tai muun yhtiöön tai 
hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi maksaa osakkeina, vuosipalkkio maksetaan kokonaan rahana. 
Hallituksen jäsenet eivät saa luovuttaa vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen hallituksen jäsenyytensä 
päättymistä. 
 
Hallituksen valiokunnat 
 
Technopoliksen hallituksella on kaksi valiokuntaa. Niiden jäsenet ovat: 

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

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

Hallituksen toimikuntien jäsenille maksettiin palkkioita seuraavasti: toimikunnan puheenjohtajalle 800 euron 
palkkio ja toimikunnan jäsenelle 600 euron palkkio jokaisesta toimikunnan kokouksesta. Jäsenen asuinmaan 
ulkopuolella pidetyistä kokouksista, joissa jäsen on fyysisesti läsnä, kullekin toimikunnan jäsenelle maksetaan 
kuitenkin 900 euron palkkio ja toimikunnan puheenjohtajalle 1 200 euron palkkio jokaisesta toimikunnan 
kokouksesta. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämästä kolmesta 
jäsenestä. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja osallistuu nimitystoimikunnan työhön asiantuntijana. 
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Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen 
liittyvät ehdotukset. 
 
Euroclear Finland Oy:n pitämän osakasluettelon mukaan kolme suurinta  osakkeenomistaa valitsivat 4.9.2017 
nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat: Risto Murto, toimitusjohtaja, työeläkevakuutusyhtiö Varma; Timo 
Ritakallio, toimitusjohtaja, työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Päivi Laajala, Oulun kaupunginjohtaja. 
 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti 24.11.2017 myyneensä kaikki Technopolis Oyj:n osakkeensa. 
Tämän seurauksena Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio erosi nimitystoimikunnasta. 
 
Samana päivänä Olofsgård Invest Ab ilmoitti, että sen Technopolis Oyj:n osakkeiden välittömän omistuksen 
kokonaismäärä oli noussut 15,48 prosenttiin. Samalla Olofsgård Invest Ab:stä tuli Technopolis Oyj:n toiseksi 
suurin osakkeenomistaja. Olofsgård Invest Ab:n hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh valittiin 
nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti uudeksi nimitystoimikunnan jäseneksi. Jäsenyys tuli voimaan 
29.11.2017. 
 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto ja Oulun kaupunginjohtaja Päivi 
Laajala jatkoivat nimitystoimikunnan jäseninä. Technopolis Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen 
osallistuu nimitystoimikunnan työhön asiantuntijana. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Risto Murto.  

Oikeudenkäynnit ja kanteet 

Vuoden 2017 aikana Technopolis Oyj:ssä tai sen konserniyhtiöissä ei ollut käynnissä oikeudenkäyntejä tai muita 
oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut merkittävä vaikutus yhtiöön tai sen taloudelliseen asemaan.  

Varsinainen yhtiökokous 2018 

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidetään Espoossa 20.3.2018. 

 
OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA KAUPANKÄYNTI 
 
Vuoden 2017 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. Yhtiön hallussa oli 1 903 373 (1 947 571) omaa osaketta, joiden osuus kaikista 
osakkeista ja äänimäärästä oli 1,20 % (1,23 %). 
 
Tilikaudelta 2016 maksettiin osinkoa 0,12 euroa osakkeelta 4.4.2017. Se vastasi 35,8 %:a osakekohtaisesta 
EPRA:n mukaisesta operatiivisesta tuloksesta. Efektiivinen osinkotuotto oli 3,83 %. 
 
Yhtiön osakepalkkiojärjestelmän 2013–2017 ehtojen mukaisesti yhtiölle palautettiin 5.6.2017 yhteensä 4 018 
Technopolis Oyj:n osaketta.  
 
Technopoliksen hallitus päätti 25.4.2017 suunnatusta osakeannista yhtiön avainhenkilöille 
osakepalkkiojärjestelmän 2013–2017 ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2016 mukaisten osakepalkkioiden 
maksamista varten. Osakeannissa annettiin osakepalkkioon oikeutetuille avainhenkilöille vastikkeetta 59 390 
kappaletta yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakeanti perustui yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2017 
hallitukselle antamaan valtuutukseen. 
 
Yhtiön osakepalkkiojärjestelmän 2013–2017 ehtojen mukaisesti yhtiölle palautettiin 11.1.2017 yhteensä 11 174 
Technopolis Oyj:n osaketta.  
 
Hallituksen käytettävissä olevat valtuutukset 

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

Kaupankäynti osakkeella 
10–12/ 

2017 
10–12/ 

2016 
Muutos 

% 
1–12/ 
2017 

1–12/ 
2016 

Muutos 
% 

Alin hinta, euroa 3,79 2,96 28,0 2,96 2,89 2,4 

Korkein hinta, euroa 4,20 3,28 28,0 4,20 3,48 20,7 

Päätöskurssi (kauden lopussa), euroa - - - 4,18 3,13 33,5 

Volyymilla painotettu keskikurssi, euroa 4,14 3,08 34,4 3,73 3,16 18,0 
       

Osakevaihto, milj. osaketta 34,7 17,4 99,4 72,0 49,7 44,9 

Osakevaihto, milj. euroa 143,8 53,6 168,3 268,2 157,1 70,7 
       

Markkina-arvo (kauden lopussa), milj. 
euroa 

- - - 663,76 497,02 33,5 

* Markkina-arvo perustuu 158 793 662 osakkeeseen. 

Lähde: Nasdaq Helsinki       
 
Hinta-voittosuhde oli 8,57 (10,42) kauden lopussa.  

Osakkeenomistajat 

Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2017 sekä omistuksen jakautumisen toimialan ja omistuksen 
koon perusteella on esitetty emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön verkkosivuilla.  

Vuoden lopussa kahdella osakkeenomistajalla oli yli viiden prosentin omistus Technopolis Oyj:n osakkeiden ja 
äänten kokonaismäärästä: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma omisti 30 232 288 osaketta, joiden osuus 
kaikista osakkeista ja äänistä oli 19,04 %, ja Olofsgård Invest Ab omisti 24 574 470 osaketta, joiden osuus 
kaikista osakkeista ja äänistä oli 15,48 %.  

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

https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/osaketietoa/suurimmat-omistajat/
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Markkinatakaus 
 
Technopoliksen osakkeille ei ole voimassa olevaa markkinatakausta. 
 
Liputusilmoitukset vuonna 2017 
 
Katsauskauden jälkeen 2.1.2018 Technopolis Oyj vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän 
mukaisen liputusilmoituksen. Liputusilmoituksen 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. 
 
1.12.2017 yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen liputusilmoituksen. 
Liputusilmoituksen mukaan BlackRock, Inc:n osuus Technopolis Oyj:n osakkeiden välillisen omistuksen ja 
arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6a pykälässä tarkoitettujen rahoitusvälineiden yhteenlasketun kokonaismäärän 
perusteella oli 30.11.2017 laskenut alle 5,00 prosenttiin Technopolis Oyj:n kaikista osakkeista. 
 
24.11.2017 Technopolis Oyj vastaanotti kolme arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaista 
liputusilmoitusta. Ensimmäisen liputusilmoituksen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus 
Technopolis Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä laski 0,00 prosenttiin. Aikaisemmassa liputusilmoituksessa 
omistusosuus oli 10,05 prosenttia. Euroclear Finlandin toimittamien tietojen mukaan Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus Technopolis Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä 30.10.2017 oli 16 634 470 
osaketta eli 10,48 prosenttia kaikista Technopolis Oyj:n osakkeista. 
 
Toisen liputusilmoituksen mukaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistusosuus Technopolis 
Oyj:stä laski 30 232 288 osakkeeseen eli yhteensä 19,04 prosenttiin Technopolis Oyj:n osakkeiden 
kokonaismäärästä. Aikaisemmassa liputusilmoituksessa omistusosuus oli 20,25 prosenttia. Euroclear Finlandin 
toimittamien tietojen mukaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Technopolis Oyj:n osakkeiden 
kokonaismäärästä 30.10.2017 oli 38 172 288 osaketta eli 24,04 kaikista Technopolis Oyj:n osakkeista. 
 
Kolmannen liputusilmoituksen mukaan Olofsgård Invest Ab:n omistusosuus Technopolis Oyj:stä nousi 
24 574 470 osakkeeseen eli yhteensä 15,48 prosenttiin kaikista Technopolis Oyj:n osakkeista. 
 
10.10.2017 yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen liputusilmoituksen. 
Liputusilmoituksen mukaan BlackRock, Inc:n osuus Technopolis Oyj:n osakkeiden välillisen omistuksen ja 
arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6a pykälässä tarkoitettujen rahoitusvälineiden yhteenlasketun kokonaismäärän 
perusteella oli 9.10.2017 noussut 7 944 316 osakkeeseen eli 5,00 prosenttiin Technopolis Oyj:n kaikista 
osakkeista. 
 
Yhtiö ei saanut liputusilmoituksia tammi–syyskuussa 2017.  
 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Katsauskauden jälkeen 21.1.2018 Technopolis ilmoitti muuttavansa laskennallisten verojen 
laadintaperiaatteitaan IFRS Interpretations Committeen agenda-päätöksen (15.–16. heinäkuuta 2014) 
mukaiseksi. Yhtiö oikaisi taloudelliset lukunsa vuodelta 2016 sekä tammi–syyskuulta 2017. 

Aiemman laadintaperiaatteen mukaisesti Technopolis on laskenut sijoituskiinteistöihinsä liittyvät laskennalliset 
verovelat ja -saamiset perustuen kiinteistöyhtiön osakkeiden käyvän arvon ja hankintamenon väliaikaiseen 
eroon. Käytäntö on vastannut yleistä markkinakäytäntöä, ja on olettanut kiinteistöjen myynnin tapahtuvan 
osakemyyntinä. 

IFRS-tulkintakomitean päätöksen mukaan laskennalliset verot tulee kirjata kiinteistöjen käyvän arvon ja 
kohdeomaisuuden jäännösverotusarvon erotuksen perusteella. Technopolis on muuttanut 
laadintaperiaatteitaan vastaamaan agenda-päätöstä, ja muutos on voimassa vuoden 2017 neljännen 
neljänneksen raportoinnista lähtien. Vertailukelpoisuuden varmistamiseksi yhtiö oikaisi taloudelliset lukunsa 
tilikaudelta 2016 sekä tammi–syyskuulta 2017. 
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Lisäksi katsauskauden jälkeen 26.1.2018 Technopolis Oyj ilmoitti lunastavansa takaisin 75 milj. euron 
pääomalainan (ISIN: FI4000060819) (”Hybridilaina”), joka laskettiin liikkeeseen 26.3.2013. Lunastus tehdään 
26.3.2018 täysimääräisesti Hybridilainan ehtojen mukaisesti. Lunastusilmoitus on annettu ilmoituksen 
yhteydessä. 

 
 
 
Helsingissä 
14. helmikuuta 2018  
 
 
 
Technopolis Oyj 
Hallitus 
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TAULUKKO-OSIO 
 
Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet ovat samat kuin yhtiön viimeisimmässä tilinpäätöksessä. 
Tunnuslukujen laskentakaavat on saatavilla yhtiön internet-sivuilla. Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien 
kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, ja sen laadinnassa on noudatettu IAS 34 -standardia. 

Technopolis tiedotti 23.1.2018 laskennallisia veroja koskevien laadintaperiaatteiden muutoksesta vuoden 2017 
viimeisellä neljänneksellä. Tässä katsauksessa esitetyt laskennalliset verot ovat vertailukauden 2016 osalta 5,5 
miljoonaa euroa pienemmät kuin 23.1.2018 julkaistussa pörssitiedotteessa esitetyt oikaistut luvut. Muutos 
johtuu vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä tehdyistä tarkennetuista laskelmista. 
 
Luvut ovat tilintarkastettuja.  

Technopolis-konserni: 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA 
 
 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 

milj. euroa 2017 2016 2017 2016 

Vuokratuotot 38,6 38,2 154,3 149,6 

Palvelutuotot 7,0 6,5 25,4 22,4 

Liikevaihto yhteensä 45,5 44,8 179,7 172,1 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 -0,5 0,0 0,4 

Kiinteistöjen hoitokulut -10,1 -10,9 -39,4 -39,5 

Hallinnon kulut 1) -4,9 -3,8 -14,7 -13,6 

Liiketoiminnan muut kulut -7,9 -7,2 -28,5 -26,3 

Käyttökate 22,7 22,4 97,1 93,1 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos 12,0 -0,5 28,3 0,2 

Poistot -1,0 -1,0 -4,1 -4,0 

Liikevoitto/-tappio 33,6 20,8 121,4 89,3 

Realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja -tappiot -0,3 -0,1 -0,5 0,3 

Rahoitustuotot ja -kulut -4,4 -6,1 -21,9 -25,5 

Tulos ennen veroja 28,9 14,7 99,0 64,2 

Laskennalliset verot -1,2 -0,1 -9,3 -7,4 

Tuloverot -3,8 -2,0 -4,5 -6,8 

Tilikauden tulos 23,9 12,6 85,2 50,0 

          

Jakautuminen:         

   Emoyhtiön osakkeenomistajille 21,4 12.0 76,5 44,6 

   Määräysvallattomille 2,5 0,5 8,7 5,4 

  23,9 12,6 85,2 50,0 

          

Osakekohtainen tulos, laimentamaton 2) 0,13 0,08 0,46 0,31 

Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu 2) 0,13 0,08 0,46 0,31 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
 
 

  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 

milj. euroa 2017 2016 2017 2016 

Tilikauden tulos 23,9 12,6 85,2 50,0  

Muut laajan tuloksen erät         

Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää          

tulosvaikutteisiksi:          

   Muuntoerot -4,6 6,6 -12,3 16,6 

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

   Johdannaiset -0,5 15,1 8,1 -4,3 

   Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,1 -3,1 -1,7 0,7 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -5,0 18,6 -5,8 13,1 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 18,9 31,2  79,4 63,1 

          

Jakautuminen:         

   Emoyhtiön osakkeenomistajille 16,2 30,7 70,9 57,3 

   Määräysvallattomille 2,6 0,4 8,5 5,8 

  18,9 31,2 79,4 63,1 

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

milj. euroa     31.12.2017 31.12.2016 

Pitkäaikaiset varat         

Aineettomat hyödykkeet     5,4 5,7 

Aineelliset hyödykkeet     16,3 9,8 

Valmiit sijoituskiinteistöt     1 537,9 1 624,2 

Rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt     58,0 22,6 

Sijoitukset     6,4 6,5 

Laskennalliset verosaamiset     13,1 15,2 

Pitkäaikaiset varat     1 637,1 1 683,9 

Lyhytaikaiset varat     82,7 139,8 

Varat yhteensä     1 719,8 1 823,7 

          
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
         

milj. euroa     31.12.2017 31.12.2016 

Oma pääoma         

Osakepääoma     96,9 96,9 

Ylikurssirahasto     18,5 18,5 

Oman pääoman ehtoinen laina     74,2 74,2 

Muut rahastot     329,1 322,6 

Muuntoerot     -23,3 -11,3 

Edellisten tilikausien voittovarat     139,2 116,4 

Tilikauden tulos     76,5 44,6 

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus     711,2 662,0 

Määräysvallattomien omistajien osuus     53,7 57,2 

Oma pääoma yhteensä     764,9 719,3 

          

Velat         

Pitkäaikaiset velat         

Pitkäaikaiset rahoitusvelat     620,5 825,8 

Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat     3,3 2,6 

Laskennalliset verovelat     77,9 70,3 

Pitkäaikaiset velat yhteensä     701,7 898,7 

Lyhytaikaiset velat       0,0 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat     184,5 134,0 

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset rahoitusvelat     68,7 71,7 

Lyhytaikaiset velat yhteensä     253,2 205,7 

Velat yhteensä     954,9 1 104,4 

Oma pääoma ja velat yhteensä     1 719,8 1 823,7 
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Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 

    
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 
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Oma pääoma 31.12.2015 96,9 18,6 276,9 -27,4 166,1 79,7 610,8 

IAS 12 muutoksen vaikutus         -27,2 -6,0 -33,1 

Oma pääoma 1.1.2016, oikaistu ¹) 96,9 18,6 276,9 -27,4 138,9 73,8 577,6 

Laaja tulos               

 Tilikauden tulos         44,6 5,4 50,0 

 Muut laajan tuloksen erät               

   Muuntoerot       16,2   0,5 16,6 

   Johdannaiset     -3,5       -3,5 

   Myytävissä olevat rahoitusvarat     0,0       0,0 

   Muut muutokset             0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä     -3,5 16,2 44,6 5,8 63,1 

Liiketoimet omistajien kanssa               

  Osingonjako         -17,8 -1,2 -18,9 
  Pääoman palautus           -0,2 -0,2 

  Osakeanti     125,5       125,5 

  Omien osakkeiden hankinta     -1,1       -1,1 

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

 Määräysvallattomien omistajien sijoitus           -24,0 -24,0 

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

Liiketoimet omistajien kanssa   0,0 123,4   -22,5 -22,3 78,6 

Oma pääoma 31.12.2016 96,9 18,5 396,8 -11,3 161,0 57,2 719,3 

                

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

Laaja tulos               

 Tilikauden tulos         76,5 8,7 85,2 

 Muut laajan tuloksen erät               

   Muuntoerot       -12,1   -0,2 -12,3 

   Johdannaiset     6,4     0,0 6,4 

   Myytävissä olevat rahoitusvarat     0,0       0,0 

  Muut muutokset                     0,0   0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä     6,4 -12,1 76,5 8,5 79,4 

Liiketoimet omistajien kanssa               

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

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

 Tytäryhtiöomistusten muutokset         1,3 -10,6 -9,4 

 Muut muutokset   0,0 0,0   0,3   0,3 

Liiketoimet omistajien kanssa   0,0 0,0 0,0 -21,8 -12,0 -33,8 

Oma pääoma 31.12.2017 96,9 18,5 403,3 -23,3 215,8 53,7 764,9 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
    

   1-12/ 1-12/ 

milj. euroa   2017 2016 

Liiketoiminnan rahavirta    

 Tilikauden tulos  85,2 50,0 

 Oikaisut:    

 Sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset  -28,3 -0,2 

 Poistot  4,1 4,0 

 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  0,0 0,0 

 Luovutusvoitot  0,4 -0,4 

 Muut oikaisut, joihin ei liity maksua  0,9 -0,5 

 Rahoitustuotot ja -kulut  21,9 25,8 

 Verot  13,8 14,2 

 Käyttöpääoman muutos  2,6 -3,0 

 Saadut korot  0,8 0,3 

 Saadut osingot  0,1 0,1 

 Maksetut korot ja maksut  -16,8 -17,0 

 Muut rahoituserät liiketoiminnasta  -7,6 -9,7 

  Maksetut verot   -2,6 -3,4 

Liiketoiminnan rahavirta  74,4 60,2 

     
Investointien rahavirta       

 Investoinnit sijoituskiinteistöihin  -73,7 -87,0 

 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,2 -4,1 

 Investoinnit muihin sijoituksiin   -0,5 

 Myönnetyt lainat   0,0 

 Lainasaamisten takaisinmaksut  0,0 0,0 

 Luovutustulot muista sijoituksista  0,0 1,2 

 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä sijoituskiinteistöjen luovutustulot 39,1 3,9 

 Tytäryritysten hankinta  -5,8 -53,0 

 Myydyt tytäryhtiöosakkeet  56,9 64,0 

Investointien rahavirta   15,4 -75,5 

 
  

  
Rahoituksen rahavirta       

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys  16,0 183,0 

 Pitkäaikaisten lainojen vähennys  -89,2 -203,2 

 Tytäryhtiöosakkeiden myynti, ei muutosta määräysvallassa  1,1  

 Maksetut osingot ja pääoman palautus  -20,4 -20,0 

 Maksullinen osakeanti   125,5 

 Omien osakkeiden hankkiminen   -1,1 

 Oman pääoman ehtoisen lainan korot  -5,6 -5,6 

  Lyhytaikaisten lainojen muutos   -48,3 23,9 

Rahoituksen rahavirta  -146,4 102,5 

     
Rahavarojen muutos:   -56,7 87,3 
 Valuuttakurssien muutosten vaikutus  0,4 1,4 

 Rahavarat tilikauden alussa  128,0 39,4 

 Rahavarat tilikauden lopussa  71,8 128,0 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO 
 
Technopolis-konsernilla on kolme raportoitavaa segmenttiä: Suomi, Baltic Rim ja Skandinavia. Konserni on 
yhdistänyt toimintasegmenttejään raportoitaviksi segmenteiksi maantieteellisen sijainnin perusteella. Suomen 
raportoitavaan segmenttiin yhdistettyjä toimintasegmenttejä ovat Pääkaupunkiseudun, Tampereen, Kuopion, 
ja Oulun liiketoimintayksiköt. Jyväskylän liiketoimintayksikkö myytiin kuluvalla 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         

 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 

milj. euroa 2017 2016 2017 2016 

Liikevaihto         

  Suomi 29,6 30,0 117,7 120,5 

  Baltic Rim 9,4 7,9 36,0 29,5 

  Skandinavia 6,6 6,9 26,0 22,0 

Yhteensä 45,5 44,8 179,7 172,1 

          

Käyttökate         

  Suomi 14,0 14,1 61,5 64,3 

  Baltic Rim 5,4 4,6 21,5 16,6 

  Skandinavia 3,1 3,7 14,1 12,2 

Yhteensä 22,7 22,4 97,1 93,1 

          

Varat         

  Suomi - - 1 056,7 1 221,1 

  Baltic Rim - - 383,4 326,3 

  Skandinavia - - 340,7 351,3 

  Eliminoinnit - - -60,9 -75,0 

Yhteensä - - 1 719,8 1 823,7 
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OPERATIIVINEN JA EI-OPERATIIVINEN TULOS 
 
Technopolis esittää virallisen tilinpäätöksensä IFRS-standardeja soveltaen. Tuloslaskelmaan sisältyy useita eriä, 
jotka eivät liity yhtiön operatiiviseen toimintaan. Tämän vuoksi yhtiö esittää operatiivisen tuloksen, joka 
kuvastaa paremmin yhtiön todellista tulosta. 

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

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

 

OPERATIIVINEN TULOS 
     

 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 
milj. euroa 2017 2016 2017 2016 

Liikevaihto 45,5 44,8 179,7 172,1 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 
Liiketoiminnan muut kulut -22,5 -22,0 -82,2 -79,5 
Poistot -1,0 -1,0 -4,1 -4,0 

Liikevoitto/-tappio 22,0 21,7 93,4 88,6 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -4,4 -6,2 -21,8 -24,3 

Tulos ennen veroja 17,6 15,5 71,6 64,3 
Verot operatiivisista eristä -0,8 -1,0 -3,8 -5,9 
Määräysvallattomien osuus -2,3 -1,6 -7,2 -5,7 

Tilikauden operatiivinen tulos 14,5 12,9 60,6 52,6 
 
     

EI-OPERATIIVINEN TULOS     

     
Ei-operatiiviset tuotot ja kulut -0,4 -0,4 -0,4 0,5 
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos 12,0 -0,5 28,3 0,2 

Liikevoitto/-tappio 11,6 -0,9 28,0 0,7 
Muut ei-operatiiviset rahoitustuotot ja -kulut -0,3 0,1 -0,5 -0,8 

Tulos ennen veroja 11,3 -0,9 27,4 -0,1 
Verot ei-operatiivisista eristä -4,2 -1,1 -10,0 -8,3 
Määräysvallattomien osuus -0,2 1,1 -1,6 0,4 

Tilikauden ei-operatiivinen tulos 6,9 -0,9 15,9 -8,0 

     
Tilikauden tulos yhteensä 26,0 12,0 76,5 44,6 

     
Osakekohtainen tulos, laimennettu 3)     
Operatiivisesta tuloksesta 0,09 0,10 0,39 0,40 
Ei-operatiivisesta tuloksesta 0,04 -0,01 0,10 -0,06 

Tilikauden tuloksesta 0,14 0,09 0,49 0,34 
Oman pääoman ehtoisen lainan koron vaikutus  -0,01 -0,01 -0,03 -0,03 

Oikaistusta tilikauden tuloksesta 0,13 0,08 0,46 0,31 
 

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

       31.12.2017 31.12.2016 

Liikevaihdon muutos, % 4,4 0,9 

Liikevoitto/-tappio / liikevaihto, % 67,5 51,9 

Käyttökatteen muutos, % 4,3 0,1 

Palveluiden osuus liikevaihdosta, % 14,1 13,0 

Korkokatekerroin 4,1 3,7 

Omavaraisuusaste, % 44,8 39,7 

Luototusaste, % 50,1 58,2 

Henkilöstö konserniyhtiöissä keskimäärin tilikauden aikana 234 248 

Bruttoinvestoinnit taseen varoihin, milj. euroa 77,5 221,0 

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

Taloudellinen vuokrausaste, % 96,1 93,4 

Tulos/osake 6)   

laimentamaton, euroa 0,46 0,31 

laimennettu, euroa 0,46 0,31 

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 6) 0,47 0,46 

Oma pääoma/osake, euroa 6) 4,06 3,75 

Osakkeiden (osakeantioikaistu) lukumäärä keskimäärin 5,6)   

laimentamaton 156 873 264 130 247 085 

laimennettu 156 873 264 130 247 085 

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

 

   

P/E-luku 8,57 9,13 

Osinko / osake, euroa 6,7) 0,09 0,12 

Pääoman palautus7) 0,08 - 

Osinko tuloksesta, % 37,0 38,9 

Efektiivinen osinkotuotto, % 4,07 3,83 
 
   

MUUT TUNNUSLUVUT 
   
Osakkeiden markkina-arvo 31.12., milj. eur 663,8 497,0 

Osakkeiden vaihto, kpl 71 962 264 49 747 491 

Osakkeiden vaihto keskimääräisestä lukumäärästä, % 45,87 38,19 

Kurssit, euroa   

Ylin kurssi 4,20 3,48 

Alin kurssi 2,96 2,89 

Painotettu keskikurssi 3,73 3,16 

Kurssi 31.12. 4,18 3,13 

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

  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 

milj. euroa 2017 2016 2017 2016 

Käyvän arvon muutos, Suomi 3,4 2,2 10,7 7,5 

Käyvän arvon muutos, Baltic Rim 0,1 -0,3 6,9 1,3 

Käyvän arvon muutos, Skandinavia 7,4 1,9 10,1 2,1 

Käyvän arvon muutos 10,9 3,8 27,7 10,9 

Muutokset sijoituskiinteistöjen hankintamenoissa tilikaudella -0,2 -7,3 -8,5 -19,0 

Käyvän arvon muutos rakenteilla olevista kohteista 1,3 2,9 9,1 8,3 

Sijoituskiinteistöjen arvonmuutoksen tulosvaikutus 12,0 -0,5 28,3 0,2 
 

 

VASTUUSITOUMUKSET      

      

milj. euroa 31.12.2017 31.12.2016 

Panttaukset ja takaukset omasta velasta     

Kiinteistökiinnitykset 931,5 1 009,9 

Pantatut kiinteistöosakkeet ja sijoituskiinteistöt   717,0 712,9 

Kiinnitykset maanvuokramaksujen vakuudeksi 3,6 3,6 

Muut takausvastuut 149,6 152,5 

      

Maan- ja tilavuokravastuut 86,7 65,1 

Leasingvastuut, koneet ja kalusto 0,2 0,2 

Hankevastuut 0,0 0,0 

      

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset     

Nimellisarvot 574,9 639,2 

Käyvät arvot -11,4 -19,6 
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RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN JAKAUTUMINEN 31.12.2017 

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

Käypään arvoon arvostetut varat             

Myytävissä olevat rahoitusvarat             

   Myytävissä olevat sijoitukset (taso 1)   0,7     0,7 0,7 

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

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

Yhteensä -0,3 1,4     1,1 1,1 

              

Lyhytaikaiset varat             

Myyntisaamiset ja muut saamiset             

    Myyntisaamiset 4,4       4,4 4,4 

    Muut lyhytaikaiset saamiset 6,5       6,5 6,5 

    Rahavarat 71,8       71,8 71,8 

Kaupankäyntijohdannaiset         0,0 0,0 

    Koronvaihtosopimukset (taso 2)         0,0 0,0 

Yhteensä 82,7       82,7 82,7 

              

Pitkäaikaiset velat             

Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut velat             

    Pitkäaikaiset rahoitusleasingvelat (taso 2)     6,1   6,1 6,1 

    Pitkäaikaiset korolliset velat (taso 2)     614,4   614,4 615,7 

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

Pitkäaikaiset muut velat     77,9   77,9 77,9 

Yhteensä     701,7   701,7 703,1 

              

Lyhytaikaiset velat             

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 

Suojauslaskennassa olevat johdannaiset             
    Koronvaihtosopimukset, suojauslaskennan kriteerit 
täyttävät (taso 2)     10,8 10,8 10,8 
    Koronvaihtosopimukset, ei suojauslaskennan kriteerit 
täyttävät (taso 2)     0,5 0,5 0,5 

Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut velat             

    Lyhytaikaiset rahoitusleasingvelat     1,7   1,7 1,7 

    Muut lyhytaikaiset korolliset velat     182,8   182,8 182,8 

    Ostovelat ja muut velat     54,0   54,0 54,0 

    Kauppahintavelat     3,3   3,3 3,3 

Yhteensä     241,8 11,4 253,2 253,2 
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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: operatiivinen tulos, operatiivinen tulos per osake, 
nettovuokratuotto ja nettovarallisuus per osake. Yhtiön johto seuraa näitä tunnuslukuja säännöllisesti. Ne 
kiinnostavat myös kiinteistöalaa tuntevia sijoittajia ja analyytikkoja, ja helpottavat eri kiinteistöyhtiöiden välistä 
vertailua. 
 
 
VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 

 Liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein  Käyttökate  vertailukelpoisin valuuttakurssein 

 Liikevaihto - valuuttakurssimuutosten vaikutus  Käyttökate - valuuttakurssimuutosten vaikutus 

    

 Käyttökate liiketoiminta-alueittain  EPRA Operatiivinen tulos 

 Kiinteistötoiminnan käyttökate + palvelutoiminnan 
käyttökate- konsernitason kulut ja eliminoinnit 

 Ks. "Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos" 

  tämän raportin Taulukko-osiossa 

    

 EPRA Nettovuokratuotto  EPRA Nettovarallisuus/osake 

 Vuokratuotot konsernin omistamista kiinteistöistä - 
välittömät kulut konsernin omistamista kiinteistöistä 

 Oma pääoma osakkeenomistajille 

100 
x  

 - Suojausinstrumenttirahasto 

Koko tilikauden omistettujen valmiiden 
sijoituskiinteistöjen käypä arvo raportointipäivänä 

 + Laskennalliset verot sijoituskiinteistöistä 

  - Oman pääoman ehtoinen laina 

   

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä  
raportointipäivänä 

 ROE (EPRA:n mukaisesta operatiivisesta tuloksesta)   

 EPRA tulos ennen veroja - operatiiviset verot   

 Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus    

 tilikaudella keskimäärin   
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TÄSMÄYTYSLASKELMAT 

       

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

       
Liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein      

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

 

  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 

milj. euroa 2017 2016 2017 2016 

Liikevaihto 45,5 44,8 179,7 172,1 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (valuuttakurssimuutokset) -0,2 -0,2 -0,9 1,5 

Liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein 45,3 44,6 178,8 173,6 
 
 

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

 

  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 

milj. euroa 2017 2016 2017 2016 

Käyttökate 22,7 22,4 97,1 93,1 

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

Käyttökate  vertailukelpoisin valuuttakurssein 22,5 22,2 96,4 94,1 
 
 

Käyttökate liiketoiminta-alueittain      

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

 

  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 

milj. euroa 2017 2016 2017 2016 

Kiinteistötoiminnan käyttökate 23,4 24,1 101,0 98,9 

Käyttökate % kiinteistöliiketoiminnasta 60,7 63,1 65,5 66,1 

Palvelutoiminnan käyttökate 0,6 0,9 2,7 2,1 

Käyttökate % palveluliiketoiminnasta 8,1 13,9 10,5 9,4 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -1,3 -2,7 -6,6 -8,0 

Käyttökate yhteensä 22,7 22,4 97,1 93,1 
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EPRA Nettovuokratuotto     

milj. euroa   31.12.2017 31.12.2016 

Vuokratuotot     154,3 149,6 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät   -15,0 -8,6 

Nettovuokratuoton laskennassa käytetty vuokratuotto 139,3 141,0 

      
Kiinteistöjen hoitokulut   -39,4 -39,5 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät   8,6 -1,3 

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

      
Valmiiden sijoituskiinteistöjen käypä arvo   1 537,9 1 624,2 

Rakennusoikeudet   -64,5 -70,3 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat muut erät   -55,4 -194,9 

Nettovuokratuoton laskennassa käytetty sijoituskiinteistöjen arvo 1 418,0 1 358,9 

      

      
EPRA Nettovarallisuus     

milj. euroa   31.12.2017 31.12.2016 

Oma pääoma osakkeenomistajille     711,2 662,1 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:     
  -   Suojausinstrumenttirahasto   -6,5 -13,0 

 +  Laskennalliset verot sijoituskiinteistöistä   74,5 64,4 

  -   Oman pääoman ehtoinen laina   74,2 74,2 

Nettovarallisuus     718,0 665,2 
 
 



 

 

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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