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Liikevaihto 

179,7
milj. euroa
(muutos +4,4 %)

100 % 
Palveluasenne

17 
Kampusta

6 
Maata

11 
Kaupunkia

224
Työntekijää

701 900 m2 
Vuokrattava  

pinta-ala

Technopolis lyhyesti

Technopolis on työympäristöjen asiantuntija. Tarjoamme joustavia ja tehokkaita 
toimitiloja, coworking-tiloja ja niihin liittyviä palveluita. Hoidamme kaiken työti-
lojen 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 heidän 50 000 työn-
tekijäänsä kuudessa maassa Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Technopolis Oyj 
(TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.

Sijoituskiinteistöjen 
käypä arvo

1 537,9 
milj. euroa

1 600 
Asiakasyritystä
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Mitä vastuullisuus tarkoittaa 
Technopolikselle?
Vastuullisuus on keskeinen osa 
menestyvän yrityksen liiketoimin-
taa. Technopoliksella vastuullisuus 
näkyy arjessa. Tarjoamme asiak-
kaillemme ekotehokkaita tiloja, 
yhteisöllisyyttä ja palveluita, jotka 
tukevat heidän menestystään. Vas-
tuullisuus heijastuu suoraan myös 
henkilöstön motivaatioon.  

Jakamistalous ja sen taustalla olevat 
voimat mullistavat eri aloja nopeas-
ti, ja ne vaikuttavat nyt voimakkaas-
ti myös työelämään. Meistä tämä 
on hieno asia ja otamme muutokset 
mielihyvin vastaan. Meille jakamis-
talouden ajatus yhteiskäytöstä on 
tuttua: kehitämme, omistamme ja 
hoidamme kampuksia, joissa tar-
joamme yhteisiä työympäristöjä. 
Koko idea siitä, että yhä useammat 
ihmiset voivat hyödyntää yhteis-

tä tilaa joustavasti, tehokkaasti ja 
kestävästi, on vastuullisuusajatte-
lun ja Technopoliksen liiketoimin-
tastrategian ytimessä. Tämä auttaa 
meitä ylläpitämään korkeaa vuok-
rausastetta ja kiinteistöjen arvoa, 
mutta myös lisää vastuullisuutta ja 
kestävyyttä entisestään. Tietenkin 
tämä parantaa myös ihmisten elä-
mänlaatua.

Mikä ihmeen jakamistalous?
Jakamistaloudessa eli yhteistoimin-
tataloudessa osapuolet tarjoavat 
omaisuutta tai palveluita toistensa 
käyttöön joko ilmaiseksi tai mak-
sua vastaan. Muutosta ovat edistä-
neet erityisesti nuoret ja teknolo-
giasuuntautuneet. On näyttöä siitä, 
että Y-sukupolvi ei ole yhtä kiinnos-
tunut omistamisesta kuin aiemmat 
sukupolvet. Syitä muutokseen on 
monia, ja ne voidaan jakaa karkeas-
ti teknologisiin,  taloudellisiin ja 

yhteiskunnallisiin syihin. Taustalla 
vaikuttavat sekä tosiasiat, kuten 
luonnonvarojen niukkuus, että yh-
teisölliset tekijät. Ihmisillä on yhä 
tarve jakaa ja tuntea yhteenkuulu-
vuutta, olla osa yhteisöä.

Lyhyesti sanottuna jakamistalous 
on uusi normi, ja tämä koskee myös 
työtiloja. Meidän näkökulmastam-
me tämä tarkoittaa, että asiakkaat 
vaativat työtiloilta lisää joustavuut-
ta, tehokkuutta ja parempaa tuotta-
vuutta. Juuri tämä on ydinosaamis-
tamme. Techno polis on ollut tämän 
edelläkävijä aina perustamisestaan 
lähtien.

Miksi työtiloilla on väliä?
Työtilat ovat yrityksille yhä useam-
min kilpailuetu, jolla voi houkutella 
parhaita kykyjä. Toimitilat suun-
nitellaan nyt niin, että ne tukevat 
työntekijöiden työtä ja tuottavuut-

ta parhaalla mahdollisella tavalla. 
Niinpä aiomme jatkossakin varmis-
taa, että jokainen kampus on paitsi 
tehokas, kestävä ja joustava, myös 
elinvoimainen yritysten ja ihmis-
ten yhteisö. Haluamme tarjota hy-
vinvointia tukevan työympäristön, 
jossa työskentely on tuottavaa ja 
mukavaa.  

Haluamme kehittää palvelutarjon-
taamme vastaamaan asiakkaidem-
me uusia tarpeita, joita liikkuva työ 
ja yhteiset työympäristöt tuovat 
tullessaan. Panostamme asiakas-
kokemuksen parantamiseen myös 
jatkossa. Uskon vahvasti, että si-
toutuminen tähän muutokseen 
parantaa viime kädessä Techno-
poliksen kilpailukykyä ja kasvattaa 
omistaja-arvoa. 

Toimitusjohtaja Keith Silverang

Raportista 
Meille on tärkeää kuvata ympäris-
tö- ja sosiaaliset vaikutuksemme 
läpinäkyvästi ja mielekkäästi. Ra-
portissamme vastuullisuutta ku-
vataan GRI-standardien (Global 
Reporting Initiative), kiinteistö- ja 
rakennusalan CRESS-periaattei-
den ja EPRA:n vastuullisuusra-
portoinnin parhaiden käytäntöjen 
mukaisesti.

Olemme myös toteuttaneet sisäi-
sen arvion raporttimme sisällön 
vastaavuudesta suhteessa Ei Talou-
dellisen Raportoinnin Direktiiviin 
ja todenneet, että raporttimme 
kattaa direktiivin pääkohdat. Ar-
vio tehtiin, vaikka tämä sääntely ei 
koske Technopolista. 

Technopolikselle vastuullisuus on 
yrityksen maineeseen ja menes-
tykseen vaikuttava kilpailutekijä 
ja panostus tulevaisuuden toimin-
taedellytyksiin. Toivomme, että  
tämä näkemys välittyy raportis-
tamme.

Toimitusjohtaja vastaa

Meillä sanat ja teot kohtaavat
Technopoliksen toimitusjohtaja Keith Silverang 
pyöräili vuoden aikana 13 500 km, joka vastaa 
2 300 kg:n CO2-päästövähennystä. Autolla 
kilometrejä kertyi vain 3 000 km.  
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Vastuullisuus on osa Techno-
poliksen liiketoimintastrategiaa 
ja luontainen osa toimintaamme: 
luomme vastuullista kilpailukykyä 
myymällä asiakkaille vähemmän 
neliöitä henkilöä kohden mutta 
enemmän tehokkuutta, jousta-
vuutta ja palveluja. Meille vastuul-
lisuus on jokapäiväistä toimintaa. 

Se näkyy ekotehokkaina tiloina, 
motivoituneena henkilöstönä ja 
palveluina, jotka auttavat asiakkai-
tamme menestymään, sekä yhtei-
söllisyytenä. 

Keskitymme meille tärkeimpiin 
asioihin ja pyrimme selkeään ja 
ymmärrettävään sisäiseen ja ul-

koiseen viestintään, jotta voimme 
ohjata toimintaamme paremmin ja 
motivoivammin. 

Strateginen lähestymistapamme 
ottaa huomioon pitkän aikavälin 
näkökulman, toimialamme mega-
trendit ja meille erityisen tärkeän 
asiakaslähtöisyyden. Säilytämme 

kilpailukykymme pitkällä aikavä-
lillä sopeutumalla muuttuviin yh-
teiskunnan, ympäristön ja yhteisön 
vaatimuksiin. 

Työn muutos vaikuttaa voimak-
kaasti toimialaamme ja samaan 
aikaan myös eri sidosryhmiemme 
vaatimukset ovat lisääntyneet. 

Teemme läheistä yhteistyötä asi-
akkaidemme ja kumppaniemme 
kanssa, jotta voimme tukea heidän 
menestystään, työhyvinvointiaan 
ja tuottavuuttaan parhaalla mah-
dollisella tavalla. Tavoitteenamme 
on parantaa sekä omaa että asiak-
kaidemme kilpailukykyä vastuulli-
sesti.

Strateginen vastuullisuus

Kestävä  
tehokkuus

Ekotehokkaat,  
terveelliset ja  
joustavat tilat

Yhteinen  
työympäristö

Yhteisöt, jotka tukevat 
menestymistä, hyvin

vointia ja tuottavuutta

Osaaminen  
ja rehtiys

Motivoituneet,  
osaavat ja rehdit  

ihmiset

Arvomme: draivi, palveluasenne, rehtiys

4
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Painopistealueet

Technopolis luokittelee yritysvastuunsa vaikutukset ja toimenpiteet 
kolmeen teemaan. Tavoitteena on kehittää jatkuvasti niihin liittyviä 
asioita.

Yhteinen työympäristö 
– yhteisöt, jotka tukevat menestystä, hyvinvointia ja 
tuottavuutta
Technopolis tarjoaa laadukkaita työympäristöjä, monipuolisia 
palveluja sekä inspiroivia yhteisöjä, jotka tehostavat asiakkaan 
toimintaa ja tuovat siihen joustavuutta. Näin Technopolis edistää 
oman liiketoimintansa lisäksi myös asiakasyritystensä kannattavaa ja 
pitkäjänteistä kasvua.

Kestävä tehokkuus 
– ekotehokkaita, terveellisiä ja joustavia tiloja 
Technopolis tarjoaa asiakkailleen ekotehokkaita, terveellisiä ja 
joustavia tiloja ja palveluja, joilla se parantaa kilpailukykyään omalla 
toimialallaan.
 
Osaaminen ja rehtiys 
– motivoituneet, osaavat ja rehdit ihmiset
Inspiroiva ja positiivinen yrityskulttuuri sekä työn merkityksellisyys 
sitouttavat Technopoliksen työntekijöitä. Vahvat ydinarvot ja etiikka 
ovat yhtiön vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen perusta, ja ne 
varmistavat eettisten toimintaperiaatteiden noudattamisen, hyvän 
hallinnon ja riskienhallinnan sekä vastuun henkilöstön hyvinvoinnista 
ja tyytyväisyydestä. Toimimalla eettisesti Technopolis varmistaa 
läpinäkyvän arvonluonnin sidosryhmille pitkällä aikavälillä. 

Painopistealueemme – yhteinen työympäristö, kestävä tehokkuus 
sekä osaaminen ja rehtiys – sisältävät kaikki tavoitteita ja toimia, jotka 
on suunniteltu ohjaamaan työtä.
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Technopoliksen vastuullisuustyötä 
ohjaavat vastuullisuuden strate-
ginen lähestymistapa ja yrityksen 
arvot. Lisäksi vastuullisuustyötä 
ohjaavat yhtiön kestävän kehityk-
sen toimenpideohjelmat, eettiset 
toimintaperiaatteet henkilöstölle 
ja toimittajille, riskienhallintapoli-
tiikka sekä henkilöstön kehittämi-
seen ja tasa-arvoisuuteen liittyvät 
vuosittaiset suunnitelmat.   

Technopolis on asettanut valitse-
milleen olennaisille yritysvastuun 
tunnusluvuille tavoitteet vuodes-
ta 2011 lähtien ja päivittänyt ne 

vuonna 2017. Vastuullisuustavoit-
teista on tietoa sivuilla 8–9. Olen-
naisiin yritysvastuun teemoihin 
liittyvät vaikutukset, johtamiskäy-
tännöt, tunnusluvut ja tavoitteet 
on kuvattu teemoittain taulukossa 
sivuilla 36–37. Technopoliksen 
yritysvastuutyötä koordinoi vas-
tuullisuuspäällikkö. Toimenpiteet 
on jaettu kiinteistötoimintojen, 
henkilöstöhallinnon, talouden, 
sijoit tajasuhdetoimintojen ja mark-
kinoinnin kesken. Yritysvastuu-
työn tavoitteiden toteutumista 
seurataan konsernin johtoryhmäs-
sä. Yhteiskuntavastuutyötä oh-

jaavia toimintaohjeita seurataan 
ja kehitetään jatkuvasti. Techno-
poliksen konserninlaajuisten toi-
mintaohjeiden hyväksymisestä 
vastaavat johtoryhmä ja hallitus. 

Johtamisen toimenpiteitä ja jär-
jestelmiä käsitellään tarkemmin 
meille olennaisten yritysvastuun 
teemojen  yhteydessä.

Hyväksytyt ulkoiset 
sopimukset ja periaatteet 
Technopolis noudatti vuosina 
2011–2016 toimitilojen energia-
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Technopoliksen toiminnan vaikutusten merkittävyys

1

2
3

4

5

67

8 9

Olennaisuusmatriisi 

Yritysvastuun johtaminen

1  Rakennusten muuntojoustavuus ja 
kestävyys

2 Ekotehokkaat tilat
3 Terveys ja turvallisuus
4 Toiminta yhteisöissä
5 Asiakastyytyväisyys ja hyvinvointi
6 Taloudellisen lisäarvon tuottaminen 

sidosryhmille
7 Henkilöstön osaamisen ja sitoutumisen 

kehittäminen
8 Avoin ja sääntöjen mukainen viestintä
9 Eettiset toimintaperiaatteet ja 

sääntöjenmukaisuus

 Kestävä tehokkuus          Yhteinen työympäristö          Osaaminen ja rehtiys
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tehokkuussopimusta (TETS). Vuon-
na 2017 Technopolis sitoutui Suo-
messa uuteen energiatehokkuuden 
sopimukseen, joka kattaa vuodet 
2017–2025.

Technopolis noudattaa ja tukee 
vaikutusmahdollisuuksiensa ja eet-
tis ten toimintaperiaatteidensa mu-
kaan myös YK:n Ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistusta, Glo-
bal Compact -aloitteen kymmentä 
periaatetta, Lapsen oikeuksien so-
pimusta ja Kansainvälisen työjär-
jestön julistusta työelämän perus-
periaatteista ja -oikeuksista. Eettisiä 
toimintaperiaatteita käsitellään tar-
kemmin sivuilla 28–31.

Olennaisuusarvio ohjaa 
toimintaa ja raportointia 
Vastuullisuusraportin rakenne 
ja sisältö on koottu olennaisuus-
analyysin perusteella. Analyysi 
perustuu johdon keskusteluissa, 
sidosryhmäkyselyissä sekä sidos-
ryhmätoiminnassa ja julkisessa 
keskustelussa esiin nousseisiin nä-
kökohtiin. Näkökohdat on ryhmi-
telty kolmen yhteiskuntavastuun 
teeman mukaisesti, ja ne kattavat 
taloudellisen, ekologisen ja sosiaa-
lisen vastuun osa-alueet. 

Raportoinnin tavoitteena on lisä-
tä yhtiön avoimuutta ja läpinäky-
vyyttä ja taata siten sidosryhmille 
paremmat edellytykset toiminnan 
arviointiin ja päätöksentekoon. 

Vuonna 2016 olennaisuusmat-
riisia kehitettiin haastattelujen ja 
johdon keskustelujen perusteella. 
Olennaisuusanalyysin tuloksena 
olennaisia näkökohtia vähennet-
tiin ja yhdistettiin yhdeksäksi nä-
kökohdaksi. Näkökohtien osalta 
arvioitiin myös sitä, missä kohtaa 
arvoketjua Technopoliksen vaiku-
tus ilmenee. Olennaisuusmatrii-
siin ei tehty merkittäviä muutoksia 
vuonna 2017. Olennaisuusanalyysi 
vastaa GRI:n raportointiohjeiston 
vaatimuksia, ja sitä varten tunnis-
tettiin toimialalle olennaisia vas-
tuullisuusasioita.

Technopolikselle olennaiset teemat 
ja näkökohdat on esitetty edellisen 
sivun matriisissa, jossa pystyakseli 
kuvaa näkökohdan vaikuttavuut-
ta sidosryhmiin ja vaaka-akseli 
Techno poliksen toiminnan nykyi-
siä tai potentiaalisia vaikutuksia. 
Merkitystä ulkoisille sidosryhmille 
on arvioitu kokonaisuutena, joten 
matriisi ei kuvasta yksittäisten si-
dosryhmien painoarvoa. 

Yritysvastuun osalta Techno polis 
on valinnut kolme pääteemaa: yh-
teinen työympäristö, kestävä te-
hokkuus sekä osaaminen ja rehtiys. 
Nämä ovat olleet lähtökohtana tä-
män vastuullisuusraportin sisällön 
ja laajuuden määrittämisessä. Vas-
tuullisuuden osa-alueita on tarkas-
teltu niiden painoarvon ja merkit-
tävyyden mukaan.

Vastuullisuuden 
kehittäminen 
sidosryhmäyhteistyöllä
Technopoliksen sidosryhmäyh-
teistyön tavoitteena on kerätä 
tietoa, jonka avulla yhtiö voi pa-
remmin vastata niihin tarpeisiin, 
odotuksiin ja kysymyksiin, joita 
sidosryhmillä on yhteiskuntavas-

tuusta. Technopolis järjesti vuon-
na 2015 kaikille sidosryhmilleen 
anonyymin vastuullisuutta koske-
van kyselyn, jossa vastaajia pyy-
dettiin arvioimaan taloudellisen, 
ekologisen ja sosiaalisen vastuun 
näkökohtien merkitystä. Vuonna 
2015 kyselyn vastausprosentti oli 
48 %, ja siihen osallistui edustajia 
kaikista Technopoliksen tunnista-
mista sidosryhmistä. Vuosina 2016 
ja 2017 painopiste oli valikoitu-
jen sidosryhmien haastatteluissa. 
Techno polis tekee myös säännöl-
lisesti asiakastyytyväisyyskyselyjä, 
joilla seurataan asiakkaiden tarpei-
ta. Sidosryhmät ja niiden keskeiset 
mielenkiinnon kohteet on esitetty 
Technopoliksen internetsivuilla. 

Vuosina 2016 ja 2017 yksi sidos-
ryhmäkeskusteluissa esiin noussut 
kysymys oli panostus hiilijalan-

jäljen laskemiseen ja siitä rapor-
toimiseen. Tämän seurauksena 
osallistuimme vuonna 2017 en-
simmäisen kerran CDP (Carbon 
Disclosure Project) -kyselyyn ja 
päivitimme tavoitteitamme. Vuo-
den aikana hioimme myös energia-
tavoitteitamme ja suunnittelimme 
motivoivia, tavoitetasomme mu-
kaisia tavoitteita laajoissa työpa-

joissa yhdessä kiinteistöpäälliköi-
demme  kanssa. 

Jäsenyydet 
Technopolis on Green Building 
Council (GBC) Finlandin jäsen. 
Technopoliksen kiinteistöjohtaja 
valittiin GBC Finlandin hallituksen 
puheenjohtajaksi vuoden lopussa. 
Technopolis on myös RAKLI ry:n 
sekä yritysvastuuverkosto FIBS:n 
jäsen.

Raportoinnin tarkoituksena on lisätä yhtiön 
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. 

https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/kestava-kehitys/vastuullisuusstrategia/


8

Vuoden 2017 olennaiset vastuul-
lisuustyön tulokset ja käynnissä 
olevat toimet on kuvattu tässä kap-
paleessa. 

Vuoden kohokohdat
Vastuullisuustyön tulokset vuonna 
2017 olivat merkittäviä. Yksi koho-
kohdista oli, kun Technopolis otti 
ensimmäisenä Suomessa käyttöön 
LEED Volume Program -ympäris-
töluokitusmallin.  Malli mahdollis-
taa usean rakennuksen ympäristö-
sertifioinnin tehokkaasti ja edistää 
parhaiden käytäntöjen hyödyntä-
mistä entistä paremmin koko kiin-
teistökannassa. Prototyyppimme 
sai platina-luokituksen.

Uusia tavoitteita
Päivitimme vuoden 2017 kuluessa 
energiankäytön, vedenkulutuksen 
ja hiilidioksidipäästöjen vähennys-
tavoitteemme säännöspäivitysten, 
tavoitetasomme ja liiketoimintako-
konaisuutemme mukaisiksi. Uudet 

tavoitteet on esitetty viereisessä 
taulukossa. 

Tunnustusta työllemme 
Technopolis osallistui neljättä ker-
taa peräkkäin GRESB (Global Real 
Estate Sustainability Benchmark) 
-vertailuun ja sai jälleen korkeim-
man Green Star -luokituksen. 
Saimme myös EPRAn kultaisen 
sBPR-luokituksen tunnustuksena 
vastuullisuustietojen julkistukses-
ta. Lisäksi vastasimme ensimmäis-
tä kertaa CDP (Carbon Disclosure 
Project) -kyselyyn ja saimme luo-
kituksen B. 

Saimme myös erinomaiset tulok-
set vuoden 2017 henkilöstötut-
kimuksessamme ja vuoden 2018 
alussa kyselyn toteuttaja Corpo-
rate Spirit palkitsi Technopoliksen 
yhtenä Suomen innostavimmista 
työpaikoista. Tunnustuksen saa-
vuttavat vain parhaisiin tuloksiin 
päässet organisaatiot, jotka ovat 
toteuttaneet tutkimuksen.  

Vahvoja tuloksia vuonna 2017

Keskeisten yhteisiin työympäristöihin, kestävään 
tehokkuuteen sekä osaamiseen ja rehtiyteen 
liittyvien mittarien kehitys

Tavoitteet
Yhteiset työympäristöt 2017 2016 Tavoite Mittari

Yhteisöt tukevat menestystä
Työskentely Technopoliksen kampuksilla parantaa 
asiakasyritysten imagoa työnantajana sekä työnteki-
jöiden tyytyväisyyttä 

3,9 3,9 >4 Arvosana asiakastyytyväisyys-
kyselyssä (1–5)

Yhteisöt luovat synergiaa 
Verkostoitumismahdollisuudet 4,0 4,0 >4 Arvosana asiakastyytyväisyys-

kyselyssä (1–5)

Kestävä tehokkuus 2017 2016
Muutos % 

2016-2017 Tavoite 2025
Hiilidioksidipääsöt (energia)
Määrä (CO2e kg/brm2) 28 31 -10,6 -30 %
Energia
Kokonaiskulutus (kWh/brm2) 209 211 -0,9 -10 %
Kiinteistöenergian kulutus (kWh/brm2) 143 146 -1,7 -10 %
Vesi 
Kulutus (l/FTE/vuosi) 5 397 5 495 -1,8  5 000 (l/FTE/vuosi)
Jäte
Kierrätysaste, % 67 72 -5 %-yksikköä 75 %
Ympäristöluokitukset ja -merkit

LEED-ympäristöluokitusten kattavuus (%, m2) 43 40 3 %-yksikköä

Kaikki merkittävät 
orgaaniset rakennus-

hankkeet ja soveltuvat 
olemassa olevat 

rakennukset

Lue lisää ympäristötavoitteiden laskentamenetelmistä sivuilta 17-21.
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Osaaminen ja rehtiys 2017 Tavoite Mittari
Motivoituneet ja
pätevät ihmiset
Työntekijöiden tyytyväisyysindeksintavoitetaso 
on vähintään “hyvä” eli AA.

AA ≥AA Corporate Spirit Employee Engagement Survey  
–tutkimuksen tulos. 

Moraalisesti moitteeton menettelytapa 

Työntekijät suorittavat eettisten toiminta-
periaatteiden verkkokurssin vuonna 2017.

95 % 100 % Verkkokurssin suorittaneiden työntekijöiden 
osuus (%)

Osallistuminen paikallisen yhteisön 
toimintaan

Enemmistö omista työntekijöistä osallistuu 
yhteisön hyväntekeväisyystoimintaan vuoteen 
2019 mennessä

<50 % ≥50 % vuoteen 
2019 mennessä

Hyväntekeväisyystoimintaan osallistuvien 
osuus (%)

Käynnissä olevat toimet
Yhteinen työympäristö Toimet vuonna 2017
Asiakkaiden hyvinvoinnin ja tuottavuuden edistäminen  
kampuksilla

Teimme WELL-sertifioinnin käytön toteutettavuusanalyysin 
tulevia orgaanisen kasvun hankkeita varten. Se antoi hyvän  
kuvan sertifioinnin eduista ja osoitti, miten hyvin Techno-
poliksen suunnitteluohjeistus vastaa uusia WELL-vaatimuksia.

Useiden kanavien kehittäminen ja ylläpitäminen asiakkaiden ja 
muiden sidosryhmien tarpeiden ymmärtämiseksi

Aktiivinen yhteydenpito sidosryhmiin. Seuraamme esimerkiksi 
asiakastyytyväisyyden kehitystä reaaliaikaisesti kysely-
työkalumme avulla.

Kestävä tehokkuus Toimet vuonna 2017
Ekotehokkaiden tilojen tarjoaminen. Teemme kiinteistöjen 
energiakatselmuksia, teemme teknisiä energiatehokkuus-
investointeja ja tutkimme energiatehokkaita tekniikoita.

Teimme alhaalta ylöspäin suuntautuvan analyysin raken-
nustemme energiansäästöpotentiaalista uusien energia-
tavoitteiden asettamisprosessin yhteydessä. 

Vihreän sähkön osuuden kasvattaminen Vihreän sähkön osuutta kasvatettiin Baltian maissa.

Uusiutuvan energian pilottihankkeiden toteuttaminen Jatkoimme pilottihankkeita, joista yksi oli julkisivuun kiinnitetyt 
aurinkopaneelit Oulussa.

Osaaminen ja rehtiys Toimet vuonna 2017
Henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelmien tarkistaminen Suunnitelmat tarkistetaan vuosittain
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Technopolis tarjoaa laadukkaita 
työympäristöjä, monipuolisia palve-
luita ja inspiroivia työyhteisöjä, jotka 
tehostavat asiakasyritysten liiketoi-
mintaa. Haluamme edistää asiakkai-
demme kannattavaa kasvua.

Kampukset ovat täynnä aktiviteet-
teja ja inspiroivia ihmisiä. Meille 
on ensisijaisen tärkeää, että asiak-
kaamme voivat tiloissamme edis-
tää liiketoimintaansa ja viihtyä, 

mutta myös oppia tuntemaan naa-
purinsa.

Yhteinen työympäristö -teeman 
kes keisiä painopistealueita ovat 
asiakastyytyväisyys ja hyvinvointi, 
toiminta yhteisöissä sekä taloudel-
lisen lisäarvon tuottaminen sidos-
ryhmille. 

Yhteisen työympäristön keskeiset 
mittarit on esitelty seuraavalla si-

vulla olevassa taulukossa. Olem-
me kiinnittäneet paljon huomiota 
liiketoimintaamme läheisesti liit-
tyvään nousevaan trendiin: tervey-
teen ja hyvinvointiin kiinteistöalal-
la. Aiomme jatkossakin etsiä yhä 
parempia tapoja mitata ja parantaa 
asiakkaidemme hyvinvointia ja 
tuottavuutta. 

Asiakastyytyväisyys ja 
hyvinvointi
Yrityksen tärkeimpiä investoin-
teja ovat henkilöstö ja toimitilat. 
Työpaikoilla nämä molemmat  

yhdistyvät. Oikeat ihmiset oikeas-
sa työympäristössä mahdollista vat 
me nestymisen. Techno  poliksen pal-
velukonseptissa toimitilat yhdisty-
vät asiakkaan liiketoimintaa tuke-
viin palveluihin.  

Tarjoamme joustavia ja tehok kaita 
toimitiloja, coworking-tiloja ja nii-
hin liittyviä palveluita. Hoidamme 
kaiken työtilojen suunnittelusta, 
aula- ja kokouspalveluista, ravinto-
loihin ja siivoukseen. 

Työympäristöratkaisut ovat kes-
keisessä asemassa työntekijöiden 

sitoutumisen parantamisessa: tut-
kimusten (esim. Steelcase Global 
Report 2016) mukaan tyytyväisyys 
työympäristöön korreloi voimak-
kaasti työntekijän sitoutuneisuuden 
kanssa. Autamme asiakkaitamme 
löytämään parhaan kumppanin 
työympäristöprojekteihinsa, jotta 
tuloksena on kunkin yrityksen ta-
voitteita parhaiten tukeva työym-
päristö.

Tiloissamme yhdistyvät työ ja yk-
sityiselämä, sillä haluamme paran-
taa asiakkaidemme työntekijöiden 
työhyvinvointia ja viihtyvyyttä. 

Yhteinen työympäristö

Yhteisöt, jotka tukevat menestymistä, 
hyvinvointia ja tuottavuutta. 

Hyvä työtyytyväisyys 
korreloi positiivisesti 
työntekijöiden hyvän 
sitoutuneisuuden 
kanssa.
Lähde: Steelcase Global Report 2016

10
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Tiloissamme he pääsevät harrasta-
maan liikuntaa, voivat hoitaa ter-
veyteen liittyvät asiat ja tavata mui-
ta ihmisiä ja olla osa yhteisöä.

Hyvinvointiviitekehykset
Vuonna 2017 pyrimme löytä-
mään uusia tapoja parantaa 
asiak kaidemme työhyvinvoin-
tia ja tuot tavuutta. Niitä olivat 
esimerkik si WELL-sertifioinnin 
ja vastaavien puitejärjestelmi-
en toteu tettavuustutkimukset. 
Emme to teuttaneet vuonna 2017 
sertifiointiprosesseja, mutta kehi-
timme palvelujamme vastaamaan 
entistäkin paremmin asiakkai-
demme nykyisiä tarpeita. Vuonna 
2018 jatkamme työtämme asiak-
kaiden työhyvinvoinnin ja tuotta-
vuuden parantamiseksi.

Toiminta yhteisöissä 
Technopolis edistää kampuksil-
laan yhteisöllisyyttä järjestämällä 
erilaisia verkostoitumistilaisuuk-
sia. Mittaamme tapahtumien osal-
listujien tyytyväisyyttä keräämällä 
palautetta. Annetut arviot on valit-
tu yhdeksi keskeisistä seurattavista 
mittareista. Kannustamme asia-
kasyrityksiämme käyttämään tois-
tensa palveluita. Technopoliksen 
tapahtumien tarkoituksena ei ole 
mainostaa tai myydä mitään, vaan 
tutustuttaa ihmiset toisiinsa. Mah-
dolliset uudet ja nykyiset asiakkaat 
saavat tilaisuuden tavata meidät ja 
toisensa.

Technopoliksen tapahtumissa on 
mahdollista löytää uusia kontak-
teja, saada uusia ideoita ja pitää 
hauskaa. Osa tapahtumista on kai-

kille avoimia, osa tarkoitettu vain 
asiakkaillemme. Meille on tärkeää 
luoda Technopolikseen yhteisölli-
syyttä ja pitää sitä yllä.

Technopolis pyrkii toimimaan 
vastuullisesti yhteisössä ja haluaa 
aktiivisesti auttaa yhteisöjä kasva-
maan ja menestymään. Techno-
polis tukee hyväntekeväisyystyötä 
vapaaehtoistyöohjelmalla, jonka 
ansiosta jokainen työntekijä voi 
käyttää yhden työpäivän vuodessa 
vapaaehtoistyöhön. 

Taloudellisen lisäarvon 
tuottaminen 
Technopolis tuottaa lisäarvoa kiin-
teistöjensä, henkilöstönsä, brän-
dinsä ja luonnonvarojen avulla.  
Yhtiön motto ”More than squares” 

Yleisarvosana 
(1–5) 4,5

Technopoliksen verkostoituminen vuonna 2017

Toimivat työympäristöt suunnitellaan käyttäjien todellisten tarpei-
den mukaan. Toimintakeskeisen tilasuunnittelun lähtökohtana on 
työntekijöiden hyvinvointi ja tuloksena on tehokkaampi toimisto.

Tapahtumien
määrä  
190

Osallistujat  
12 250 

Technopoliksen työympäristöratkaisut

Analyysi Tilat

Toiminta

Yhteinen työympäristö
2017 2016 Tavoite Mittari

Yhteisöt tukevat menestystä
Työskentely Technopoliksen kampuksilla parantaa asia-
kasyritysten imagoa työnantajana sekä työntekijöiden 
tyytyväisyyttä 

3,9 3,9 >4 Arvosana asiakas-
tyytyväisyyskyselyssä (1–5)

Yhteisöt luovat synergiaa 
Verkostoitumismahdollisuudet 4,0 4,0 >4 Arvosana asiakas-

tyytyväisyyskyselyssä (1–5)
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Technopolis-konsepti ja lisäarvon tuottaminen sidosryhmille

Tuotos

Rahoitus
Oma pääoma: 764,9 milj. euroa 

Vieras pääoma: 954,9 milj. euroa

Luonnonvarat
Vesi

Energia
Materiaalit

Henkilöstö
Työntekijät: 224
Kaupungit: 11
Kampukset: 17

Brändipääoma
Tuotekehitys

Arvo omistajille 
ja rahoittajille

Osakekohtainen tulos: 0,46 euroa
Maksetut korot ja muut maksut: 

16,8 milj. euroa

Ympäristövaikutukset
CO2päästöt:
28 kg/brm2

Energian kulutus: 
209 kWh/brm2

LEEDluokitukset: 25

Vaikutus yhteisöille
Työllisyys

Verot
Lahjoitukset

Arvo asiakkaille
Laadukkaat tilat

Hyvinvointi
Asiakastyytyväisyys

Panos

Yhteinen työympäristö Skaalautuva konsepti 

Asiakkuudenhallinta
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– enemmän kuin neliöitä – kuvas-
taa Technopoliksen identiteettiä 
palveluyhtiönä ja konseptia, jonka 
avulla lisäarvon tuottaminen ta-
pahtuu. Konseptinsa mukaisesti 
Technopolis tarjoaa työympäristö-
jä, jotka toimivat sujuvasti vuoro-
kauden ympäri, sekä työelämäpal-
veluita, jotka tarjoavat apua sekä 
työhön että vapaa-aikaan. Lisäksi 
Technopoliksen kampukset ovat 
täynnä aktiviteettejä ja innostavia 
ihmisiä, jotta Technopoliksen asi-
akkaat voisivat nauttia antoisasta 
yhteisöllisyydestä.

Technopolis on elinvoimainen yh-
teisö, jonka toimistokampuksilla 
työskentelee 50 000 ihmistä. Kun-
kin kampuksen 1–2 ankkuriasi-
akkaan ympärille muodostetaan 
kasvava itsenäinen yhteisö, josta 
yritykset voivat löytää itselleen 
asiakkaita ja uusia yhteistyökump-
paneita. Kun laajenemme uusiin 
kaupunkeihin ja maihin, myös 
asiakkaidemme verkosto laajenee. 
Kaikki asiakkaamme kuuluvat sa-
maan Technopolis-yhteisöön.

Technopolis-brändi on tulosta yli 
kolmenkymmenen vuoden liike-
toiminnasta. Asiakkaamme ovat 
tietoisia brändistämme ja vakiintu-
neista toimintatavoistamme. 

Asiakkaat ovat keskeisin sidosryh-
mämme. Toimintamme tähtää jat-
kuvuuteen ja asiakastyytyväisyy-
den parantamiseen. Toteutamme 
neljästi vuodessa asiakastyytyväi-
syyskyselyn, jonka avulla voimme 
kehittää liiketoimintaamme ja näin 

pitää asiakkaamme tyytyväisinä 
myös jatkossa.

Käytämme luonnonvaroja pää-
osin kiinteistöjen lämmitykseen, 
ilman vaihtoon, jäähdytykseen, va-
laistukseen ja pistorasiasähköön, 
käyttöveteen sekä uudisrakennus-
hankkeiden materiaaleihin. Opti-
moimalla näiden käytön voimme 
tarjota asiakkaillemme kustannus-
tehokkaat, viihtyisät, terveelliset ja 
turvalliset työtilat. Olemme pyrki-
neet rajaamaan toimintamme ym-
päristövaikutuksia erilaisilla ym-
päristöystävällisillä toimenpiteil lä 
ja investoinneilla. Technopolis 
käyttää LEED-sertifikaatteja  ym-
päristövaikutusten hallinnan ja 
minimoinnin työkaluna.

Pätevä ja motivoitunut henkilöstö 
on Technopoliksen menestyksen 
perusta. Voit lukea lisää henkilös-
tökäytännöistämme sivuilta 24–27.
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Kestävä tehokkuus

Pyrimme  lisäämään kilpailuky-
kyämme toimialalla tarjoamalla 
asiakkaillemme ekotehokkaita, 
ter veellisiä ja muuntojoustavia toi-
mitiloja ja palveluja. Sekä Techno-
poliksen asiakkaat että osakkeen-
omistajat hyötyvät kestävästä 
tehokkuudesta. Tehokkuuden li-
sääminen vähentää ympäristövai-
kutuksia ja painetta nostaa kun-
nossapitomaksuja. Lisäksi toimiva 
talotekniikka, ympäristöystävälli-
nen siivous ja terveelliset materiaa-
lit varmistavat sen, että asiakkaalla 
on laadukkaat toimitilat. Kestävä 
tehokkuus ylläpitää kiinteistöjen 
vuokrausastetta ja kannattavuutta. 
Tekniset investoinnit usein myös 
lisäävät kiinteistöjemme arvoa. 

Uudet energia- ja 
hiilijalanjälkitavoitteet
Kiinteistöjen energiankulutuksella, 
niiden päästöillä, vedenkulutuksel-
la ja jätteillä on merkittävin vaiku-
tus Technopoliksen toiminnan 
ekotehokkuuteen, minkä vuoksi ne 
valittiin keskeisimmiksi vastuulli-
suuden tavoitteksi.

Päivitimme vuonna 2017 ener-
giankäytön, vedenkulutuksen ja 
hiilidioksidipäästöjen vähennys-
tavoitteemme vastaamaan entistä 
paremmin säännöspäivityksiä, ta-
voitetasoamme ja kiinteistöportfo-
liomme potentiaalia. Uudet tavoit-
teet on esitetty taulukossa sivulla 8 

sekä tämän osion taulukoissa. Ta-
voitteiden vertailuvuosi on 2016. 
Uudet hiilidioksidipäästöjen vä-
hennystavoitteemme sisältävät 
Scope 1- ja Scope 2 -päästöt. 

Tavoiteluvut perustuvat alhaal-
ta ylöspäin etenevään analyysiin, 
ja olemme kiinnittäneet erityis-
tä huomioita kunkin kampuksen 
pitkän aikavälin investointisuun-
nitelmaan. Olemme hyödyntäneet 
myös ylhäältä alaspäin etenevää 
menetelmää sen varmistamisek-
si, että uudet tavoitteemme vas-
taavat myös ulkoisia vaatimuksia. 
Technopolis arvioi tavoitteitaan ja 
tavoitetasoaan jatkuvasti, ja suori-
tusta analysoidaan yksityiskohtai-
semmin vuosittain. Uudistuksessa 
päivitimme myös energiansäästön 
tiekarttamme, joka määrittelee 
seuraavat vaiheet uusien tavoittei-
demme saavuttamiseksi.  

Technopolis ei ole enää päivityk-
sen jälkeen seurannut vuoden 
2011 vertailukelpoiselle kiinteis-
tökannalle asetettuja tavoitteita, 
sillä ne kattoivat alle 50 prosenttia 
Techno poliksen nykyisestä kiin-
teistökannasta.

Ympäristöluokitukset ja 
-merkit 
Strategisen vastuullisuuslähesty-
mistapansa mukaisesti Techno-

Kestävä 
tontti- ja 

lähiympäristö
Innovaatiot

Vedenkäytön 
tehokkuus

Sisäympäristön 
laatu

Energia ja 
ilmasto-

vaikutukset
Materiaalit

LEED
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polis käyttää kiinteistöjensä ympä-
ristösuorituskyvyn vertailemisen 
ja kehittämisen työkaluna LEED 
(Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design) -ympäristö-
luokitusta. Luokitusta käytetään 
ohjaamaan sekä uudisrakenta-
mista että nykyisten rakennusten 
hoitoa. Kaikki merkittävät uudet 
orgaaniset rakennushankkeet ser-
tifioidaan, kuten myös soveltuvat 
nykyiset rakennukset. 

Käyttämällä LEED-luokitusjär-
jestelmää suunnittelun ja raken-

tamisen perustana olemme 
panostaneet huomattavasti kiin-
teistöjemme ympäristösuoritusky-
vyn kehittämiseen.

Yksi vuoden 2017 kohokohtia oli, 
kun Technopolis otti ensimmäi-
senä Suomessa käyttöön LEED 
Volume Program -ympäristöluo-
kitusmallin olemassa olevia raken-
nuksia varten. Lisäksi Technopolis 
alkoi ensimmäisenä yrityksenä 
Euroopassa ja toisena yrityksenä 
koko maailmassa hyödyntää mal-
lin kehittyneempää ja tiukempaa 
v4-versiota kiinteistöjensä serti-
fiointiin.

LEED Volume Program -malli 
mahdollistaa usean rakennuksen 
tehokkaan ympäristösertifioinnin 
ja edistää parhaiden käytäntöjen 
hyödyntämistä koko kiinteistökan-
nassa. Technopolis hyväksyttiin 
ohjelmaan, koska se on sitoutunut 
pitkäaikaisesti vastuullisuuteen ja 
koska sillä on jo useita LEED-luo-
kituksia. Volume Program -mallin 
ansiosta voimme parantaa käy-
täntöjemme yhtenäisyyttä sekä 
nopeuttaa ja tehostaa sertifiointi-
prosessia.  Technopoliksen ensim-

mäiset Volume Program -mallin 
mukaiset rakennukset sertifioi-
daan vuonna 2018.

Technopoliksella oli vuoden 2017 
lopussa 25 LEED-luokituksen saa-
vuttanutta kohdetta. Lisäksi yhdel-
le rakennukselle sekä Oslon että 
Espoon kampuksilla on myönnet-
ty BREEAM-ympäristöluokitus. 
Nämä kohteet vastaavat yhteensä 
noin 43:a prosenttia koko kiinteis-
tökannasta pinta-alalla mitattuna.

Yhtiön omien toimistojen ekote-
hokkuuden parantamista varten 
on valittu WWF Suomen myöntä-

LEED-sertifikaateilla osoitamme 
sitoutumisemme vastuullisuuteen 
asiakkaillemme, työntekijöillemme, 

sijoittajillemme sekä muille alan toimijoille 
tunnetun järjestelmän avulla.  

LEED EB: O&M
Kohde Luokitus
Elektroniikkatie 4, Oulu Kulta

Elektroniikkatie 6, Oulu Kulta

Elektroniikkatie 8, Oulu Kulta

Innopoli 2, Espoo Kulta

Innopoli 3ABC,  Espoo Kulta

Kontinkangas, Oulu Kulta

Lõõtsa 8A, Tallinna Hopea (v.4)

Peltola 1,  Oulu Kulta

Peltola 2, Oulu Kulta

Peltola 3, Oulu Hopea

Ruoholahti 1, Helsinki Kulta

Vantaa kampus Kulta

Vilnius Ozas, Alfa Kulta

Vilnius Ozas, Beta Kulta

Vilnius Ozas, Gama Kulta

Yliopistonrinne 1, Tampere Kulta

Yhteensä brm2  (Cert. Tot) %
LEED Kulta 36 %

LEED Hopea 2 %

BREEAM 5 %

Yhteensä 43 %

Ympäristösertifiointi
EPRA: CertTot

LEED Core & Shell 
Kohde Luokitus
Lõõtsa 5, Tallinna Kulta

Pulkovo 2, Pietari Kulta

Ruoholahti 2, Helsinki Kulta

Vantaa 5B (F) Kulta

Vantaa 6 (G) Kulta

Viestikatu 7BC, Kuopio Kulta

Vilnius Ozas, Delta Kulta

Yliopistonrinne 2, Tampere Kulta

Yliopistonrinne 3-4, Tampere Kulta

Meneillään olevat kehitys hankkeet (saavuttamassa)
Lõõtsa 12, Tallinna Platina

Ruoholahti 3, Helsinki Kulta

Vilnius Ozas, Penta Kulta

Vantaa (H) Kulta

Meneillään olevat merkittävät  
kehityshankkeet, jotka ovat  
saavuttamassa LEED-luokituksen 100% 

BREEAM New construction
Portal, Oslo Very Good

Innopoli 3D, Espoo Good
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mä Green Office -merkki. Techno-
poliksen konseptia ja palveluita 
on muutoinkin päätetty kehittää 
Green Officen mukaisesti. Techno-
poliksen omat toimistot Suomessa, 
Tallinnassa, Oslossa ja Vilnassa 
ovat saaneet yhteensä kymmenen 
WWF Suomen myöntämää Green 
Office -merkkiä. 

Rakennuttamisen 
ympäristövaikutukset 
Kuten edellä mainittiin, pyrimme 
minimoimaan uudisrakennushank-
keidemme ympäristövaikutukset 

suunnittelemalla ja rakennuttamal-
la ne kansainvälisen LEED-luoki-
tuksen mukaisesti. Ympäristöluo-
kitusten mukainen rakennuksen 
ylläpito sekä jälkitarkastukset tu-
kevat ekotehokkaiden järjestelmien 
oikeaoppista hyödyntämistä ja elin-
kaarivastuullisuutta käytön aikana.

Vuonna 2017 uudisrakennuskoh-
teissamme höydynnettiin erilaisia 
energiatehokkaita ratkaisuja mm. 
talotekniikkaan ja valaistukseen. 
Rakennuksiin esimerkiksi asen-
nettiin LED-valaisimia, energiate-
hokkaita LVI-ratkaisuja sekä auto-

Tyytyväisyys sisäilmaan ja 
sisäolosuhteisiin
5

4

3

2

1

0

2015 2016 2017

Energialähteet  
(sähkö ja lämpö) 

Uusiutuva enrgia 53 %
Fossiilinen ja ydinenergia 47 %

Energiankäyttöajakauma ja uusiutuva energia
               2017

EPRA Elec-Abs MWh %
Uusiutuva sähkö 84 625 40 %
Uusiutumaton sähkö 26 649 13 %
Uusiutuva kaukolämpö 25 333 12 %
Uusiutumaton kaukolämpö 59 448 28 %
Uusiutumaton kaasu 7 234 3 %
Kaukokylmä 6 223 3 %
Oma energiantuotanto (uusiutuva) 342 0 %
Yhteensä  209 854 100 %

2017 2016 2015
Sähkönkulutus 813 1 029 692
Normitettu lämmönkulutus  702 953 566
Kaukokylmä 37  23 19
Energian ominaiskulutus (kWh/brm2) 221 293 296
CO2-päästöt (kg/brm2) 157 145  148
Vedenkulutus (m3) 1 265 1 501 1 461

Omat tilat, MWh

Technopolis varmensi ympäristövastuun 
avainlukunsa vuodelta 2017.  

Lue lisää sivulta 42. 

maatiojärjestelmiä, joilla pystytään 
optimoimaan energiankulutusta.  
Kohteisiin valittiin myös vettä 

säästäviä vesikalusteita, mm. ve-
den säästä miseksi sekä lämmitys-
energian tarpeen vähentämiseksi.

Biodiversiteetin ylläpitämiseksi 
LEED-hankkeissa säilytettiin mah-
dollisuuksien mukaan viheralueita 
ja avointa tilaa rakennusten ym-
pärillä, huomioitiin hulevedet ja 
niiden imeyttämismahdollisuudet.  
Kohteiden sijainti pyrittiin valitse-
maan välttäen alueita, jotka ovat 
suojeltuja tai joilla esiintyy uhan-
alaisia lajikkeita. Technopoliksen 
rakennustyömaiden energian-
kulutus oli arviolta yhteensä 630 
MWh. Hiilijalanjäljeksi tämän 
epäsuoran energiankulutuksen 
osalta on arvioitu yhteensä 110 
tonnia.

Tilojen terveellisyys, 
turvallisuus ja esteettömyys
Technopolis tukee asiakasyritys-
tensä tuottavuutta ja viihtyvyyttä  
tarjoamalla terveellisiä, turvallisia 
ja esteettömiä toimistokampuk-
sia. Uudisrakennushankkeille on 
asetettu jo rakentamisvaiheessa 
puhtausluokkatavoitteet ja sisäil-
man laatutavoitteet, ja laatuun 

panostetaan ilmamäärillä, suoda-
tinvalinnoilla, monikäyttäjätilojen 
CO2-seurannalla ja rakentamisen 

aikaisella puhtaudenhallinnalla. 
Materiaalivalintojen vähäpäästöi-
syyteen kiinnitetään huomiota, 
ja tilojen lämpöviihtyvyyttä sekä 
päivänvalon määrää optimoidaan 
laadukkaan suunnittelun avulla. 

Technopolis seuraa sisäilman laa-
tua teknisellä seurannalla sekä 
asiakaspalautteen avulla. Seu-
raamme kaikilla kampuksillamme 
tyytyväisyyttä sisäilmaan ja sisä-
olosuhteisiin myös neljännesvuo-
sittain toteutettavassa asiakastyy-
tyväisyyskyselyssä. Tyytyväisyys 
sisäilmaan ja sisäolosuhteisiin il-
maistaan asteikolla 1–5. Vuonna 
2017 vastausten keskiarvo oli 3,6, 
pysyen  samalla tasolla kuin edel-
lisvuonna.

Turvallisuus ja esteettömyys var-
mistetaan jo suunnitteluvaiheessa 
kaikissa Technopolik sen uudisra-
kennushankkeissa. Huomioimme 
muun muassa paikalliset inva-wc- ja 
inva-autopaikkamääräykset, pyörä-
tuoliluiskat sekä palo- ja pelastus-
määräykset, ja päivitämme pelastus-
suunnitelmat säännöllisesti. 
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Energia (MWh)
Suomi Norja Ruotsi Viro Liettua Venäjä Yhteensä

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017
2016 

2) 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015
EPRA
sBPR

Energia 
Sähkön konaiskulutus 1) 72 875 78 914 78 494 9 704 10 342 10 775 4 102 1 805 9 491 9 352 8 503 9 860 6 765 6 488 5 242 5 303 4 956 111 274 112 481 109 216 Elec-Abs
Kiinteistösähkö 1) 32 184 34 008 35 016 4 156 4 325 4 512 - - 4 464 4 458 3 793 1 302 960 2 894 3 035 3 165 2 792 45 141 46 916 49 008 
Lämmönkulutus 65 164 75 110 65 035 4 904 5 193 5 099 2 423 958 3 102 2 490 2 421 4 936 4 728 3 843 80 529 88 480 76 399 DH-Abs
Normitettu lämmönkulutus 69 416 81 239 77 383 4 904 5 193 5 099 2 423 958 7 234 7 369 7 377 3 102 2 490 2 421 4 936 4 728  3 843 92 015 101 977 96 123 DH-Abs
Kaukokylmä 567 647 591 3 629 3 793 3 895  2 027 1 057          6 223 5 498 4 486 DC-Abs
Polttoaineet 7 234 7 369 7 377         7 234 7 369 7 377 Fuel-Abs
Oma energiantuotanto 
(uusiutuva) 249 259 35 35 57  6 342  300 
Energian kokonaiskulutus 143 107 152 3153) 156 468 18 238 19 328 19 769 8 552 3 821 16 760 16 756 15 880 13 019 9 261 8 909 10 178 10 031  8 800 209 854 211 5123) 209 826 
Kokonaisenergian  
ominaiskulutus (kWh/brm2) 224  2233)  220 171 181 185 223 199 175 176 167 170 183 176 236 233 204 209 2113) 209 

Energy-
Int

0,4 % -5,6 % 11,9 % -0,7 % -6,8 % 1,5 % -0,9 %
Ominaiskulutuksen muutos % 
2017/2016

-10 % Tavoite 2025

Kiinteistöenergian kulutus 102 416 107 4093) 112 991 12 689 13 312 13 506 4 450 2 016 11 734 11 862 11 170 4 461 3 456 5 315 7 971 7 893 6 636 143 721 145 9473) 161 352 
Kiinteistöenergian  
ominaiskulutus (kWh/brm2) 160 1573) 159 119 125 126 116 105 123 125 118 58 68 105 185 183 154 143 1463) 

Energy-
Int

1,9 % -4,6 % 10,4 % -1,8 % -14,4 % 1,0 % -1,7 %
Ominaiskulutuksen muutos % 
2017/2016

-10 % Tavoite 2025

Energiankulutuksen ja siitä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen raportoinnin kattavuus on 99,2 % Technopoliksen kiinteistökannasta bruttopinta-alalla mitattuna. Arvioidun kulutuksen osuus on alle 1 %. Energian kokonais- ja ominaiskulutuksen laskennassa huo-
mioidaan sääkorjattu lämmönkulutus Suomen osalta. Energian ominaiskulutus (tavoitteemme) lasketaan ja esitetään kahdella tavalla: sähkön kokonaiskulutuksella ja kiinteistösähköllä (yleiset tilat) laskettuna, molemmat ominaiskulutusindikaattorit sisältävät 
lämmityksen ja kaukojäähdytyksen koko rakennusalan osalta. Nimittäjänä molemmissa on käytetty bruttoalaa. Energia- ja hiilijalanjälkitavoitteiden vertailuvuosi on 2016.
1) Sähkön kokonaiskulutusrivi sisältää asiakastilojen kulutuksen. Taulukossa esitetty kiinteistösähkön osuus perustuu osin arvioituun kulutukseen (extrapolaatio), koska projekti kiinteistösähkön erottamiseksi oli käynnissä vuoden aikana.  
Ruotsin Gårda-kampuksen kiinteistösähköä ei seurata vuokralaisten omistamien mittareiden vuoksi.
2) Hankittu 7/2016
3) Yksi divestoitu kulutusprofiililtaan poikkeava kohde on poistettu ominaiskulutuksen ja kokonaisenergian laskennasta vuodelta 2016, jotta tavoitteemme vertailuvuosi olisi vertailukelpoinen. 

Energia, vertailukelpoiset kohteet (MWh)
Suomi Norja Viro Liettua Venäjä Yhteensä

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 EPRA sBPR
Energia, vertailukelpoiset kohteet 
Sähkönkulutus 64 729 66 219 9 704 10 342 9 491 9 352 6 360 6 765 5 242 5 303 95 526 97 981 Elec-LfL
Kiinteistösähkö 28 061 28 467 4 156 4 325 4 464 4 458 865 960 3 035 3 165 40 581 41 375
Lämmönkulutus 56 906 56 005 4 904 5 193 2 435 2 490 4 936 4 728 69 182 68 416 DH-LfL
Normitettu lämmönkulutus 60 684 60 502 4 904 5 193 7 234 7 369 2 435 2 490 4 936 4 728 80 194 80 281 DH-LfL
Kaukokylmä 567 647 3 629 3 793 4 196 4 440 DC-LfL
Polttoaineet (MWh) 7 234 7369 7 234 7 369 Fuel LfL
Energian kokonaiskulutus 125 980 127 368 18 238 19 328 16 725 16 720 8 795 9 255 10 178 10 031 179 916 182 703
Kokonaisenergian ominaiskulutus (kWh/brm2) 147 149 171 181 175 175 174 183 236 233 210 213 Energy-Int

-1,5 % Muutos % 2017/16

Kiinteistöenergian kulutus  89 311  89 615  12 689  13 312  18 933  19 195  3 300  3 450  7 971  7 893  132 205  133 465 
Kokonaisenergian ominaiskulutus (kWh/brm2)  104  105 119  125  198 201 65 183  185  183  154  156 Energy-Int

-0,9 % Muutos % 2017/16

Kattavuus 99,2 %

Kattavuus 99,1 %
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Energia 
Technopoliksen pitkän tähtäimen 
suunnitelmat tukevat kohteiden 
elinkaarivastuullisuutta. Olemme 
kehittäneet olemassa olevan kiin-
teistökannan energiatehokkuutta 
aktiivisesti raportointikaudella 
optimointitoimien ja energiainves-
tointien avulla. Päivitimme tavoit-
teemme vuoden aikana alhaalta 
ylöspäin suuntautuvan analyysin 
avulla. Samalla päivitimme tiekart-

tamme, jotta voimme saavuttaa 
suunnitellut säästötavoitteet. Tie-
kartan mukaisesti aiomme jatkaa 
energiakatselmusten ja erilaisten 
analyysien tekemistä. Aiomme 
myös tarkastella mahdollisia uusia 
energiainvestointeja pitkän aikavä-
lin investointisuunnitelmissa.
 
Haluamme myös varmistaa, että 
tavoitteet ja toimet vastaavat päivit-
täisiä kiinteistönhoidon käytäntöjä.

Jatkamme katselmuksissa havaittu-
jen säästömahdollisuuksien mo -
nis tamista kiinteistökannassa. 
Energiansäästötoimiin ovat osallis-
tuneet kiinteistöhuoltokumppanit, 
joille Technopoliksen ympäristöta-
voitteet on jalkautettu osana sopi-
musten palkkiorakenteita. 

Technopolis on allekirjoittanut 
toimitilojen energiatehokkuus-
sopi muksen ja siten sitoutunut 

7,5 %:n energiansäästötavoitteeseen 
vuoden 2025 loppuun mennessä. 
Meillä on myös energiatehokkuus-
direktiivin mukainen Toimitilojen 
energiatehokkuussopimusta tukeva 
yrityksen energiakatselmus, joka 
tukee kohdekatselmuksia.

Tavoittelemme uudisrakennus-
hankkeillemme vähintään energia-
todistusluokka B:tä, mikäli koh-
teessa ei sijaitse ravintolaa tai muita 

erityistiloja. Muiden tuotteiden ja 
palveluiden osalta pyrimme vihre-
än hankintaohjeemme mukaisesti 
hankkimaan korkean energialuok-
kamerkinnän saavuttaneita tieto- 
ja viestintätekniikan laitteita sekä 
huomioimaan energiatehokkuus-
asetukset laitteiden käytössä. 

Myös uusiutuva energia on meille 
ensiarvoisen tärkeää. Vuonna 2017 
solmimme uusia kumppanuuksia, 

CO2-päästöt  (tCO2e)

Suomi Norja Ruotsi Viro Liettua Venäjä Yhteensä Kattavuus, %
Scope 1 ja 2
EPRA: GHG-Dir-Abs, GHG, Indir-Abs, GHG-Int 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2015 99,2 %
Kaasu 0 0 0 1 440 0 0  1 440 1 435 -
Scope 1 yhteensä 0 0 0 1 440 0 0  1 440 1 435 -
Markkinaperusteiset päästöt (Market based)
Sähkö 0 84 1 370 7 003 0 1 693  10 150 11 940 9 463
Kaukolämpö 13 224 212 114 0 837 1 594  15 983 19 987 21 870
Kaukokylmä 14 86 48 0 0 0  148 275 270
Scope 2, yhteensä 13 238 383 1 532 7 003 837 3 288  26 281 32 203 31 603
Yhteensä 13 238 383 1 532 8 442 837 3 288  27 721 33 638 31 603
CO2-päästöt (kg/brm2) 20 4 40 88 11 76  28  312)  31 

-11 Ominaiskulutuksen muutos % 2017/16
-30 % Tavoite 2025

Sijaintiperusteiset Scope 2 päästöt
Sähkö 13 190 84 1 370 8 893 1 834 1 693  27 065 
Kaukolämpö ja -kylmä 11 482 153 119 1 440 326 1 594  15 114 
Yhteensä (Scope 1&2) 24 673 237 1 489 10 332 2 160 3 288  42 178 49 166
CO2-päästöt (kg/brm2) 38 2 39 108 28 76  42 48

CO2-päästöt lasketaan ja raportoidaan sekä markkina- että sijaintiperusteisilla päästökertoimilla. Tavoitteemme laskennassa käytämme markkinaperusteisia kertoimia, tavoite sisältää Scope 1 ja 2 päästöt. Tavoitteemme vertailuvuosi on 2016.
Energiankulutuksen markkinaperusteisten päästöjen laskennassa käytetyt CO2-päästökertoimet perustuvat paikallisten energiayhtiöiden tietoihin toimittamansa energian tuotantotavoista ja päästöistä, muutamassa poikkeustapauksessa kansallista 
päästökerrointa on käytetty. Lue lisää päästölaskennassa käytetyistä kertoimista sivuilta 34–35.
Biogeeniset Scope 1 -päästöt olivat 0, koska Technopolis ei polttanut biomassaa.
Yksi divestoitu kulutusprofiililtaan poikkeava kohde on poistettu ominaiskulutuksen laskennasta vuodelta 2016, jotta tavoitteemme vertailuvuosi olisi vertailukelpoinen.
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jotta voimme lisätä paikallista au-
rinkoenergian tuotantoa.

Vuonna 2017 Technopoliksessa 
käytettiin  209 854  MWh energi-
aa, josta 53 % oli tuotettu uusiutu-
villa energialähteillä. Ostoenergian 
lisäksi meillä on omaa aurinkopa-
neeleista saatavaa paikallista säh-
köntuotantoa 129 MW. Paikalli-
nen aurinkoenergiatuotantomme 
yli kaksinkertaistui edellisvuoteen 
verrattuna. 

Konsernin kohteiden kokonaise-
nergian ominaiskulutus oli  209 
kWh/brm2 ja laskua oli noin 1 % 
verrattuna vuoteen 2016. Ominais-
kulutuksen muutos vertailukaute-
na johtuu investoinneista, käyttö-
teknisistä säästötoimenpiteistä ja 
käyttöasteiden sekä -tapojen muu-
toksista. Lisäksi kesä oli vuonna 
2017 kylmempi kuin vuonna 2016 

ja tämä vähensi sähkön kulutusta 
vuonna 2017. Vertailukelpoisten 
kohteiden kulutus väheni samalla 
ajanjaksolla 1,5 %. 

Vuonna 2017 ilmoitettiin virallises-
ti, että Technopolis saavutti Suo-
messa toimitilojen energiatehok-
kuussopimuksen mukaisen 6 %:n 
säästötavoitteen kaudella 2008–
2016. Technopolis on myös liittynyt 
energiatehokkuussopimuksen uu-
delle kaudelle, joka ulottuu vuodes-
ta 2017 vuoteen 2025. 

Uusien energiatavoitteidemme 
mukaisesti seuraamme energian-
säästöinvestointiemme ja opti-
mointitoimenpiteidemme säästö-
vaikutuksia konsernin laajuisesti. 
Vuonna 2017 saavutetut lasken-
nalliset säästövaikutukset olivat 
noin 600 MWh. Tavoitteenamme 
on saavuttaa toimenpiteillä 7,5 %:n 

säästöt vuoteen 2025 mennessä 
verrattuna vuoteen 2016. Kehi-
tämme yhä parempia menetelmiä 
energiansäästötoimenpiteidemme 
vaikutuksien arviointiin. 

Hiilidioksidipäästöt
Technopolis-konsernin kaikkien 
kohteiden hiilijalanjälki, sisältäen 
scope 1 ja scope 2 -päästöt (market 
based) oli 28 kg/brm2 ja päästöjen 
kokonaismäärä oli 27 721 t (33 638 t). 

Edellisvuoteen verrattuna Techno-
poliksen kiinteistöjen energianku-
lutuksen hiilijalanjälki (kg/brm2) 
pieneni 11 %. Muutos johtui mm. 
lisääntyneestä vihreän sähkön han-
kinnasta Baltian kampuksillamme. 

Technopolis pyrkii pienentämään 
kiinteistöjensä suoran energian-
kulutuksen hiilijalanjälkeä paran-
tamalla energiatehokkuutta sekä 

käyttämällä uusiutuvilla energia-
lähteillä tuotettua energiaa. Vuo-
den 2017 aikana toteutetuista 
energiatehokkuustoimenpiteis-
tä saatu energiansäästö vastaa n.  
105 t CO2-päästömäärän suuruis-
ta vähennystä. Tämä on laskettu  
Motivan kaukolämmön yhteistuo-
tannon CO2-kertoimen (176 kg 
CO2/MWh) avulla. 

Technopolis ei toistaiseksi rapor-
toi hiilidioksidin lisäksi muita kas-
vihuonekaasupäästöjä eikä niiden 
ilmastonlämpenemispotentiaalia. 

Vesi
Technopolis-konsernin kaikkien 
kohteiden veden ominaiskulutus 
oli 5 397 l/käyttäjä/vuosi ja koko-
naiskulutus 287 635 m3/vuosi. 
Kon sernin kaikkien kohteiden ve-
den ominaiskulutus käyttäjää koh-
den laski edellisestä vuodesta 2 %.

Olemassa olevaan kiinteistökan-
taan tehdyissä energiakatselmuk-
sissa mitattiin veden painetta ja tar-
kasteltiin säästömahdollisuuksia, 
ja asennettiin mm. vettä säästäviä 
vesikalusteita. Uudisrakennushank-
keiden vesitehokkuuteen panostet-
tiin. Sitä on tarkasteltu kohdassa 
rakennuttamisen ympäristövaiku-
tukset.

Jätteet
Technopolis jatkoi vuonna 2017 
neljännesvuosittain järjestettäviä 
jätehuollon seuranta- ja kehitys-
palavereja. Niissä tunnistettiin 
kehitystoimenpiteitä, joilla voi-
daan ehkäistä jätteen syntymistä 
sekä edistää lajittelua ja jätteen 
hyötykäyttöä. Päätöksenteon tu-
kena palavereissa hyödynnettiin 
jätteiden tunnuslukuseurantaa. 
Techno poliksen omissa toimis-
toissa ja osalla asiakkaista käytös-

CO2 päästöt, vertailukelpoiset kohteet (tCO2e)
Suomi Norja Viro Liettua Venäjä Yhteensä

Kattavuus, 
% 1)

EPRA: GHG-LfL, GHG-Int 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Scope 1 (Kaasu) 0 0 0 0 1 440 1 435 0 0 0 0 1 440 1 435 99,1 %
Sähkö 0 84 0 7 003 8 763 0 862 1 693 1 713 8 780 11 337
Kaukolämpö 11 676 12 117 212 225 0 0 658 722 1 594 1 527 14 141 14 591
Kaukokylmä 13,5 40,1 86,4 235,2 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 275
Scope 2, yhteensä 11 690 12 157 383 460 7 003 8 763 658 1 584 3 288 3 240 23 021 26 204
Yhteensä 11 690 12 157 383 460 8 442 10 198 658 1 584 3 288 3 240 24 461 27 639

CO2-päästöt (kg/brm2) 21 22 4 4 88 107 13 31 76 75 29 32

-11
Muutos, % 

2017/16
1) Vertailukelpoiset luvut on laskettu markkinaperusteisilla päästökertoimilla. 
Vertailukelpoisen portfolion sisällä raportoinnin kattavuus on 99,1 %
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sä oleva Green Office -järjestelmä 
antaa ohjeita myös jätteen synnyn 
ehkäisemiseksi sekä jätteiden lajit-
telun edistämiseksi.

Jätehuoltoa kehitettiin raportointi-
vuonna aktiivisesti. Yksityiskohtai-
nen analyysi siitä, kuinka erityisesti 
jätteen kuljetus voidaan optimoida 
Suomessa, tehtiin yhteistyössä jäte-
huoltokumppanimme kanssa. Tu-
loksena olivat entistä tehokkaam-
mat ja  ympäristöystävällisemmät 
jäteastioiden tyhjennysvälit. 

LEED-ympäristöluokitusta tavoit-
televissa uudisrakennushankkeissa 
ja olemassa olevissa kohteissa kiin-
nitettiin huomiota jätetilan saavu-
tettavuuteen, kokoon, tyhjennysvä-
lien riittävyyteen, lajitteluohjeisiin 
ja -käytäntöihin sekä kohteessa 
kerättäviin jätejakeisiin. Jätehuollon 
tehokkuutta seurattiin ja auditoitiin 
myös olemassa olevien kohteiden 
ympäristöluokitushankkeissa. 

Technopoliksen kierrätysaste oli 
67 %, jätteenpoltto energiaksi mu-

kaan lukien. Kierrätysaste ei sisällä 
rakennustyömaita. Kierrätysaste 
pieneni verrattuna viime vuoteen 
pääosin siitä syystä, että dives-
toimme Jyväskylän liiketoiminnan 
Suomessa. Siellä oli korkea kierrä-
tysaste verrattuna Baltian ja Pieta-
rin portfolioomme. Kierrätysaste 
laski myös Pietarin kampuksen 
lisääntyneen sekäjätteen määrän 
vuoksi. Vuonna 2017 jätehuollon 
tietoja kerättiin jätteen loppukä-
sittelymuodoittain ja jätejakeit-
tain kaikista liiketoimintamaista. 

Technopoliksen kiinteistöissä 
syntyvien jätejakeiden loppukä-
sittelytavat vaihtelevat alueittain 
paikallisen jätehuoltokumppanin 
toiminnan mukaisesti. 

Jätemäärät esitellään käsittely-
muodoittain oikealla olevassa 
kuvaajassa. Tässä yhteydessä kier-
rätettävä jäte käsittää myös uudel-
leen käytettävän jätteen ja materi-
aalien uusiokäytön. Poltettava jäte 
käsittää energiajätteen lisäksi myös 
massapoltettavan sekajätteen ja 

muut poltettavat jätteet, kuten 
puujätteet. Erityiskäsitellyt jätteet 
käsittävät vaaralliset jätteet sekä 
ongelmajätteet. Kompostoitava 
jäte käsittää biojätteet. Jätemäärät 
jakeittain perustuvat jätehuolto-
kumppaneiden toimittamiin kiin-
teistöjen jätemäärätietoihin.

Vuokralaiset vastaavat pääosin 
oman toimintansa aiheuttamis-
ta erityisistä jätejakeista, kuten 
SER- ja ongelmajätteistä, vaikkakin  
Techno polis järjestää kampuksil-

Vedenkulutus
Suomi Norja Ruotsi Viro Liettua Venäjä Yhteensä Kattavuus, %

EPRA:  Water-abs, Water-Int 99,2 %
Vedenkulutus (m3)
2015  142 811  24 665  23 325  25 078  26 769  242 648 
2016  175 572  24 001  8 913  26 791  24 409  25 773  285 578 
2017  161 698  22 924  14 950  26 880  31 949  29 235  287 635 
Vedenkulutus (l/FTE/päivä)  12,4  20,9  24,1  13,4  17,4  32,5  14,8 
Vedenkulutus (l/FTE/vuosi) 4 539 7 641 8 794 4 902 6 348 11 879 5 397

5 000 Tavoitetaso (l/FTE/vuosi)

Arvioidun kulutuksen osuus on alle 2,5% 8 % Erotus, Nykytaso/Tavoite

Vedenkulutus, vertailukelpoiset kohteet 
Suomi Norja Viro Liettua Venäjä Yhteensä

Kattavuus, 
%

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
EPRA: Water-Lfl, Water-Int 99,1 %
Vedenkulutus (m3)  149 678  145 174  22 924  24 001  26 880  26 791  23 909  24 409  29 235  25 773  252 625  246 147 
Vedenkulutus (l/FTE/vuosi) 4 923 5 196 7 641 8 000 4 902 4 489 6 827 6 396 11 879 10 426 5 632 5 699

Vertailukelpoisen portfolion sisällä raportoinnin kattavuus on 99,1 %
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laan vuosittain yhteisiä SER- ja on-
gelmajätekeräyksiä. Vuokralaisten 
omien SER- ja ongelmajätteiden 
osalta Technopoliksella ei ole tie-
toja käytettävissä. Ongelmajättei-
den määrä vuonna 2017 Techno-
polis-konsernissa oli vähäinen ja 
koostui lähinnä akuista ja paris-
toista. Myöskään Technopoliksen 
käytössä olleiden leasing-mallilla 
hankittujen IT-laitteiden ja tu-
lostuspalveluihin liittyvien lait-
teiden jäteosuus ei ole mukana 
jätemäärissä, sillä laitteiden mah-
dollisesta myöhemmästä käytöstä 
ja loppuelinkaaresta huolehtii lea-
sing-kumppani.

Paperinkulutus 
Osana Technopoliksen Green Of-
fice -toimintaa merkin saaneissa 
kohteissa kerättiin tietoja vuonna 
2017 kulutetun paperin määrästä. 
Paperia käytetään Technopoliksen 
omissa toimistoissa, minkä lisäksi 
sitä myydään asiakkaille. Kaikki 
Technopoliksen hankkima pape-
ri on PEFC-, FSC- tai Blue Angel 
-sertifioitua. Lisäksi yhtiön omissa 
toimistoissa on vakioasetuksena 
kaksipuolinen mustavalkotulostus, 
ja elektronista tallentamista sekä 
tiedon jakamista suositaan tulos-
tamisen sijaan. Paperinkulutuksen 
seurantaa ovat helpottaneet Suo-
men kampuksilla kopiokoneisiin 
asennetut turvatulostuksen mah-
dollistavat kortinlukijat. Techno-
poliksen Suomen toimistojen pa-
perinkulutus oli raportointivuonna 
yhteensä 2 670 kg, pysyen samalla 
tasolla kuin edellisvuonna.

Jätemäärät käsittelymuodoittain (t)

Suomi Norja Ruotsi Viro Liettua Venäjä Yhteensä Kattavuus, %

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2015 98,1 %

EPRA:  Waste-Abs

Uudelleen käytetyt, hyödynnetyt sekä 
kierrätetyt 540 34 5 126 67 9 780 956 739

Kompostoidut 356 31 0 21 0 0 408 437 480

Erityiskäsitellyt 1) 3 13 0 0 0 0 15 13 10

Poltetut 931 143 22 186 0 0 1 282 1 366 630

Kaatopaikalle viedyt 0 0 0 433 542 213 1 188 1 041 1 227

Yhteensä 1 829 220 27 766 609 221 3 673 3 813 3 086

Kierrätysaste % 100 % 94 % 100 % 44 % 11 % 4 % 67 % 72 % 60 %

Jätteen määrä yhteensä (kg/FTE) 51 73 16 140 121 93 69 75 65

 Arvioidun kulutuksen osuus on alle 1 %. Vaarallinen jäte raportoidaan kategorian ”Erityiskäsitellyt” alla (rivillä esitetty määrä vastaa vaarallisen jätteen määrää).

Jätetyypit käsittelymuodoittain

Uudelleen käytetyt, hyödynnetyt  
sekä kierrätetyt 32 %

Kompostoidut 21 %

Poltetut 35 %

Erityiskäsitellyt 0,4 %

Kaatopaikalle viedyt 11 %

Jätetyypit käsittelymuodoittain, vertailukelpoiset kohteet

EPRA: Waste-LfL Group Lf-L 2017 Group L-f-L 2016

t % t %

Uudelleen käytetyt, hyödynnetyt sekä kierrätetyt 696 20 % 801 24 %

Kompostoidut 347 10 % 327 10 %

Erityiskäsitellyt 15 0 % 13 0 %

Poltetut 1 174 34 % 1 165 35 %

Kaatopaikalle viedyt 1 188 35 % 1 041 31 %

Yhteensä 3 420 100 % 3 347 100 %
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Matkustus
Suomesta ostettujen ja tehtyjen 
matkojen osalta matkustustie-
toa kerättiin Suomen toimintojen 
matkalaskujärjestelmästä, muiden 
liiketoimintayksiköiden paikalli-
sesti hankkimista matkoista sekä 
Suomen matkatoimistojen kautta 
hankituista matkalipuista. Tiedot 
sisältävät lentäen, junalla ja henki-
löautolla tehdyt matkat. Matkus-
tuksen tiedot eivät sisällä muiden 
kuin Suomen yksiköiden henkilö-
autolla tehtyjä työasiointimatkoja. 

Matkustettujen kilometrien koko-
naismäärä oli raportointivuonna 
1 486 953 km ja se nousi edellis-
vuodesta 9 %. Kilometrien määrä 
henkilöä kohden nousi 21 % edel-
lisvuodesta. 

Matkustuksen ympäristövaikutus-
ten osalta päädyttiin seuraamaan 
CO2-päästöjä niitä koskevien tie-
tojen saatavuuden, yleisen kiinnos-
tuksen ja merkittävän kasvihuo-
neilmiötä edistävän vaikutuksen 
vuoksi. Matkustettujen kilometrien 
aiheuttamien CO2-päästöjen arvi-
oinnissa on käytetty LIPASTO:n 
eli VTT:ssä toteutetun Suomen 
liikenteen pako kaasupäästöjen ja 
energiankulutuksen laskentajär-
jestelmän CO2-päästökertoimia 
liikenne muodoittain vuodelta 2011. 
Tavarankuljetuksen kilometrien ja 
päästövaikutuksen tietoja Techno-
polis ei toistaiseksi kerää, sillä 
tavarankuljetuksen vaikutus kiin-
teistösijoitustoimialalla ei ole yhtä 
olennainen kuin henkilöstön mat-
kustamisen. Hankintoja tehtäessä 

Matkustuksen CO2 -päästöt (Scope 3)

Osuus työmatkustuksesta CO2-päästöt, kg

2017 2016 2015 2017 2016 2015

Lennot 88 % 87 % 86 % 192 138 165 768 164 631

Juna 6 % 6 % 7 % 5 085 5 778 3 378

Auto 6 % 6 % 7 % 12 293 12 522 12 592

Yhteensä 100 % 100 % 100 % 209 516 184 626 180 932

pyritään kuitenkin minimoimaan 
tavarankuljetuksen ympäristövai-
kutukset tekemällä hankintoja vih-
reän hankintaohjeen mukaisesti 
tarpeenmukaisesti, suunnitelmalli-
sesti ja suurissa erissä. 

Pyrimme hillitsemään matkustuk-
sen hiilidioksidipäästöjä esimer-
kiksi tarjoamalla työntekijöille sekä 
asiakkaille mahdollisuuden hyö-
dyntää videoneuvottelupalveluita 
työmatkustamisen sijasta. Yhtiö on 
määritellyt myös etätyöpolitiikan, 
ja työntekijöillä on tietokoneissaan 
käytössään etäkommunikointivä-
lineet. Lisäksi Technopoliksen au-
toetupolitiikka kieltää CO2-pääs-
töiltään 140 g/km ylittävät autot, 
kun on kyse auton käyttöedusta ja 
vapaasta autoedusta.
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Ilmastonmuutos keskipisteessä 

Hiilijalanjäljestä hiilikädenjälkeen

Technopolis pyrkii vihreillä hankinnoillaan kehittämään palvelutar-
jontaansa ympäristöystävällisemmäksi ja tarjoamaan asiakkailleen 
lisäarvoa omissa vastuullisuushankkeissaan. Esimerkiksi Techno-
poliksen videokokouspalvelut sekä coworking-työtilat säästävät 
asiakkaiden ja vierailijoiden aikaa,  rahaa ja matkustuksen aiheut-
tamaa ympäristökuormitusta. Kokoustiloissa suositaan energia-
tehokasta valaistusta ja ilmanvaihdon hiilidioksidiohjausta. Siivouk-
sessa käytetään mahdollisuuksien mukaan ympäristömerkittyjä 
tuotteita ja tarjolla on myös vedetön siivousvaihtoehto. Tarjoamme 
Suomen ja Liettuan kampuksilla 100 % uusiutuvilla energialähteillä 
tuotettua sähköä.

Technopolis tarjoaa useilla kampuksillaan sähköautojen latauspis-
teitä. Tällä hetkellä niitä löytyy jo Suomesta, Liettuasta, Norjasta 
ja Virosta, mutta suunnittelemme niiden määrän kasvattamista.  
Lisäksi Technopoliksen uudisrakennushankkeet pyritään sijoitta-
maan hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden lähelle. Kohteiden 
käyttäjiä kannustettiin raportointivuonna käyttämään vähäpääs-
töisiä ajoneuvoja tai kevyen liikenteen kulkuvälineitä tarjoamalla 
niille erikseen merkittyjä pysäköintipaikkoja, latauspisteitä ja pyö-
rätelineitä. Pulkovon kampuksella Venäjällä oli raportointivuonna 
käytössä myös toimistokampuksen ja keskustan välillä sukkuloiva 
bussi työntekijöitä varten.

Meillä sanat ja teot kohtaavat. Kannustamme omia työntekijöitäm-
me pyöräilemään töihin ja osallistumaan erilaisiin hauskoihin kam-
panjoihin, kuten Kilometrikisaan. Järjestimme myös tänä vuonna 
Tour de Technopolis -pyöräilytapahtuman, johon osallistui yli sata 
asiakasta, kumppania ja muuta innokasta lajin harrastajaa.

Verkkosivuillamme on selvitys ilmastonmuutokseen liittyvistä ris-
keistä ja mahdollisuuksista.

https://www.technopolis.fi/2017/08/tour-de-technopolis/ 
https://www.technopolis.fi/app/uploads/2017/02/Ilmastonmuutos_riskit_mahdollisuudet.pdf 
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Kasvuresursointi
Tiedämme menestyksen avaimen 
olevan se, että yrityksellä on oi-
keat ihmiset oikeissa tehtävissä. 
Arvioim me keväällä 2017 konser-
nin strategian perusteellisesti ja 
olemme valmistautuneet strate-
giseen kasvuun palkkaamalla uu-
sia avainhenkilöitä. Vuonna 2018 
haemme myös lisää uusia kykyjä, 
jotka voivat edistää kasvuamme. 
Rekrytoinnissa kiinnitämme eri-
tyistä huomiota siihen, että haki-
joiden arvot vastaavat omiamme 
ja he ovat valmiita sitoutumaan 
strategisiin tavoitteisiimme. Useim-
mista avoimista työpaikoista ilmoi-
tetaan intranetissämme, jolloin 

kaikilla nykyisillä työntekijöillä on 
mahdollisuus hakea niitä. 

Huipputiimin kehittäminen
Jatkoimme työntekijöidemme tai-
tojen ja tietojen kehittämistä eri-
tyisesti myynnin ja asiakaspalve-
lun osalta. Nämä kaksi osa-aluetta 
yhdistettiin, kun kaikki asiakas-
palvelutehtävissä työskentelevät 
osallistuivat myynnillisen asiakas-
palvelun koulutukseen syksyllä 
2017. Lisäksi vuoden aikana pidet-
tiin useita muita koulutuksia ja val-
mennuksia, ja useilla työntekijöillä 
oli myös mahdollisuus osallistua 
ammatillisiin koulutuksiin ja ta-
pahtumiin yrityksen ulkopuolella. 

Pätevä ja motivoitunut  
henkilöstö 

Osaaminen ja rehtiys
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Verkkokoulutusportaali otettiin 
täysimittaisesti käyttöön vuonna 
2017, ja siellä on useita kursseja 
neljällä eri opintopolulla. 

Keskiössä tyytyväiset 
työntekijät 
Tyytyväiset ja motivoituneet työn-
tekijät ovat avainasemassa. Siksi 
työtyytyväisyyttä ja henkilöstön 
sitoutumista seurataan Techno-
poliksessa laajalla henkilöstötut-
kimuksella joka toinen vuosi. Vii-
meisin henkilöstötutkimus tehtiin 
helmikuussa 2017, ja People Power 
-indeksimme oli 71,9. Tällä tulok-

sella Technopolis sijoittui vertailu-
ryhmää keskimääräistä paremmin 
ja sai kokonaisarvioksi AA. Tulok-
siin perustuen kyselyn toteuttaja 
Corporate Spirit  palkitsi Techno-
poliksen yhtenä Suomen innosta-
vimmista työpaikoista vuoden 2018 
alussa. Tunnustuksen saavuttavat 
vain parhaisiin tuloksiin päässet 
organisaatiot, jotka ovat toteutta-
neet tutkimuksen. Tutkimuksen 
perusteella työntekijämme uskovat 
vahvasti yrityksen tulevaisuuteen 

ja pitävät yksiköiden välistä yhteis-
työtä toimivana sekä tuotteidemme 
ja palveluidemme laatua hyvänä. 
Kehitettävääkin löytyi, sillä moni 
koki byrokratian lisääntyneen. 
Tut kimuksen jälkeen jokaisessa 
liiketoimintayksikössä ja toimin-
nossa käytiin tulokset läpi yhdessä 
henkilöstöhallinnon kanssa. Näissä 
tilaisuuksissa käytiin läpi kehitys-
kohteita ja laadittiin toimintasuun-
nitelmia asioiden kehittämiseksi. 
Lisäksi jokaisen liiketoimintayksi-
kön johtajan kanssa on keskusteltu 
byrokratiasta. Vuonna 2017 toteu-
tettiin useita toimia liiketoiminta-

yksiköiden ja yrityksen tasolla, ja 
kehitystyötä jatketaan vuonna 2018. 

Henkilöstötutkimuksen lisäksi 
henkilöstön työtyytyväisyyttä seu-
rataan Technopoliksessa säännöl-
lisesti ”Personnel Feeling Scale” 
-kyselyllä. Tämä neljästä kysy-
myksestä koostuva kysely lähete-
tään kaikille työntekijöille neljästi 
vuodessa. Se antaa nopeasti kuvan 
koko organisaation sekä eri yksi-
köiden senhetkisestä työtilanteesta 

Työntekijät maittain

 “Tutkimuksen perusteella työntekijämme 
uskovat yrityksen tulevaisuuteen sekä pitävät 

yksiköiden välistä yhteistyötä hyvänä. ”

Sukupuolijakauma

Naisia, 75 %

Miehiä, 25 %

Keski-ikä

Alle 30 vuotta, 33

30–50 vuotta, 157

Yli 50 vuotta, 34

39 
vuotta

224 
työntekijää 

FI
158

RU
19SE

2

NO
12

EE
21

LT
12

LV

DK
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ja työtyytyväisyydestä. Henkilöstö-
hallinnon tuella yksiköiden esimie-
het pystyvät reagoimaan mahdolli-
siin tulosten muutoksiin nopeasti. 

Suorituksen johtaminen ja 
palkitseminen 
Kaikki Technopoliksen työntekijät 
käyvät kehityskeskustelun oman 
esimiehensä kanssa tammi–hel-
mikuussa. Keskustelu käydään 

myös jokaisen uuden työntekijän 
kanssa työsuhteen alkuvaiheessa. 
Tärkeä osa kehityskeskustelua on 
tavoitteiden asettaminen tulevalle 
vuodelle ja aiempien vuosien suo-
ritusten arviointi, mutta samassa 
yhteydessä käsitellään myös esi-
merkiksi vastuita, urakehitystä ja 
henkilökohtaista kehitystä, hyvin-
vointia ja yhteisiä arvoja. Vuotuis-
ten kehityskeskusteluiden lisäksi 
kaikkia esimiehiä kannustetaan 

keskustelemaan tiimin jäsenten 
kanssa säännöllisesti vuoden mit-
taan.

Kaikki Technopoliksen työnteki-
jät kuuluvat yhtiön tulokseen ja 
henkilökohtaiseen suoritukseen 
perustuvaan vuosibonusjärjestel-
mään. Keskeisiä työssä onnistumi-
sen mittareita liiketaloudellisten 
mittareiden lisäksi ovat sisäiset ja 
ulkoiset asiakastyytyväisyysmit-

Pystyäksemme toteuttamaan  strategiset 
kasvusuunnitelmamme kiinnitämme erityistä 
huomiota työntekijöiden hyvinvointiin, jotta 
meillä on erittäin motivoitunut henkilöstö. 

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

3,0

2,9

K1: Nautin työstäni

K2: Työmääräni on sopiva

Työilmapiirin Feeling Scale -tutkimus

Vastausprosentti

K3: Työtehtäväni ja vastuuni on hyvin määritelty

K4: Koen, että minua kohdellaan oikeudenmukaisesti
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Keskimäärin 2016   3/2017                6/2017                 9/2017                 10/2017           Keskimäärin 2017 
        78 %                    83 %                   77 %                     86 %                     80 %                       81 %

taukset. Joulukuun 2016 lopussa 
perustettiin henkilöstörahasto, ja 
helmikuussa 2017 Suomessa työs-
kentelevä henkilöstö pystyi ensim-
mäisen kerran siirtämään kaiken 
tai osan tulosbonuksestaan henki-

löstörahastoon. Suurin osa rahas-
toon siirretyistä bonuksista sijoi-
tetaan Technopoliksen osakkeisiin.
 

Työhyvinvointi
Pystyäksemme toteuttamaan stra-
tegiset kasvusuunnitelmamme 
kiin   nitämme erityistä huomiota 
työntekijöiden hyvinvointiin. Näin 
voimme varmistaa, että meillä on 
hyvin toimiva ja erittäin motivoi-
tunut henkilöstö.

Vuonna 2017 vahvistimme Suo-
messa yhteistyötä työterveys-
huollon kanssa. Vähensimme 
terveyspalvelujen tuottajien mää-
rän kahteen ja aloitimme yhteis-
työn uuden, Ennaltaehkäisevään 
tervey denhoitoon erikoistuneen 
työterveyshuollon tuottajan kans-
sa. Sairauslomia pidetään Techno-
poliksessa keskimäärin vähän, ja 
haluamme tämän jatkuvan. 

Edistimme työntekijöiden päivit-
täistä liikkumista järjestämällä en-

simmäisen Technopolis Wellbeing 
Tour -kävelykampanjan lokakuus-
sa yhdessä työterveyshuollon tuot-
tajan kanssa. Kaikki työntekijät 
osallistuivat tähän tiimikilpailuun 
käyttämällä aktiivisuusrannekkei-

ta ja keräämällä mahdollisimman 
paljon askelia. Niistä muodostui 
virtuaalinen reitti, joka kiersi lähes 
kaikki Technopoliksen liiketoimin-
tayksiköt. 

Technopoliksessa tehtävä työ 
on pääsääntöisesti toimisto- tai 
aulapalvelutyötä, johon ei liity 
suurta fyysistä rasitusta tai eri-
tyisiä tapaturmariskiä. Tarjo-
amme työntekijöillemme laajan 
työterveyshuollon, johon kuuluu 
erikoislääkäritasoinen konsul-
taatio. Tuemme myös kaikkien 
vakituisten työntekijöiden, pitkis-
sä määräaikaisissa työsuhteissa 
työskentelevien ja väliaikaisesti 
kokopäiväisissä työsuhteissa työs-
kentelevien hammashoitoa sekä 
liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. 

Yhdistetty työsuojelutoimikunta 
ja yhteistoiminta-asioiden neu-
vottelukunta valitaan henkilöstön 
keskuudesta kahdeksi vuodek-
si kerrallaan. Työsuojelun osalta 
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toimikunta käsittelee työolosuh-
teisiin, työturvallisuuteen ja työ-
terveyshuoltopalveluihin liitty-
viä suunnitelmia, kehittämistä ja 
toimenpiteitä, kuten vuosittain 
hyväksyttävää työsuojelun toi-
mintasuunnitelmaa. Yhteistoimin-
ta-asioiden osalta toimikunta 
käsittelee yhteistoimintalain tar-
koittamia asioita, jotka koskevat 
koko Techno poliksen henkilöstöä 
yhteisesti. Tällaisia asioita ovat 
esimerkiksi työhönotossa nouda-
tettavat periaatteet ja käytännöt, 
tasa-arvosuunnitelma sekä vuosit-
tain laadittava henkilöstösuunni-
telma ja koulutustavoitteet.  

Työsuojelutoimikunta ja yhteistoi-
minta-asioiden neuvottelukunta 
toimivat Suomessa. Toiminnan 
pii rissä on noin 70 prosenttia koko 
konsernin henkilöstöstä. Muissa 
maissa on vastaavaa toimintaa ja 
yhdessä näiden toimintojen piiris-
sä on yli 90 prosenttia koko hen-
kilöstöstä. Kokoonpanoissa on py-
ritty huomioimaan monipuolinen 
edustus.

Henkilöstötunnuslukuja
2017 2016 2015

Henkilöstömäärä 224 242 247
Aktiiviset 205 223 227
Pitkillä vapailla olevat 19 19 20

Henkilöstö maittain
2017 2016 2015

Suomi 158 178 186
Norja 12 12 14
Ruotsi 2 1 -
Viro 21 23 21
Liettua 12 9 6
Venäjä 19 19 20

Työsuhdemuodot
2017 2016 2015

Vakituiset työntekijät/ 
Määräaikaiset työntekijät, % 93/7 93/7 91/9
Naisten/miesten prosenttiosuus  
määräaikaisista 69/31 65/35 -
Kokoaikaiset työntekijät/ 
Osa-aikaiset työntekijät, % 96/4 96/4 96/4
Naisten/miesten prosenttiosuus osa-aikaisista 78/22 64/36 100/0

Sukupuolijakauma
2017 2016

Naisten/miesten prosenttiosuus henkilöstöstä 75/25 74/26
GMT 20/80 20/80
Ylin johto 27/73 31/69
Keskijohto 61/39 56/44
Asiantuntijat 87/13 86/14
Muu henkilöstö 93/7 93/7

Työsuhteen kesto, prosenttiosuus henkilöstöstä
2017 2016

Alle 2 vuotta 25 27
2 vuotta - alle 5 vuotta 34 28
5 vuotta - alle 15 vuotta 37 40
Vähintään 15 vuotta 4 5

Esitetyt henkilöstöluvut ovat 31.12. -lukuja. 

Vaihtuvuus vuoden aikana
2017 2016 2015

Uudet työsopimukset sisältäen lyhyet  
sijaisuudet 32 37 55
Uusien työntekijöiden prosenttiosuus koko 
henkilöstöstä 14 15 23
Vuoden aikana Technopoliksesta lähteneet 
työntekijät, sisältäen lyhyet sijaisuudet 46 2) 34 2) 35
Vaihtuvuus, % 1) 20 2) 14 2) 15

1) Vaihtuvuus, % = Vuoden aikana Technopoliksesta lähteneet työntekijät/ 
henkilöstö keskimäärin x 100
2) Ei sisällä liiketoimintakaupan vuoksi uudelle työnantajalle siirtyneitä työntekijöitä.

Koulutuspäivät
2017 2016 2015

Koulutuksiin osallistuneet työntekijät, % 77 78 80
Koulutuspäivät yhteensä vuoden aikana 625 592 655
Koulutuspäivät kutakin työntekijää kohden 2,7 2,4 2,7
Koulutuspäivien jakautuminen eri  
henkilöstöryhmille, %
Ylin johto 3) 17 18 16
Keskijohto 38 29 39
Asiantuntijat 13 29 15
Muu henkilöstö 32 24 30
Naisten/miesten prosenttiosuus  
koulutuspäivistä 71/29 74/26 78/22
3) Ylin johto sisältää myös johtoryhmän.

Sairauspoissaolot ja tapaturmat
2017 2016 2015

Sairauspoissaolot, % 1,9 1,8 -
Suomi 1,5 1,7 2,0
Norja 5,3 3,1 4,7
Ruotsi 1,4 0 -
Viro 1 0,7 0,9
Liettua 2,2 0,6 0,5
Venäjä 3,8 3,2 2,8
Työtapaturmat työaikana, kpl 6 7 2
Kuolemaan johtaneet tapaturmat 0 0 0
Toimitusketju (Urakoitsijat) 
Kuolemaan johtaneet tapaturmat 
rakennustyömailla 0 - -
Tapaturmat rakennustyömailla 4) 1 - -
4) Joka johtivat vähintään yhden päivän poissaoloon
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Technopoliksen arvot ja etiikka 
ovat yhtiön vastuullisen liike-
toiminnan perusta. Toimimalla 
eettisesti Technopolis varmistaa 
riskittömän arvonluonnin sidos-
ryhmille pitkällä aikavälillä. Draivi, 
palveluasenne ja rehtiys ovat kol-
me vahvaa arvoamme, jotka ohjaa-
vat toimintaamme. Ne on kuvattu 
tarkemmin yllä olevassa kuvassa.

Eettiset toimintaperiaatteet 
luovat perustan 
toiminnallemme
Technopoliksen eettiset toimin-
taperiaatteet luovat perustan yri-
tyksen liiketoiminnan, ympäristö-
asioiden sekä yhtiön työntekijä- ja 
sidosryhmäsuhteiden vastuullisuu-
delle. Eettisiä toimintaperiaattei-
ta noudatetaan kaikissa Techno-
poliksen toiminnoissa, ja jokaisen 

työntekijän odotetaan tutustuvan 
eettisiin toimintaperiaatteisiin ja 
sitoutuvan noudattamaan niitä. 
Toimittajille suunnatuilla eettisil-
lä periaatteilla pyrimme varmis-
tamaan, että toimittajat ja muut 
kumppanit noudattavat eettisiä 
toimintaperiaatteita ja samoja laa-
tuvaatimuksia kuin Technopolis. 

Strategisen vastuullisuuden lähes-
tymistapa ja eettiset toimintape-

riaatteet laaditaan ja päivitetään 
yhteistyössä toimitusjohtajan, laki-
asiaintoiminnon ja vastuullisuus-
toiminnon kesken. Yhtiön hallitus 
arvioi ja hyväksyy lähestymistavan 
ja eettiset toimintaperiaatteet. 
Eettiset toimintaperiaatteet ovat 
kokonaisuudessaan kaikkien työn-
tekijöiden saatavilla sähköisesti. 
Tiivistelmät niistä ovat saatavilla 
myös verkkosivuillamme.

Eettisiä toimintaperiaatteita 
koskeva koulutus  
Jokainen työntekijä tutustuu hen-
kilöstölle kohdistettuihin eettisiin 
toimintaperiaatteisiin ja rikkomus-
tilanteita varten saatavilla oleviin 
ilmoituskanaviin joko osana pe-
rehdytysprosessia tai vuosittaisen 
kehityskeskustelun yhteydessä. 
Eettisiä toimintaperiaatteita kos-
keva verkkokoulutusohjelma aut-

Rehtiys

Lisätietoa yhtiömme 
hallintokäytännöistä on 
selvityksessä hallinto ja 
ohjausjärjestelmästä.

Vahvat arvomme ohjaavat meitä

Draivi
• Tiedämme tarkalleen, mitä 

tavoitteemme ovat.
• Varmistamme, että 

henkilöstöllämme on 
edellytykset saavuttaa 
heille asetetut tavoitteet.

• Pyrimme hellittämättä 
kohti tavoitteitamme.

Palveluasenne
• Olemme vahvasti sitoutuneet 

loistavan palvelun 
tuottamiseen.

• Työskentelemme tiiviisti 
asiakasrajapinnassa.

• Pidämme lupauksemme ja 
ylitämme asiakkaidemme 
odotukset.

Rehtiys
• Menettelytapamme on 

vastuullista sekä moraalisesti 
ja eettisesti moitteetonta.

• Toimimme reilusti ja 
noudatamme sääntöjä.

• Arvioimme ja palkitsemme 
saavutusten perusteella.

Osaaminen ja rehtiys

http://www.technopolis.fi/Selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta-2017
http://www.technopolis.fi/Selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta-2017
http://www.technopolis.fi/Selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta-2017
http://www.technopolis.fi/Selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta-2017
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taa työntekijöitä tutustumaan toi-
mintaperiaatteisiin. Tämän työ kalun 
tarkoituksena on tehdä koulutukses-
ta mahdollisimman käytännöllistä 
ja tuoda se lähelle työntekijöiden 
arkea. Vuoden 2017 tavoite oli, että 
kaikki työntekijät osallistuisivat 
verkkokoulutusohjelmaan. Vuoden 
2017 loppuun mennessä 95 pro-
senttia työntekijöistä oli osallistu-
nut tähän koulutukseen. 

Rikkomuksista ilmoittaminen
Olemme nimenneet henkilön 
(Compliance Officer) valvomaan 
sitä, että yhtiön toiminta on ase-
tettujen eettisten toimintaperi-
aatteiden ja muiden vaatimusten 
mukaista. Technopoliksen vaati-
mustenmukaisuudesta vastaava or-
ganisaatio huolehtii  myös siitä, että 
yhtiössä on kanavia, joiden avulla 
voi kysyä luottamuksellisesti neu-
voa ja ilmoittaa mahdollisista rik-
komuksista. Havaitut toimintape-
riaatteiden rikkomukset korjataan 
välittömästi ja rikkomuksista seu-
raa kurinpitotoimia.

Ilmoituksen voi tehdä nimettö-
mästi, ja rikkomukset käsitellään 
luottamuksellisesti. Vuoden 2017 
alusta lähtien käytössä on ollut 
verkkopohjainen ilmoituskanava, 
ja yrityksen ulkopuolinen kolmas 
taho kerää kaikki ilmoitukset. 
Tämä lisää järjestelmän anonymi-

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät uuden 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen huhtikuussa 2016. 
Asetuksen säädökset astuvat voimaan toukokuussa 
2018.

Technopoliksella uuteen asetukseen on alettu valmis-
tautua hyvissä ajoin. Olemme ryhtyneet päivittämään  
tiedonhallintaa, henkilötietojen käsittelykäytäntöjä ja 
prosessien dokumentointia, jotta voimme varmistaa, 
että henkilötietoja käsitellään Technopoliksella läpinä-
kyvästi, huolellisesti ja turvallisesti asetuksen vaatimal-
la tavalla.

Technopoliksen asiakas- ja työnantajasuhteet perustu-
vat rehellisyyteen, lahjomattomuuteen ja luottamuk-
seen. Tietosuojan ja yksityisyyden huomioiminen on 
meille tärkeää. Haluamme varmistaa hyvien tiedonhal-
lintakäytäntöjen avulla, että voimme tarjota asiakkail-
lemme laadukkaita palveluja.

Ajankohtaista vuonna 2017:
Uusi EU:n yleinen tietosuoja-asetus
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Haluamme toimia vastuullisesti yhteisöissä 
ja aktiivisesti auttaa yhteisöjä kasvamaan ja 
menestymään. Kannustamme henkilökun-

taamme osallistumaan vapaaehtoistyöhön 
ja paikallisen yhteisön toimintaan. Techno-
polis on jo muutaman vuoden ajan tukenut 
hyväntekeväisyyttä vapaaehtoistyöohjel-
malla, jonka puitteissa jokainen työntekijä 
voi käyttää yhden työpäivän vuodessa va-
paaehtoistyöhön. 

Vapaaehtoistyöohjelman avulla työntekijät 
pääsevät esimerkiksi kehittämään päivit-
täisiä taitojaan tai hyödyntämään asian-
tuntemustaan uudessa ympäristössä. He 
voivat myös halutessaan astua ulos omalta 
mukavuusalueelta ja tarttua uusiin haastei-

siin. Ohjelmalla haluamme tukea paikallisia 
hyväntekeväisyysjärjestöjä ja ryhmiä, mut-
ta myös edistää ja lisätä Technopoliksen 
näkyvyyttä yhteisössä. Vuoden 2017 ai-
kana Technopoliksen työntekijät kilpailivat 
leikkimielisesti siitä, kuka toimisi parhaiten 
yhteisön hyväksi. 

Tavoitteemme on lisätä ohjelmaan osallis-
tuvien työntekijöiden määrää.

Toiminta yhteisöissä

30

Lainaus eräältä työntekijältä: 

”On hienoa, että voin 
omistaa yhden työpäivän 
vapaaehtoistyöhön. Olen 
ylpeä työnantajastani.”



31

teettiä ja luotettavuutta. Ilmoituk-
set käsittelevä tiimi arvioi työn-
tekijöiden ilmoitukset havaituista 
rikkomuksista ja ryhtyy tarvitta-
viin toimiin. Rikkomuksista ilmoi-
tetaan tarkastusvaliokunnalle ja 
hallitukselle. 

Raportointikauden aikana ei 
tullut raportointikanavien kautta 
kysyttyjä kysymyksiä tai tehty 
ilmoituksia rikkomuksista. 

Syrjinnänvastaisuus 
Technopolis edistää tasa-arvoista 
kohtelua kaikilla työn osa-alueilla 
eikä hyväksy minkäänlaista häi-
rintää tai syrjintää. Yhtiö toteuttaa 
joka toinen vuosi koko konsernin 
henkilöstölle laajan tasa-arvotut-
kimuksen, jossa kysytään työn-
tekijöiden kokemuksia tasa-ar-
voisuuden toteutumisesta mm. 
koulutusmahdollisuuksien, uralla 
etenemisen sekä työelämän ja 
perhe-elämän yhteensovittamisen 
osalta. Tutkimus tehtiin viimeksi 
vuonna 2016, ja työntekijöistä sii-
hen vastasi 85 %. 

Korruptionvastaisuus ja 
vaalikampanjat 
Yhtiön eettisten toimintaperiaat-
teiden mukaan Technopolis ja sen 
henkilöstö eivät saa vastaanottaa, 
maksaa tai tarjoutua maksamaan 
lahjuksia tai laittomia maksuja. 
Technopolis ja sen henkilöstö ei-
vät myöskään tarjoa mitään muita 
asiattomia henkilökohtaisia etu-
ja edistääkseen tai ylläpitääkseen 
yhtiön liiketoimintaa tai vaikut-
taakseen viranomaisten, kumppa-

nien tai asiakkaiden objektiiviseen 
päätöksentekoon. Technopoliksen 
henkilökunta ei saa tavoitella hen-
kilökohtaista hyötyä suhteestaan 

yhtiön asiakkaisiin tai yhteistyö-
kumppaneihin.

Technopolis ei eettisten toimin-
taperiaatteidensa mukaisesti osal-
listu poliittisten puolueiden tuke-
miseen eikä vaalikampanjoiden 
rahoittamiseen.

Vuonna 2017 ei ilmennyt eikä ra-
portoitu lahjontatapauksia, jotka 
olisivat edellyttäneet toimenpiteitä. 

Lakien ja määräysten 
noudattaminen 
Technopolis noudattaa toimin-
nassaan hyvää hallinnointitapaa 
sekä lakeja ja muita määräyksiä, 
jotka koskevat sen liiketoimintaa 
tai yhtiön toimintaa pörssilistattu-
na yrityksenä. Technopolikselle ei 
ole määrätty sakkoja tai muita ran-
gaistuksia sellaisten lakien ja mää-
räysten noudattamatta jättämises-
tä, jotka koskevat liiketoimintaa, 
markkinointia, provisioita, tuottei-
den ja palveluiden hyödyntämistä 

markkinoinnissa tai ympäristö-
lainsäädännön ja määräysten rik-
komista. Technopolis ei ole ollut 
osallisena kilpailun rajoittamiseen 

ja monopoliaseman väärinkäyt-
töön liittyvissä oikeudenkäynneis-
sä eikä niihin myöskään näin ollen 
ole liittynyt toimenpiteitä.

Hankinta
Technopoliksen kumppaneiden  
odotetaan tutustuvan toimittajien 
eettisiin toimintaperiaatteisiin ja 
raportointikäytäntöihin siinä laa-
juudessa kuin ne on esitetty verk-
kosivustolla ja sopimusten liitteinä 
sekä noudattavan niitä osana yh-
teistyötä sekä eettisten valinto-
jen että vastuullisuuden osalta. 
Toimittajien eettisten toimin-
taperiaatteiden noudattaminen 
on Technopolikselle ensiarvoi-
sen tärkeää liiketoimintasuhteita 
muodostettaessa tai jatkettaessa. 
Technopolis pyrkii vaikutusmah-
dollisuuksiensa mukaan varmista-
maan, että sen alihankkijat ja muut 
yhteistyökumppanit noudattavat 
toimittajien eettisten toiminta-
periaatteiden ohella myös samoja 
laatuvaatimuksia kuin Technopolis 
sekä vallitsevia lakeja ja säännök-

siä. Kumppaneille ei toistaiseksi 
ole erikseen järjestetty koulutusta 
toimittajien eettisten toimintape-
riaatteiden noudattamisesta. 

Toimittajien eettiset toimintaperi-
aatteet liitetään yhteistyösopimuk-
siin, joiden vuosittainen yhteisarvo 
on yli 50 000 euroa, ja ne on otettu 
osaksi toimittaja-arviointia. 

Yhtiö ei hyväksy lapsi- eikä pakko-
työvoimaa omassa tai kumppanei-
densa toiminnassa. Koska Techno-
polis toimii kiinteistötoimialalla, 
lapsi- ja pakkotyövoiman käytön 
riski arvioidaan vähäiseksi eikä 
erityisiin toimenpiteisiin niiden 
estämiseksi ole ryhdytty. Toimitta-
jia valittaessa yhteiskunnallisia vai-
kutuksia ei ole toistaiseksi arvioitu.

Toimittajien arviointi ja 
vihreät hankinnat 
Technopoliksen raportointikau-
della tekemät merkittävät hankin-
tasopimukset sisälsivät eettiset 
toimintaperiaatteet. Raportointi-
kaudella Techno polis ei kuiten-
kaan erikseen seurannut arvioi-
tujen toimittajien prosentuaalista 
osuutta kaikista toimittajista eikä 
kumppaneille suoritettuja maksu-
ja. 

Technopoliksen vihreä hankintaoh-
je on käytössä suurimmassa osassa 
yhtiön kohteita. Ohje sisältää ympä-
ristöystävällisiä han kintatavoitteita 
ja se tukee toimistojen Green Office 
-toimintaa. Näitä tavoitteita ovat 
muun muassa Energy Star -merki-
tyn tai vastaavan merkinnän saa-

neiden tieto- ja viestintätekniikan 
laitteiden käyttäminen, ympäristö-
ohjelmien edellyttäminen konesa-
leilta ja jätteiden hyötykäyttöasteen 
nostaminen vähintään 60 %:iin jä-
tehuollossa. Technopolis edellyttää 
kumppaneiltaan siivouksessa, kiin-
teistöhuollossa ja ravintolatoimin-
nassa laatu- tai ympäristöohjelmaa 
sekä ympäristöystävällisten tuottei-
den ja menetelmien hyödyntämistä 
mahdollisuuksien mukaan. Vihreän 
hankintaohjeen lisäksi kaikkien 
nykyisten rakennusten LEED EB 
-ympäristöluokitusprojekteissa laa-
dittiin toimipaikkakohtaiset vih-
reän siivouksen, jätehuollon ja han-
kintojen suunnitelmat vuoden 2017 
aikana.

Raportointikauden aikana ympä-
ristöystävällisyyttä painotettiin 
sii  vouksen tarjouskilpailutukses-
sa. Suomessa ja Virossa omiin toi-
mistoihin ja asiakkaille myytäväksi 
hankittiin sataprosenttisesti PEFC-, 
FSC- tai Blue Angel -sertifioitua 
paperia ja kiinteistöissä tehtyjen 
remonttien sekä perusparannusten 
oli oltava ympäristötavoitteiden 
mukaisia. Lisäksi Technopolis laski 
työsuhdeautojen CO2-päästörajan 
140 grammaan kilometriltä kaikissa 
liiketoimintayksiköissä.

”Toimittajien eettisten toimintaperiaatteiden 
noudattaminen on Technopolikselle 

ensiarvoisen tärkeää liiketoimintasuhteita 
muodostettaessa tai jatkettaessa. ”
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Technopoliksen sidosryhmät ja 
taloudelliset vaikutukset niihin 
esitellään oheisessa kuvassa raha-
virtojen avulla. 

Viranomaiset ja verojalanjälki
Technopolis on saanut energiate-
hokkuusinvestointeihin yhteensä 
16 000 euroa tukea Suomen valtiol-
ta. 

Technopoliksen liiketoiminta 
synnyttää verokertymää useiden 
eri verojen ja veronluonteisten 
maksujen muodossa. Suomen lii-
ketoiminnasta yhtiö maksaa tu-
loveroa verotettavasta tuloksesta 
ja kiinteistöveroa omistuksien 
perusteella. Lisäksi yritys maksaa 
valmisteveroa käytetystä sähkös-
tä, ja yhtiön kuluksi jää myös osa 

palveluiden ja hankintojen arvon-
lisäveroista. Vuonna 2017 Techno-
poliksen liiketoiminnasta aiheu-
tuneet tuloverot olivat yhteensä 
4,5 miljoonaa euroa. Tilitetyn ja 
vähennetyn arvonlisäveron erotus 
oli 14,7 miljoonaa euroa.

Technopolis on merkittävä työn-
antaja toimialallaan. Yhtiö maksaa 
eläke- ja sosiaaliturvaan liittyvät 
maksut ja tilittää veronsaajille pal-
koista pidätettävät ennakonpidä-
tykset. Vuonna 2017 Technopolis 
tilitti maksamistaan palkoista en-
nakonpidätyksiä yhteensä 3.3 mil-
joonaa euroa.

Konsernin IFRS-standardin mu-
kaan laskettu tulos eroaa kon-
serniyhtiöiden yhteenlasketusta 

Taloudelliset vaikutukset arvoketjussa

Arvonlisävero,  
maksettavat,  
14,7 milj. euroa

Palkoista pidätetyt 
ennakonpidätykset, 
3,3 milj. euroa

Verojalanjälki
Tilitetyt verot Maksettavat verot

Henkilöstöön liittyvät 
veroluonteiset maksut,  
0,5 milj. euroa

Tuloverot, 4,5 milj. euroa

Tuloverot (laskennalliset),  
9,3 milj. euroa 

Kiinteistöverot, 8,1 milj. euroa

Vakuutusverot, 0,1 milj. euroa

Energiaverot, 2,8 milj. euroa

Rahavirrat Technopoliksen ja eri sidosryhmien välillä (miljoonaa euroa)

Sidosryhmä Rahavirta 2017 2016

Rahoittajat Maksetut korot ja muut maksut 16,8 17,0

Oyj:n osakkeenomistajat Jaetut osingot 18,8 17,8

Asiakkaat Konsernin liikevaihto 179,7 172,1

Yhteistyökumppanit 67,9 64,5

Henkilöstö Palkat ja palkkiot 12,1 12,6

Viranomaiset Verojalanjälki 25,3 22,9

Media, markkinointi ja mainonta 0,7 0,6

Energiatehokkuusinvestointeihin  
myönnetyt tuet 0,05 0,1

Yhteistyökumppaneiden kokonaismäärä  
vuonna 2017

Suomi, 737

Muut Itämeren 
rannikkovaltiot, 500

Skandinavia, 248

Yhteensä

1 485 



33

verotettavasta tuloksesta. Näin 
ollen IFRS-standardin konserni-
tilinpäätöksen mukaisen tuloksen 
ja verotettavan tuloksen välille 
muodostuu merkittävä ero.  Vero-
lainsäädännön ja IFRS-standardin 
vaatimusten välisten erojen vaiku-
tukset otetaan huomioon Techno-
poliksen laskennallisissa veroissa.

Toimitusketju
Asiakkaat 
Technopolis tavoittelee tasapainois-
ta, tietointensiivistä asiakaskuntaa 
kampuksilleen mahdollistaakseen 
vuorovaikutuksen asiakkaidensa 
vä lillä ja lieventääkseen asiakas- ja 
toimi alariskiä. Techno poliksella 
on yhteensä noin 1 600 asiakasta 
useilta eri toimialoilta ja sen tilois-
sa työskentelee 50 000 työntekijää. 
Asiakaskunta koostuu yrityksistä ja 
organisaatioista, joista monet hake-
vat kansainvälistä kasvua. Techno-
poliksen asiakaskunta on sekä 

maantieteellisesti että toimialalli-
sesti hajautunut. 

Kumppanit 
Liiketoiminnan kuluja yhtiöllä oli 
yhteensä 67,9 (64,5) miljoonaa eu-
roa. Toimitiloihin liittyviä kuluja 
oli 39,4 (39,5)  miljoonaa euroa. 
Muita liiketoiminnan kuluja oli 
28,5 (25,0) miljoonaa euroa. 

Technopoliksen liiketoimintayksi-
köt kilpailuttavat konsernin kiin-
teistötoimintojen valvonnassa kun-
kin kiinteistökehityshankkeensa 
paikallisesti projektille asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. Techno-
poliksen kokonaisinvestoinnit oli-
vat yhteensä 76,1 (118,3) miljoonaa 
euroa. Investoinneista 8,5 (19,0) 
miljoonaa euroa kohdistui tilojen 
uudistustöihin ja muihin investoin-
teihin, 5,8 (53,0) miljoonaa euroa 
kiinteistöjen hankintaan ja 61,7 
(46,3) miljoonaa euroa kohdistui 
orgaanisiin kasvuhankkeisiin.  

Technopolis hyödyntää toimin-
nassaan useita alihankintaketjuja. 
Alihankintakumppanit on valittu 
pääosin maakohtaisesti, mutta ta-
voitteena on hyödyntää Techno-
polis-konseptin tuntevia kumppa-
neita kansainvälisesti. Merkittävä 
osa Technopoliksen kumppaneista 
toimii Suomessa, missä myös suurin 
osa kampuksista sijaitsee. Kumppa-
neiden yhteismäärä vuonna 2017 oli 
1 485, ja niistä 737 toimi Suomessa, 
500 muissa Itämeren rannikkovalti-
oissa ja 248 Skandinaviassa. 

Technopolis on tilannut alihan-
kintana säännöllisesti päivä- tai 
viikkotasolla toteutettavina palve-
luina muun muassa siivoukseen, 
kiinteistöhuoltoon, jätehuoltoon, 
turvallisuuteen, ICT- ja kopioin-
tiratkaisuihin sekä matkustuk-
seen liittyviä palveluita. Toistuvia 
ja huoltosuunnitelmien mukaan 
hankittavia palveluita ovat erilai-
set määräaikaiset ja tekniset lai-

tehuoltopalvelut ja tarkastukset. 
Technopolis tilaa tarpeen mukaan 
alihankintana myös palveluita, jot-
ka liittyvät muuttoihin, esitteiden 
ja julkaisujen painamiseen, tilo-
jen vuokravälitykseen ja erilaisiin 
asiantuntijapalveluihin.

Lisäksi Technopoliksen kampuk-
silla toimii useita ravintolaoperaat-
toreita, jotka tarjoavat päivittäin 
ravintola-, kahvila- ja catering-
palveluita Technopolikselle, sen 
asiakkaille ja vierailijoille. Projek-
tiluonteisesti Technopoliksella on 
myös uudisrakennushankkeissa 
suunnittelu-, rakennuttaja-, aliura-
koitsija- ja projektinjohtokumppa-
neita. Työvoimavaltaisilla aloilla 
Technopoliksen alihankkijoista 
toimivat siivoukseen, kiinteistö-
huoltoon ja ravintolapalveluihin 
liittyvät kumppanit. 

Technopolis hankkii alihankki-
joiltaan tarpeen mukaan tuotteita 

sekä palvelutilojen varustetasoa 
että asiakkaille jälleenmyyntiä 
varten. Nämä ovat esimerkiksi 
kalusteita ja muita toimistotar-
vikkeita. Techno polikselle palve-
luita tuottavat kumppanit hank-
kivat toimintansa edellyttämät 
tuotteet ja raaka-aineet pääosin 
omien alihankkijoidensa kautta 
tai valmistavat ne itse. Suurin osa 
Technopoliksen alihankkijoista 
on rakennusurakoitsijoita, jälleen-
myyjiä ja konsultteja.
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Raportoinnin ja tilinpäätöksen laadinnan 
periaatteet ja rajoitukset

Raportoinnin periaatteet ja 
rajoitukset
Tämä on Technopoliksen seitse-
mäs vuosittainen vastuullisuus-
raportti. Raportin tavoitteena on 
kuvata kattavasti yhtiön vastuulli-
suutta kehittyvässä toimintaympä-
ristössään. Raportissa on sovellettu 
GRI-standardeja ja CRESS-peri-
aatteiden (Construction and Real 
Estate Sector Supplement) vas-
tuullisuusraportoinnin sisältöä ja 
raportoinnin periaatteita koskevia 
suosituksia. 

Raportoinnin kattavuus GRI-stan-
dardien osalta on esitetty raportin 
lopussa sivuilla 38–41 GRI-indeksi-
taulukkona. Technopoliksen vuoden 
2017 vastuullisuusraportti on laa-
dittu GRI-standardien Core-tason 
mukaisesti. Lisäksi raportissa on 
sovellettu EPRA:n vastuullisuusra-
portoinnin parhaiden käytäntöjen 
uusinta, kolmatta versiota. Osa 
vuoden 2017 vastuullisuusrapor-
tissa esitetyistä ympäristötiedoista 
on varmennettu ulkoisesti. Lisätie-
toja tästä on sivulla 42.

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 
Raportti julkaistaan vuosittain, ja 
raportissa esitetyt tiedot vastaa-
vat tilikautta 1.1.–31.12. Seuraava 
GRI-standardien mukainen vas-
tuullisuusraportti julkaistaan vuo-

den 2019 ensimmäisen neljännek-
sen aikana.

Technopolis raportoi ympäristö-
tunnuslukuja tämän vastuullisuus-
raportin lisäksi IFRS:n ja EPRA:n 
(European Public Real Estate As-
sociation) mukaisten taloudellis-
ten tietojensa yhteydessä neljä ker-
taa vuodessa. 

Aikaisemmin raportoituja ympä-
ristötietoja on pienimuotoisesti 
täsmennetty; muutoksiin sisältyy 
mm. eräitä manuaalisesti luettuja 
kulutuslukemia. Lisäksi ympäris-
töraportoinnissa käytetty vertai-
lukelpoisen portfolion määritelmä 
on muutettu taloudellisessa rapor-
toinnissa käytetyn määritelmän 
mukaiseksi, ja siksi vertailukel-
poista portfoliota on muutettu.

Lämmitysenergian kulutuksen 
normittamisessa on käytetty Il-
matieteenlaitoksen 1.6.2013 käyt-
töön ottamia vertailukaudelle 
1981–2010 laskettuja lämmitystar-
velukuja sekä vuoden 2013 lämmi-
tysenergian kulutuksen normitus-
kertoimia.

Laskennan periaatteet ja 
rajoitukset
Ympäristövastuun raportoinnissa 
on noudatettu EPRA:n (European 

Public Real Estate Association)  
tuoreimpia ohjeistuksia (kolmas 
versio) tunnuslukujen mittayk-
siköistä ja kulutusintensiteetin 
kuvaamisesta. Ympäristövastuita 
koskevien tietojen raportointiin 
sisältyvät kaikki Technopoliksen 
omistamat sijoituskiinteistöt muu-
tamia kylmänä vuokrattuja tiloja 
lukuun ottamatta. Yhteisomistus-
kohteet ovat mukana energian ja 
vedenkulutuksen ja energiankulu-
tukseen perustuvien CO2-päästö-
jen sekä jätteiden luvuissa. Omis-
tusosuutta ei ole otettu huomioon. 
Heinäkuussa 2016 hankittu Går-
dan kampus sisältyy ympäristötie-
toihin heinäkuusta 2016 alkaen. 
Marraskuussa 2017 myydyn Jyväs-
kylän kampuksen ympäristötie-
dot sisältyvät tammi–marraskuun 
2017 tietoihin. Ominaiskulutuk-
sien laskentaan käytetyt nimittäjät 
on päivitetty ottamaan nämä muu-
tokset huomioon.

Energian osalta tiedot koostu-
vat Technopoliksen paikallisesti 
tuottamasta ja ostamasta sähkö-, 
lämmitys- ja jäähdytysenergiasta. 
Suomalaisten kiinteistöjen sähkö 
ostetaan keskitetysti (paitsi Kuo-
piossa) ja lämmitysenergia paikal-
lisilta lämpövoimaloilta. Norjassa, 
Virossa, Venäjällä ja Liettuassa 
sähkö- ja lämmitysenergia hanki-

taan paikallisilta yhtiöiltä, ja Viros-
sa kiinteistöt käyttävät lisäksi maa-
kaasua. Kansainvälisten yksikköjen 
lämmitysenergian kulutustiedot 
perustuvat todellisiin mitattuihin 
kulutuslukemiin, eikä niitä ole nor-
mitettu. 

Asiakastilojen lisäksi kulutusta 
on Technopoliksen kiinteistö-
jen yleisis sä ja teknisissä tiloissa. 
Techno polis ilmoittaa sekä energi-
an kokonaiskulutuksensa että kiin-
teistöenergiankulutuksen. Energian 
ko ko naiskulutusta seurataan, jotta 
saa taisiin kattava kuva ekologisesta 
jalanjäljestä. Kulutuslukemiin sisäl-
tyy asiakastilojen sekä teknisten ja 
yleisten tilojen kulutus. Useimpiin 
kiinteistöihin Technopolis ostaa 
asiakastilojen sähköenergian. Täs-
sä raportissa Technopolis ilmoittaa 
ensimmäistä kertaa myös kiinteis-
töenergiankulutuksen, josta on vä-
hennetty asiakkaiden sähkönkulutus 
mutta sisältyvät yleisten ja teknisten 
tilojen sähkön lisäksi kaikissa kiin-
teistön tiloissa käytettävä kaukoläm-
pö ja -jäähdytys sekä kaasu. Koska 
kiinteistösähkönmittausprosessi on 
vielä kesken, raportoitu kiinteistö-
sähkönkulutuksen osuus perustuu 
osin kulutusarvioon. Hiilidioksidi-
päästöjen Scope 1- ja Scope 2 -tiedot 
perustuvat kaikkien tilojen energian 
kokonaiskulutukseen.

Energiankulutustietoihin sisältyy 
kiinteistöjen kaikkien tilojen ku-
lutus, ja siten energian kokonais-
kulutuksen ja hiilidioksidipäästö-
jen intensiteetin laskennassa on 
käytetty kunkin kiinteistön koko-
naispinta-alaa (bruttopinta-alaa, 
brm2). Technopoliksen omiin toi-
mistotiloihin liittyvät energianku-
lutuksen ja hiilidioksidipäästöjen 
tiedot on laskettu kiinteistön ko-
konaiskulutuksen tai kokonais-
päästöjen mukaan yhtiön omien 
toimistojen bruttopinta-alan ja 
kiinteistön bruttopinta-alan väli-
sen suhteen perusteella. Eräiden 
yhtiön omien toimistojen sijainti ja 
bruttopinta-ala ovat hieman muut-
tuneet kahden viime vuoden aika-
na, mikä voi vaikuttaa energian- ja 
vedenkulutus- ja hiilidioksidipääs-
tölukuihin.

Vuonna 2016 hiilijalanjäljen rapor-
tointi päivitettiin ottamaan huo-
mioon GHG Protocol -ohjeistuk-
sen mukainen Scope 2 -päästöjen 
laskentapäivitys ja siten vuodesta 
2016 eteenpäin raportoimme sekä 
markkinaperusteiset (market-ba-
sed) että sijaintiperusteiset päästöt 
(location-based). Lisäksi päästö-
kertoimia päivitettiin, koska näi-
den vuonna 2016 tehtyjen muutos-
ten vuoksi tiedot eivät ole täysin 
vertailukelpoisia aiempien vuosien 
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kanssa. Vuosien 2015 ja 2014 tieto-
ja ei ole korjattu jälkikäteen. 

Markkinapohjaisen päästölasken-
nan osalta hiilidioksidipäästölas-
kelmat perustuvat paikallisten 
energiayhtiöiden uusimpiin tietoi-
hin niiden toimittaman energian 
tuotantomenetelmistä ja hiilidiok-
sidipäästöistä seuraavia poikke-
uksia lukuun ottamatta: Pietarin 
Pulkovon kampuksen ja Oslon 
Fornebun kampuksen (sähkö-
energian) osalta on käytetty IEA:n 
vuoden 2017 hiilidioksidipäästö-
kertoimia, ja Tallinnan Ülemisten 
kampuksen kaasun kulutuksen 
osalta on käytetty Suomen Tilasto-
keskuksen tietoja. 

Sijaintiperusteisten päästöjen las-
kennan  osalta hiilidioksidipääs-
tölaskelmat perustuvat seuraaviin 
tekijöihin. Suomen osalta on käy-
tetty Motivan toimittamia kansal-
listen keskimääräisten päästöjen 
kertoimia. Venäjän ja Norjan osal-
ta on käytetty IEA:n vuoden 2017 

maakohtaisia hiilidioksidipäästö-
kertoimia. Kaikkien muiden mai-
den osalta sähköenergiaan liittyvät 
hiilidioksidipäästölaskelmat on 
ollut mahdollista tehdä paikallisil-
ta energiayhtiöiltä saatujen, niiden 
toimittaman energian tuotanto-
menetelmiä ja hiilidioksidipäästöjä 
koskevien tietojen perusteella, sillä 
kaikki energia on ostettu samalta 
toimittajalta maittain. Sijaintipe-
rusteiset lämmityksen hiilidioksi-
dipäästöt perustuvat näissä maissa 
IEA:n vuoden 2017 kertoimiin. 

Epäsuorista hiilidioksidipäästöis-
tä on raportoitu Technopoliksen 
henkilöstön työmatkustuksen ai-
heuttamat päästöt (EPRA Scope 3) 
kaikkien yksiköiden osalta. Tällä 
hetkellä Technopolis ei raportoi 
muita Scope 3 -päästöjä. 

Kaikkien hiilidioksidipäästölas-
kelmien osalta käytetty maailman 
lämpenemispotentiaalien lähde on 
IPCC:n viides arviointiraportti (5–
100 vuoden arviointiraportti).

Jätteiden ja vedenkulutuksen osal-
ta luvuissa on esitetty kiinteistöjen 
kokonaismäärät ja -kulutus. Käyt-
täjämäärät on arvioitu kohteiden 
kulkuavainten määrän perusteella. 
Technopoliksen omaa jätemäärää 
ja vedenkulutusta koskevat tiedot 
on laskettu näiden lukujen poh-
jalta Technopoliksen työntekijöi-
den määrän ja kiinteistön kaikkien 
käyttäjien määrän suhteen perus-
teella. 

Ympäristötietojen osalta Techno-
polis raportoi sekä kaikkien kiin-
teistöjen kulutuksen että vertai-
lun vuoksi myös vertailukelpoisen 
kiinteistökannan luvut. Vertailu-
kelpoisen kiinteistökannan tieto-
jen osalta ympäristöraportoinnissa 
vuonna 2017 käytetty vertailukel-
poisten kiinteistöjen salkun määri-
telmä on muutettu taloudellisessa 
raportoinnissa käytetyn määritel-
män mukaiseksi, ja siksi vertailu-
kelpoisten kiinteistöjen salkkua on 
muutettu aiemmin raportoidusta. 

Tässä raportissa vertailu on teh-
ty kahden viimeisimmän täyden 
raportointivuoden ajan jatkuvasti 
toiminnassa olleiden kiinteistöjen 
salkun osalta. 

Kulutukset ovat mitattuja, etälu-
ettuja tai manuaalisesti luettuja, 
oman kiinteistöpalvelupäällikkötii-
min ja kumppaneiden raportoimia 
tietoja. Vain pieni osa kulutuksesta 
on estimoitu, joitain manuaalisia 
mittarilukemien puutteita on täy-
dennetty kulutuksella toiselta ajan-
jaksolta.

Raportointi kattaa koko Techno-
poliksen toiminnan kaikissa maissa, 
eikä raportin laajuuden rajaamiseen 
ole erityisiä perusteita. Taloudel-
lisiin tietoihin sisältyvät kaikki 
Technopoliksen kiinteistöt, joissa 
yhtiön omistusosuus on vähintään 
50 % ja joissa sillä on operatiivinen 
määräysvalta. Vähemmistöosuudet 
kiinteistöissä, joissa yhtiön omis-
tusosuus on 20–50 %, on otettu 
huomioon taloudellisissa tiedoissa.

Raportointiorganisaatiot ja 
-kehykset
GRI (Global Reporting Initiative): 
Organisaatio, jonka tavoitteena on 
tehdä yhteiskuntavastuuraportoin-
nista tilinpäätösraportointiin ver-
rattava, standardoitu osa yritysten 
toimintaa. 

CRESS (Construction and Real 
Estate Sector Supplement): GRI:n 
julkaisema raportointiohjeistus, 
joka on tarkoitettu erityisesti ra-
kennus- ja kiinteistöalalla toimivil-
le yrityksille.

EPRA (European Public Real Estate 
Association): Eurooppalaisten kiin-
teistöalan pörssilistattujen yritysten 
etuja valvova yhdistys, jonka tavoit-
teena on luoda toimivia kirjanpito-, 
raportointi- ja hallintokäytäntöjä, 
jotka vastaavat erityisesti kiinteis-
töalan tarpeisiin.
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Johtamistavan kuvaus

Yhteinen työympäristö Kestävä tehokkuus

Keskeiset osa-alueet ja 
johtamistavan kuvaus

Yhteinen työympäristö -teemaan sisältyvät keskeiset osa-alueet: toiminta yhteisöissä, 
asiakastyytyväisyys ja hyvinvointi sekä taloudellisen lisäarvon tuottaminen sidosryhmillem-
me. Yhtiö hallinnoi näitä osa-alueita strategisen vastuullisuuden lähestymistavassa ja muissa 
toimintaperiaatteissa esitettyjen ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Toimenpiteitä koordi-
noidaan konsernin tasolla, ja ne on jaettu toimintojen kesken. Johtamistavan tarkoituksena 
on lisätä toimintamme positiivisia vaikutuksia ja vähentää mahdollisia haittavaikutuksia.

Kestävän tehokkuuden teemaan sisältyvät keskeiset osa-alueet: rakennusten muunto-
joustavuus, ekotehokkaat tilat sekä terveys ja turvallisuus. Yhtiö hallinnoi näitä osa-alueita 
strategisen vastuullisuuden lähestymistavassa ja muissa toimintaperiaatteissa esitettyjen 
ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Toimenpiteitä koordinoidaan konsernin tasolla, ja ne on 
jaettu toimintojen kesken. Johtamistavan tarkoituksena on lisätä toimintamme positiivisia 
vaikutuksia ja vähentää mahdollisia haittavaikutuksia.

Toimintaperiaatteet ja 
sitoumukset

Strategisen vastuullisuuden lähestymistapa ja kestävän kehityksen toimenpideohjelma
Konseptikäsikirja, jolla varmistetaan tilojen ja palvelujen yhtenäisyys 
Ks. sivut 6–7

Strategisen vastuullisuuden lähestymistapa ja kestävän kehityksen toimenpideohjelma 
Yritystason energiakatselmus
Energiatehokkuussuunnitelma
Suunnitteluohje
Tilojen energiatehokkuussopimus
Ks. sivut 6–7

Päämäärät ja tavoitteet

Technopoliksen strategiset taloudelliset tavoitteet on kuvattu vuoden 2017  
vuosikertomuksessa.
Yhtenäisen kampusverkoston kehittäminen.
Asiakastyytyväisyyden osalta on asetettu vuosittaiset erillistavoitteet myynnin ja 
 markkinoinnin, kiinteistötoimintojen ja palvelujen ja tapahtumien osalta.
Jatkuva tapahtumien kehittäminen asiakkaille ja paikallisille yhteisöille ja
korkean tapahtumatyytyväisyyden säilyttäminen.
Yhteenveto vastuullisuustavoitteista on esitetty sivuilla 8–9.

Technopoliksella on tavoitteet energian ja veden kulutusta, hiilidioksidipäästöjä ja jätteiden 
lajittelua, hyödyntämistä ja vähentämistä varten. Tavoitteet ja tulokset on esitetty tämän 
raportin kohdassa Kestävä tehokkuus.
Yhteenveto vastuullisuustavoitteista on esitetty sivuilla 8–9.

Resurssit ja vastuut

Integrointi- ja yhtenäistämistoimenpiteiden johtamisesta vastaa kiinteistötoimintojen 
johtaja konseptikäsikirjan mukaisesti, ja hän raportoi toimitusjohtajalle. Kiinteistötoimintojen 
johtaja, palvelujohtaja ja konseptikehitysryhmä vastaavat konseptikehityksestä.

Vastuullisuuspäällikkö vastaa strategisen vastuullisuuden lähestymistavan ja kestävän 
kehityksen toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta ja raportoi
toimenpideohjelman toteutumisesta konsernin johtoryhmälle. Kiinteistöpalvelupäälliköt tai 
projekteista vastaavat yhteistyökumppanit vastaavat yksittäisten toimenpiteiden, kuten 
energiatehokkuusinvestointien tai ympäristöluokitusten, toteuttamisesta, mutta heidän 
työtään koordinoi vastuullisuuspäällikkö yhdessä kiinteistöomaisuuden hallinnasta ja ylläpi-
dosta vastaavien päälliköiden sekä kirjanpitäjän kanssa. Tekniset kiinteistöhuoltokumppanit 
osallistuvat energiansäästötoimenpiteisiin, ja niiden osalta Technopoliksen ympäristötavoit-
teet on toteutettu osana sopimusten palkkiorakenteita.

Valitusmekanismit Ks. sivut 28–31 Ks. sivut 28–31 

Toimenpiteet

Raportointikauden aikana katselmoitiin kaikki toimistokampukset, tehtiin yhtenäistämistoi-
menpiteitä ja toteutettiin konseptikehitystä.
Asiakastyytyväisyys- ja päättäjäkyselyt, tapahtumat ja muu yhteisöjen kehitys  
Viiden tähden asiakaspalveluohjeisto, joka tukee henkilöstön asiakaspalveluhenkisyyttä 
toimittaessa sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa

Energia- ja hiilitavoitteiden päivittäminen
Muut raportointikauden tärkeimmät toimenpiteet on kuvattu kohdassa  
Kestävä tehokkuus.
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Osaaminen ja rehtiys Osaaminen Rehtiys

Keskeiset osa-alueet ja 
johtamistavan kuvaus

Osaamisen ja rehtiyden teemaan sisältyvät keskeiset osa-alueet: henkilöstön osaami-
sen ja sitoutumisen kehittäminen, avoin ja sääntöjen mukainen viestintä sekä eettiset 
toiminta periaatteet ja vaatimustenmukaisuus. Yhtiö hallinnoi näitä osa-alueita strategisen 
vastuullisuuden lähestymistavassa ja muissa toimintaperiaatteissa esitettyjen ohjeiden ja 
tavoitteiden mukaisesti. Toimenpiteitä koordinoidaan konsernin tasolla, ja ne on jaettu toi-
mintojen kesken. Johtamistavan tarkoituksena on lisätä toimintamme positiivisia vaikutuksia 
ja vähentää mahdollisia haittavaikutuksia.

Osaamisen ja rehtiyden teemaan sisältyvät keskeiset osa-alueet: henkilöstön osaamisen ja 
sitoutumisen kehittäminen, avoin ja sääntöjen mukainen viestintä sekä eettiset toimintape-
riaatteet ja vaatimustenmukaisuus. Yhtiö hallinnoi näitä osa-alueita strategisen vastuulli-
suuden lähestymistavassa ja muissa toimintaperiaatteissa esitettyjen ohjeiden ja tavoittei-
den mukaisesti. Toimenpiteitä koordinoidaan konsernin tasolla, ja ne on jaettu toimintojen 
kesken. Johtamistavan tarkoituksena on lisätä toimintamme positiivisia vaikutuksia ja 
vähentää mahdollisia haittavaikutuksia.

Toimintaperiaatteet ja
sitoumukset

Strategisen vastuullisuuden lähestymistapa ja kestävän kehityksen toimenpideohjelma.
Henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma, työsuojelun toimintasuunnitelma,  
tasa-arvosuunnitelma.
Eettiset toimintaperiaatteet työntekijöille ja alihankkijoille
Hyväntekeväisyyspolitiikka
Ks. sivut 6–7

Strategisen vastuullisuuden lähestymistapa ja kestävän kehityksen toimenpideohjelma
Eettiset toimintaperiaatteet
Eettisten toimintaperiaatteiden noudattamisen edellyttäminen Technopoliksen omilta
työntekijöiltä, alihankintaketjulta ja yhteistyökumppaneilta
Vihreä hankintaohje
Riskienhallintapolitiikka ja seurantatyökalut
Ks. sivut 6–7

Päämäärät ja tavoitteet
Sitoutunut ja osaava henkilöstö
Yhteenveto vastuullisuustavoitteista on esitetty sivuilla 8–9.

Vihreän hankintaohjeen mukaan kahdesta samanhintaisesta tuotteesta tai palvelusta on 
valittava vihreämpi vaihtoehto.
Yhteenveto vastuullisuustavoitteista on esitetty sivuilla 8–9.

Resurssit ja vastuut
Head of HR vastaa henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelmien ylläpitämisestä.  
Käytännön toteutuksesta huolehtivat henkilöstöasioista vastaavat asiantuntijat.

Technopoliksen hallitus käsittelee vuosittain vastuullisuuteen liittyvää strategiaa ja arvoja, 
hyväksyy tavoitteet sekä seuraa tavoitteiden toteutumista.
Hallitus hyväksyy yhtiön eettiset toimintaperiaatteet ja käsittelee tarvittaessa toiminta-
periaatteiden rikkomukset. Raportointivuonna 2017 ei ilmennyt rikkomuksia.
Vastuullisuuspäällikkö ja lakiasiainjohtaja vastaavat eettisiä toimintaperiaatteita
ja vihreää hankintaohjetta koskevasta perehdytyksestä ja koulutuksesta, ja he raportoivat 
konsernin johtoryhmälle ja toimitusjohtajalle. Hankinnasta vastaavat liiketoimintayksikön 
työntekijät vastaavat käytännön toimenpiteistä.
Riskienhallintaan liittyvät vastuut on kuvattu Technopoliksen verkkosivuilla.
Eettisten toimintaperiaatteiden noudattamista valvova organisaatio huolehtii siitä,
että eettiset toimintaohjeet ovat ajantasaiset. Lisäksi se valvoo, että kaikki yhtiön
toiminta on toimintaperiaatteiden ja vaatimusten mukaista.

Valitusmekanismit Ks. sivut 28–31 Ks. sivut 28–31. 

Toimenpiteet

Yhtiö päivittää keskeiset asiakirjat vuosittain, toteuttaa tasa-arvokyselyn joka toinen vuosi 
ja arvioi säännöllisesti tasa-arvoisen rekrytoinnin, ura- ja palkkakehityksen ja ammatillisen 
osaamisen kehittämisen toimenpiteitä ja käytäntöjä.
Muut raportointikauden tärkeimmät toimenpiteet on kuvattu tämän raportin kohdassa 
Pätevä ja motivoitunut henkilöstö

Eettisiä toimintaperiaatteita koskeva verkkokoulutusohjelma 
Riskienhallintaan liittyvät toimenpiteet on kuvattu Technopoliksen verkkosivuilla.
Muut raportointikauden tärkeimmät toimenpiteet on kuvattu tämän raportin kohdassa 
Rehtiys.
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GRI- ja EPRA sBPR-indeksi

GRI:n Standards-ohjeiston mukainen sovelluslaajuus “Core”

GRI 
Standard 
numero

EPRA  
sBPR

Varmen-
nus (A) Sisältö Sivu Lisätietoja

Yleinen sisältö

102-1
Raportoivan organisaation 
nimi VR 2

102-2
Toimialat, brändit, tuotteet ja 
palvelut  VR 2

Kiellettyjä tuotteita tai 
palveluita ei tarjota.

102-3
Organisaation pääkonttorin 
sijainti www.technopolis.fi

102-4 Toimintamaat VK 2-3

102-5
Organisaation omistus-
rakenne ja yhtiömuoto VR 2

102-6 Markkina-alueet VK 2-3
102-7 Organisaation koko VR 2 ks. myös SHO

102-8
Tietoa palkansaajista ja muista 
työntekijöistä VR 24-27

Suurinta osaa raportissa 
esitetyistä henkilöstölu-
vuista ei jaotella maatasol-
la, koska useimmissa 
toimintamaissa meillä on 
alle 20 työntekjää. Tiedot 
kerätään henkilöstötieto-
järjestelmästämme. 

102-9 Toimitusketju VR 32

102-10

Merkittävät muutokset 
organisaatiossa ja toimitus-
ketjussa VR 34-35

102-11
Varovaisuuden periaatteen 
soveltaminen

VR 2, 26, 
34-35  

102-12

Organisaation hyväksymät 
tai edistämät ulkopuolisten 
toimijoiden periaatteet tai 
aloitteet VR 6-7

102-13
Jäsenyydet järjestöissä ja 
edunvalvontaorganisaatioissa VR 6-7

102-14 Toimitusjohtajan katsaus VR 3

VK=Vuosikatsaus 2017, VR=Vastuullisuusraportti 2017, SHO=Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

102-15
Keskeiset vaikutukset, riskit 
ja mahdollisuudet

https://www.technopolis.
fi/en/about-us/investors/
corporate-governance/
risk-management/

102-16
Arvot ja liiketoimintaperiaat-
teet VR 28-29

102-17

Toiminnan eettisyyteen 
liittyvä neuvonanto ja 
epäiltyjen väärinkäytösten 
ilmoittaminen VR 24-27

102-18 Hallintorakenne SHO 2-3
102-19 Vastuunjako VR 6-7

102-20
Yritysvastuun vastuuhenkilöt 
ylimmässä johdossa VR 6-7

102-21 Sidosryhmien kuuleminen VR 6-7

102-22
Hallituksen ja sen valiokuntien 
kokoonpano SHO 5, 7

102-23 Hallituksen puheenjohtaja SHO 5, 7

102-24 Hallituksen valinta
SHO 4, 
7-8

102-25 Eturistiriitojen välttäminen VR 24-27

102-26

Hallituksen rooli organisaa-
tion tarkoituksen, arvojen ja 
strategian määrittelyssä

VR 6-7; 
SHO

102-27 Hallituksen pätevyys VR 6-7

102-28
Hallituksen suorituksen 
arviointi SHO 4

102-29
Vaikutusten tunnistaminen 
ja hallinta VR 6-7

102-30
Riskienhallinnan tehokkuuden 
arviointi

SHO 
10-11

102-31
Vaikutusten uudelleen-
arviointi VR 6-7

102-32
Hallituksen rooli vastuulli-
suusraportoinnissa SHO 6-7

102-33 Epäkohtien kommunikointi VR 24-27
102-34 Raportoidut epäkohdat VR 24-27
102-35 Palkitsemispolitiikat SHO 8 www.technopolis.fi
102-36 Palkitsemisjärjestelmät SHO 8 www.technopolis.fi

102-37
Sidosryhmien näkemysten 
huomiointi palkitsemisessa SHO 8 www.technopolis.fi

102-40 Luettelo sidosryhmistä www.technopolis.fi

http://www.technopolis.fi/Vuosikatsaus-2017
http://www.technopolis.fi/Vastuullisuusraportti-2017
http://www.technopolis.fi/Selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta-2017
https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/technopolis-sijoituskohteena/riskienhallinta/
https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/technopolis-sijoituskohteena/riskienhallinta/
https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/technopolis-sijoituskohteena/riskienhallinta/
https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/technopolis-sijoituskohteena/riskienhallinta/
https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/kestava-kehitys/vastuullisuusstrategia/
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102-41

Kollektiivisesti neuvoteltujen 
työehtosopimusten piiriin 
kuuluva henkilöstö

Technopoliksen työnteki-
jöihin ei sovelleta suoraan 
työehtosopimusta, vaan 
esimerkiksi irtisano-
misaikojen ja muiden 
keskeisesti työsuhteeseen 
vaikuttavien seikkojen 
osalta noudatetaan työso-
pimuslaista ja muusta 
lainsäädännöstä tulevia 
määräyksiä sekä muita 
yrityskohtaisesti sovittuja 
menettelytapoja.

102-42
Sidosryhmien määrittely- ja 
valintaperusteet VR 6-7 www.technopolis.fi

102-43
Sidosryhmätoiminnan 
periaatteet VR 6-7

102-44

Sidosryhmien esille nostamat 
tärkeimmät asiat ja huole-
naiheet

VR 6-8; 
VK 16 www.technopolis.fi

102-45 Konsernin laskentaraja VR 2, SHO
102-46 Raportin sisällön määrittely VR 34-35
102-47 Olennaiset näkökohdat VR 6

102-48
Muutokset aiemmin  
raportoiduissa tiedoissa VR 34-35

102-49 Muutokset raportoinnissa VR 34-35
102-50 Raportointijakso VR 34-35
102-51 Edellisen raportin päiväys VR 34
102-52 Raportin julkaisutiheys VR 34-35

102-53

Yhteystiedot, josta voi 
tilata raportin ja kysyä siihen 
liittyviä lisätietoja Sustainability Manager

102-54
GRI-standardien mukainen 
raportoinnin kattavuus Sustainability Manager

102-55 GRI-sisällysluettelo VR 38-41
102-56 Raportoinnin varmennus VR 42

Johtamismalli

103-1
Olennaisia näkökohtia  
koskevat laskentarajat VR 6-7

Ks. myös luvut: Yhteinen 
työympäristö, Kestävä 
tehokkuus, Osaaminen & 
Rehtiys

103-2 Johtamismallin komponentit VR 36-37
103-3 Johtamismallin arviointi VR 36-37

TALOUDELLINEN VASTUU
Taloudelliset vaikutukset

201-1
Suoran taloudellisen lisäarvon 
tuottaminen ja jakautuminen VR 32-33

201-2

Ilmastonmuutoksen taloudel-
liset seuraamukset ja muut 
riskit ja mahdollisuudet 

Ilmastonmuutoksen riskit 
ja mahdollisuudet 

201-3 Eläketurvan kattavuus VR 36-37
201-4 Valtiolta saadut avustukset VR 32

 Välilliset taloudelliset vaikutukset

203-2
Merkittävät epäsuorat 
taloudelliset vaikutukset VR 30-31

Korruptionvastaisuus

205-1

Liiketoimintayksiköt, joille 
tehty korruptioon liittyvä 
riskiarvointi

Raportointivuonna ei 
toteutettu eettisiä 
tarkastuksia.

205-2

Korruption vastaisiin politiik-
koihin ja menettelytapoihin 
liittyvä kommunikointi ja 
koulutus VR 28-31

205-3
Korruptiotapaukset ja niihin 
liittyvät toimenpiteet VR 31

Kilpailun rajoittaminen

206-1

Kilpailuoikeudellisten säännös-
ten rikkomiseen, kartelleihin 
ja määräävän markkina-ase-
man väärinkäyttöön liittyvät 
oikeustoimet VR 31

EKOLOGINEN VASTUU
Energia

302-1

Elec-Abs, 
DH&C-
Abs, Fu-
els-Abs 
Elec- LfL, 
DH&C-
LfL, 
Fuels-LfL A

Organisaation oma  
energiankulutus VR 16-19

302-2
Organisaation ulkopuolinen 
energiankulutus VR 16-19

https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/kestava-kehitys/vastuullisuusstrategia/
https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/kestava-kehitys/vastuullisuusstrategia/
https://www.technopolis.fi/app/uploads/2017/02/Ilmastonmuutos_riskit_mahdollisuudet.pdf 
https://www.technopolis.fi/app/uploads/2017/02/Ilmastonmuutos_riskit_mahdollisuudet.pdf 
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CRE1
Ener-
gy-Int A

Rakennusten energia-
tehokkuus VR 16-19

302-3 Energiaintensiteetti VR 16-19

302-4
Energiankulutuksen 
vähentäminen VR 16-19

302-5
Vähennykset tuotteiden ja 
palveluiden energiatarpeessa

VR 16-19, 
VR 23

Vesi

303-1

Water- 
Abs 
Water- 
LfL A Vedenotto vesilähteittäin VR 19-20

Vesi on peräisin kunnalli-
sista vesijohtoverkoista.

CRE2
Water- 
Int A

Vedenkulutuksen intensi-
teetti VR 19-20

Biodiversiteetti

304-1

Omistetut, vuokratut tai 
hallinnoidut toimipaikat, 
jotka sijaitsevat luonnon-
suojelualueilla tai luonnon 
monimuotoisuuden kannalta 
rikkailla alueilla tai niiden 
läheisyydessä VR 16

Technopoliksen Innopoli 3 
-kiinteistö Espossa sijaitsee 
Laajalahden Natura 2000 
-luonnonsuojelualueen 
lähellä. Lisäksi Technopo-
liksella on saman alueen 
läheisyydessä omistukses-
saan tonttialue kooltaan 
14 655 m2. Natura 
2000 -alueen asettamat 
vaatimukset ja lintujen 
pesimärauha huomioidaan 
rakentamisvaiheen ja 
toiminnan aikana.

Päästöt

305-1

GHG- 
Dir-Abs 
GHG- 
Dir-LfL A

Suorat kasvihuonekaasujen 
päästöt (Scope 1) VR 18-19

305-2

GHG-
Indir-Abs 
GHG-
Indir-LfL A

Epäsuorat kasvihuonekaasu-
jen päästöt (Scope 2) VR 18-19

305-3
GHG-
Indir-Abs A

Muut epäsuorat kasvi-
huonekaasujen päästöt 
(Scope 3) VR 22

Raportoidut Scope 3 
CO2 -päästöt kattavat 
vain liikematkustuksen 
päästöt.  Biogeenisia 
Scope 3 -päästöjä ei ole 
arvioitu. 

305-4
 Kasvihuonekaasujen 
pääästöintensiteetti VR 18-19

CRE3 GHG-Int A
Rakennusten kasvihuonekaa-
sujen päästöintensiteetti VR 18-19

305-5
Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen VR 19 

Jätevedet ja jätteet

306-2

Waste-
Abs 
Waste-
LfL A

Jätteet jaoteltuna jätela-
jeittain ja käsittelytavan 
mukaisesti VR 19-21

Raportoidut tiedot 
jätteenkäsittelystä ovat 
peräisin jätehuolto-
yhtiöiltä. 

Määräystenmukaisuus

307-1
Ympäristölainsäädännön ja 
-säännösten rikkomukset VR 31

Toimittajien ympäristöarvioinnit

308-1

Uudet toimittajat, jotka on 
arvioitu ympäristökriteerien 
mukaisesti VR 31

308-2

Negatiiviset ympäristövai-
kutukset toimitusketjussa ja 
toteutetut toimenpiteet VR 15; 31

Ympäristöauditteja ei 
toteutettu toimitus-
ketjussa.

Maaperän pilaantuminen

CRE5

Puhdistettu tai puhdistet-
tava maaperä kiinteistön 
käyttötarkoituksen mukai-
sesti 16

Rakennushankkeidemme 
yhteydessä poistimme 
noin 2 500 m3 pilaan-
tunutta maata vuonna 
2017. 

Tuotevastuu

CRE8 Cert-tot A

Uudis- ja korjausrakentamista 
sekä kiinteistöjen hallinnointia 
ja käyttöä koskevien erilaisten 
vastuullisuussertifikaattien, 
-luokitusten ja -järjestelmien 
määrä ja tyyppi VR 15

SOSIAALINEN VASTUU
Työvoima 

401-1
Emp-
Turnover Henkilöstön vaihtuvuus VR 27
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401-2

Kokoaikaisen henkilöstön 
henkilöstöetuudet, joita ei 
tarjota määräaikaiselle tai 
osa-aikaiselle henkilöstölle

Etuina Technopolis 
tarjoaa kokoaikaisille 
työntekijöilleen tukea 
lounasruokailuun sekä 
työtehtävästä riippuen 
puhelin- ja autoedun.

Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet

402-1

Uudelleenjärjestelytilanteissa 
noudatettava vähimmäis-
ilmoitusaika

Työsopimuksissa käytetyt 
irtisanomisajat vaihtelevat 
kahden viikon ja kolmen 
kuukauden välillä. Eniten 
sovellettu vähimmäisirti-
sanomisaika on yksi kuu-
kausi. Työehtosopimusta 
vastaavat paikalliset 
käytännöt on koottu 
yhteiseen Technopoliksen 
hallinto-ohjeistoon, joka on 
työntekijöiden saatavilla.

Työterveys ja turvallisuus

403-1

Työsuojelutoimikuntien 
piiriin kuuluvien työntekijöiden 
osuus VR 27

403-2 
 

H&S-Emp

Tapaturmataajuus, ammatti-
taudit, menetetyt työpäivät, 
poissaolot, työhön liittyvät 
kuolemantapaukset VR 28

Koska tapaturmien 
kokonaismäärä on alle 10, 
ei ole olennaista käyttää 
kaikkia GRI-standardien 
raportointijaotteluita. 

CRE6

Osuus työvoimasta, joka on 
kansainvälisesti tunnetun 
työterveys- ja turvallisuus-
järjestelmän piirissä

Kansainvälisesti tunnet-
tua järjestelmää ei ole 
käytössä.

Koulutus

404-1
Emp-
Training

Keskimääräiset koulutus-
tunnit työntekijää kohden VR 27

404-2
Osaamisen kehittämiseen 
liittyvät ohjelmat VR 24-27

404-3 Emp-Dev

Säännöllisten suoritusarvioin-
tien ja kehityskeskustelujen 
piirissä olevan henkilöstön 
osuus VR 26

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

405-1
Diversi-
ty-Emp

Hallintoelinten ja henkilöstön 
monimuotoisuus

VR 25-26, 
SHO 6-7

Syrjinnän kielto 

406-1

Syrjintätapausten lukumäärä 
ja niihin liittyvät korjaavat 
toimenpiteet VR 31 Ei ilmoituksia syrjinnästä.

Paikallisyhteisöt

413-1
Comty 
Eng

Paikallisyhteistövaikut-
taminen, vaikutusarvioita ja 
kehitysohjelmat VR 10-14 Vaikutusarvioita ei tehty.

Toimittajien sosiaalinen arviointi

414-1

Uudet toimittajat, jotka on 
arvioitu sosiaalisten kriteerien 
mukaisesti VR 31

Toimittajien eettisten 
toimintaperiaatteiden ja 
siihen liittyvien prosessien 
lisäksi toimittajia ei erik-
seen arvioida sosiaalista 
kriteeristöä vasten. 

Poliittinen vaikuttaminen
415-1 Poliittinen tuki VR 31

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

416-1
H&S-As-
set

Tuotteiden ja palveluiden 
terveys- ja turvallisuusvaiku-
tusten arviointi VR 16

416-2
H&S- 
Comp

Tuotteiden ja palveluiden 
terveys- ja turvallisuusvaiku-
tuksiin liittyvät rikkomukset

Ei rikkomuksia parhaan 
tietämyksemme mukaan.

Paikallisyhteisö

CRE7

Rakennushankkeiden vuoksi 
uudelleensijoitettujen asuk-
kaiden määrä

Technopoliksen työmaiden 
johdosta ei ole ollut tar-
vetta uudelleensijoittaa 
asukkaita.

Määräystenmukaisuus

419-1

Lakien ja säädösten rikkomuk-
set sosiaalisten ja taloudellis-
ten tekijöiden osalta VR 31
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Riippumaton varmennusraportti

Tämä dokumentti on käännös 
alku peräisestä englanninkielisestä 
rapor tista

Technopolis Oyj:n johdolle
Olemme Technopolis Oyj:n (jäl-
jempänä Technopolis) johdon 
pyynnöstä suorittaneet rajoitetun 
varmuuden antavan varmennus-
toimeksiannon, jonka kohteena 
ovat olleet Technopoliksen vas-
tuullisuusraportissa 2017 esitetyt 
ympäristövastuun tunnusluvut ra-
portointikaudelta 1.1.–31.12.2017 
(jäljempänä ympäristövastuutie-
dot).

Varmennuksen kohteena oleviin 
ympäristövastuutietoihin sisälty-
vät seuraavat tiedot;

• Vastuullisuusraportissa ”Kestävä 
tehokkuus” – osion taulukoissa 
esitetyt tunnusluvut; 
• Energia (GRI 302-1, CRE1),
• Vesi (GRI 303-1, CRE2), 
• Päästöt (GRI 305-1, GRI 305-2, 

GRI 305-3, CRE3) ja
• Jätevedet ja jätteet (GRI 306-2)
• Tuote- ja palvelutiedot (CRE8)

Varmennuksemme kriteeristö-
nä ovat olleet GRI  Sustainability 
Reporting  Standards-raportoin-
tiohjeisto sekä EPRA:n (European 

Public Real Estate Association) 
Sustainability Best Practices Re-
commendations Guidelines (Third 
version September 2017) -ohjeis-
to (jäljempänä GRI Standardit ja 
EPRA sBPR). 

Toimeksiannon luontaiset 
rajoitukset
Varmennusraporttiamme lukies-
sa tulee ottaa huomioon ympä-
ristövastuutietojen luonteeseen 
kuuluvat, tiedon tarkkuutta ja 
täydellisyyttä koskevat rajoitukset. 
Esitettyjä ympäristövastuutietoja 
tulee arvioida yhdessä Techno-
poliksen antamien ympäristövas-
tuutietojen keräämiseen, laske-
miseen ja arvioimiseen liittyvien 
selvitysten kanssa.

Technopoliksen johto vastaa ym-
päristövastuutietojen mittaami-
sesta, laatimisesta ja esittämisestä 
GRI Standardien ja EPRA sBPR:n 
mukaisesti. 

Meidän tehtävänämme on esit-
tää riippumaton johtopäätös ym-
päristövastuutiedoista. Olemme 
suorittaneet toimeksiannon ISAE 
3000:n (uudistettu) mukaisesti. 
Siinä määrin kuin on lain mukaan 
mahdollista, emme vastaa teke-
mästämme työstä, tästä varmen-

nusraportista tai esittämistämme 
johtopäätöksistä muille osapuolille 
kuin Techno polikselle.

Olemme riippumattomia yhteisös-
tä niiden Suomessa noudatettavien 
eettisten vaatimusten mukaisesti, 
jotka koskevat suorittamaamme 
toimeksiantoa ja olemme täyttä-
neet muut näiden vaatimusten mu-
kaiset eettiset velvollisuutemme. 
Sovellamme kansainvälistä laadun-
valvontastandardia ISQC 1 ja näin 
ollen ylläpidämme kattavaa laadun-
valvontajärjestelmää, johon sisältyy 
dokumentoituja toimintaperiaattei-
ta ja menettelytapoja eettisten vaa-
timusten, ammatillisten standardi-
en sekä sovellettaviin säädöksiin ja 
määräyksiin perustuvien vaatimus-
ten noudattamista koskien.

Yhteenveto tehdystä työstä
Rajoitetun varmuuden antava 
toimeksianto toteutetaan pää-
asiassa tekemällä tiedusteluja 
henkilöille, joiden tehtävänä on 
laatia esitetyt ympäristövastuu-
tiedot, soveltamalla analyyttisia ja 
muita asianmukaisia evidenssin 
hankkimismenetelmiä. Rajoitetun 
varmuuden antavassa toimeksian-
nossa suoritettavat toimenpiteet 
poikkeavat luonteeltaan ja ajoituk-
seltaan kohtuullisen varmuuden 

antavassa toimeksiannosta suo-
ritettavista toimenpiteistä ja ovat 
niitä suppeampia, minkä vuok-
si siinä annetaan huomattavasti 
alemman tason varmuus.

Toimeksiannossamme olemme suo-
rittaneet seuraavat toimenpiteet:

Olemme haastatelleet ympäristö-
vastuutietojen raportoinnista vas-
taavia henkilöitä.

Olemme arvioineet GRI Standar-
dien ja EPRA sBPR:n raportointia 
koskevien periaatteiden sovelta-
mista ympäristövastuutietojen 
esittämisessä.

Olemme arvioineet ympäristövas-
tuutietojen keräämiseen ja yhdis-
telemiseen käytettyjä tiedonhallin-
nan prosesseja, tietojärjestelmiä ja 
käytännön menettelytapoja.

Olemme käyneet läpi esitetyt ym-
päristövastuutiedot ja arvioineet 
tietojen laatua ja laskentarajojen 
määrittelyä.

Olemme testanneet ympäristö-
vastuutietojen oikeellisuutta ja 
täydellisyyttä alkuperäisistä doku-
menteista ja järjestelmistä otos-
pohjaisesti; 

Olemme suorittaneet yhden toimi-
paikkakäynnin. 

Johtopäätökset
Tekemämme varmennustyön pe-
rusteella tietoomme ei ole tullut 
seikkoja, jotka antaisivat aiheen 
olettaa, että varmennustoimeksi-
annon kohteena olleet tiedot ei-
vät olisi olennaisilta osiltaan GRI 
Standardien ja EPRA sBPR:n mu-
kaisesti laadittu.

Helsinki, 15. helmikuuta 2018
KPMG Oy Ab 

Lasse Holopainen
KHT
 
Tomas Otterström
Partner, Advisory
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www.technopolis.fi

https://www.technopolis.fi

