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Technopolis on työympäristöjen asiantuntija. Tarjoamme joustavia ja tehokkaita toimitiloja, coworking-tiloja ja niihin liittyviä palveluita. Hoidamme kaiken työtilojen suunnittelusta sekä aula- ja
kokouspalveluista ravintoloihin ja siivoukseen. Olemme sitoutuneet asiakastyytyväisyyteen ja omistaja-arvon kasvattamiseen. Meillä on 17 kampusta, joissa toimii 1 600 asiakasyritystä
ja niiden 50 000 työntekijää kuudessa maassa Pohjoismaissa ja
Itämeren alueella. Technopolis Oyj (TPS1V) on listattu Nasdaq
Helsingin pörssiin.
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Keskeisiä tapahtumia 2017
Maaliskuu

• Technopolis sai uusia LEED-ympäristösertifikaatteja
Tampereella ja Vilnassa.

Syyskuu

• Technopolis sai GRESB:n Green Star -luokituksen ja
EPRAn kultaisen sBPR-luokituksen.

Huhtikuu

Marraskuu

Toukokuu

Joulukuu

• Technopolis osti rakenteilla olevan toimistokiinteistön
ja tontin Vilnasta. Investoinnin arvo oli 32 milj. euroa.
• Technopolis otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön
LEED Volume Program -ympäristöluokitusmallin.

• Sami Laine aloitti Technopoliksen uutena
talousjohtajana.
• Technopolis ilmoitti 15,1 milj. euron uudesta
rakennushankkeesta Vantaalla.

• Technopolis myi liiketoimintansa Jyväskylässä.
Kaupan arvo oli 104,5 milj. euroa.
• Olofsgård Invest Ab:n omistus nousi 15,48 prosenttiin
Technopolis Oyj:n kaikista osakkeista.

• Technopolis ilmoitti 46 milj. euron uudesta
rakennushankkeesta Tampereella.
• Technopolis osti Ilmarisen vähemmistöosuuden
Fornebun kampuksestaan Oslossa.

Kesäkuu

Avainluvut
(IFRS)
Liikevaihto
Käyttökate
Omavaraisuusaste
Luototusaste (LTV)
(EPRA)
EPRA tulos
EPRA tulos/osake
Oman pääoman tuotto
EPRA nettovarallisuus/osake
Osinko/osake
Pääoman palautus/
osake

• Päivitetty strategia ja uudet strategiset ja taloudelliset
tavoitteet julkistettiin.

2)
3)

Konsernin liikevaihto

179,7
milj. euroa

1)

Palvelutuotot 14,1 %

97,1
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-
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-4,43)
-

euroa

4,58

4,24

8,0

euroa

0,092)

0,12

-

euroa

0,082)

-

-

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo

Vuokraus 97,5 %
Palvelut 2,5 %

Konsernitason kulujen kohdistamisen ja eliminointien vuoksi kiinteistö- ja palvelutoimintojen käyttökatteiden summa eroaa konsernin käyttökatteesta.
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2016 Muutos %

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.
Merkintäoikeusanti vertailukaudella.

Konsernin käyttökate1)

Vuokratuotot 85,9 %

2017

1 537,9
milj. euroa

Suomi 58 %
Skandinavia 21 %
Baltic Rim 21 %

Toimitusjohtajalta
Vuosi 2017 oli Technopolikselle vahva.
Yhtiön kasvu oli ripeää koko vuoden.
Makrotalouden myötätuuli toi taloudelle ja toimistomarkkinoille tervetullutta nostetta. Varsinkin Suomessa talous kasvoi vahvasti. Se näkyi
vuokrausasteiden kasvuna, jota tukivat entistä suurempi kysyntä ja
markkinoiden tuottovaatimuksen
lasku. Kaikki tämä vaikutti taloudelliseen tulokseemme myönteisesti.
Vuonna 2017 konsernin liikevaihto
kasvoi 4,4 % edellisvuodesta. Kasvu saavutettiin ympäristössä, jos-

vien ja suunniteltujen kampusten
laajennusten ansiosta pystymme
jatkossakin tarjoamaan asiakkaillemme sellaista joustavuutta, jota
he Technopoliksen konseptilta
odottavat.
Palveluilla on yhä tärkeämpi rooli
liiketoiminnassamme ja ne kasvavat edelleen tasaisesti. Palvelutuotot olivat vuonna 2017 jo 25,4 milj.
euroa ja käyttökate 2,7 milj. euroa.
Palvelut muodostavat nyt 14,1 %

Vuosi 2017 oli Technopolikselle
monella tavalla käänteentekevä.
sa vuokrien kasvu on ollut melko
vaatimatonta, etenkin Suomessa.
Tärkeimmät operatiiviset tekijät
kehityksen taustalla olivat palvelutuottojen kasvu ja vuokrausasteen nousu. Myös vuokrien kasvu
vaikutti myönteisesti konsernin
liikevaihtoon. Taloudellinen vuokrausasteemme oli vuoden lopussa
96,1 %, ja kasvu oli suurinta Oulussa.
Vuoden lopussa Technopoliksella
oli käynnissä viisi orgaanista kasvuhanketta. Näiden investointien
kokonaismäärä oli lähes 140 milj.
euroa. Lisäksi suunnitteilla on useita uusia hankkeita. Käynnissä ole-

konsernin liikevaihdosta. Parhaissa
yksiköissämme palvelujen osuus oli
yli 20 %. Palvelujen käyttökatemarginaali oli 10,5 %.
Vuonna 2017 konsernin käyttökate
(EBITDA) kasvoi 4,3 % edellisestä vuodesta ja oli 97,1 milj. euroa.
Käyttökatemarginaali oli 54,0 %.
Käyttökate kasvoi samaan tahtiin
liikevaihdon kanssa ja marginaali
oli edellisvuoden tasolla. Tuottovaatimuksien lasku oli suurin vaikuttava tekijä sijoituskiinteistöjen
käypien arvojen positiivisten muutosten taustalla, millä oli merkittävä
vaikutus liikevoittoon.

Yksi tämän vuoden kohokohdista
oli strategiaprosessimme saaminen
päätökseen kesällä 2017. Yksi päivitetyn strategiamme kulmakivistä on
UMA coworking -verkostomme laajentaminen. Uusi UMA coworking
-tila Tukholmassa avataan suunnitelmien mukaan huhtikuussa 2018.
UMA coworking -tilat tarjoavat
Technopolikselle mahdollisuuden
laajentaa liiketoimintaansa pienemmillä investoinneilla ja pienemmällä
riskillä etenkin markkina-alueilla,
joilla markkinoiden tuottovaatimukset ovat alhaiset. Tarkoituksenamme
on laajentaa UMA-verkostoa Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurissa kaupungeissa ja keskuksissa.
Vuosi 2017 oli Technopolikselle
monella tavalla käänteentekevä. Julkistimme päivitetyn strategiamme ja
ryhdyimme heti toteuttamaan sitä
innolla. Koko yhtiö tuntuu olevan
täynnä virtaa, mikä luo vahvan perustan tulevalle vuodelle.
Lopuksi haluan vielä kiittää koko
henkilökuntaamme sitoutumisesta
ja kovasta työpanoksesta vuoden
aikana. Kiitos myös Technopoliksen
uskollisille asiakkaille ja asiantuntevalle hallitukselle.
Keith Silverang
toimitusjohtaja
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Päivitetty strategia keskittyy
omistaja-arvon luomiseen
Technopolis sai keväällä 2017 päätökseen kattavan konsernin
strategiaa koskevan läpikäynnin. Päivitetty strategia ja uudet
strategiset ja taloudelliset tavoitteet julkaistiin kesäkuun alussa.
Päivitetty strategia koskee vuosia 2017–2020 ja antaa suunnan
myös tuleville vuosille.

Uskomme, että tulevaisuuden toimistomarkkinoilla menestyminen
vaatii vahvaa osaamista monikäyttäjäympäristöissä. Tämä tarkoittaa
kykyä yhdistää coworking-tilat,
joustavat toimitilat ja toimistot

sekä niihin liittyvät yhteiset palvelut huippuluokan asiakaskokemukseksi.
Technopoliksella on kaikki tähän
tarvittava osaaminen. Toimiva

Megatrendit
vaikuttavat
Technopoliksen
liiketoimintaan
konseptimme ja myynti- ja palveluorganisaatiomme antavat hyvät
lähtökohdat onnistumiselle.
Nykyisen kiinteistö- ja palveluliiketoiminnan
kannattavuuden
kasvattamisen lisäksi yhtiön tavoitteena on nopeuttaa orgaanisia
kasvuhankkeita. Technopolis ennakoi investoivansa näihin hankkeisiin yhteensä 200–250 miljoonaa euroa vuosina 2017–2020.
UMA coworking -verkoston kehittämiseen suunnataan noin 30
miljoonaa euroa seuraavan viiden

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
2017
EPRA-tuloksen kasvu per osake 8–10 % vuodessa

%

-4,41)

Oman pääoman tuotto laskettuna EPRA-tuloksesta > 8 %

%

9,1

EPRA-nettovarallisuusarvon kasvu per osake vähintään 5 % vuodessa

%

8,0

Omavaraisuusaste > 35 %

%

44,8

Uusi osinkopolitiikka:
Vuosittain kasvava osinko, joka on 40–60 % EPRA-tuloksesta
Osinko/osake

euroa

0,092)

Pääoman palautus/osake

euroa

0,082)

%

44,0

Osuus EPRA-tuloksesta
1)
2)

Merkintäoikeusanti vertailukaudella.
Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.
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vuoden aikana. Lisäksi Techno
polis arvioi käyttävänsä yritysostoihin 100–200 miljoonaa euroa
vuosina 2017–2020. Yritysostoja
tehdään kuitenkin vain silloin, kun
edellytykset arvon luomiseksi ovat
olemassa.

Enemmän orgaanisia
rakennushankkeita
Technopoliksella on noin 400 000 m2
rakennusoikeuksia, ja ne ovat olemassa olevien rakennusten yhteydessä. Osaamme valita sopivat
rakennuskohteet ja käynnistää
ne oikea-aikaisesti, koska meiltä
löytyy syvällistä tietoa ja osaamista paikallisesta kysynnästä sekä
markkinoista.
Myös infrastruktuuri ja tarvittavat
liikenneyhteydet ja palvelut ovat
jo olemassa. Investointipäätökset
tehdään yleensä vallitsevien markkinaolosuhteiden ja olemassa olevien kampusten vuokrausasteen
perusteella.
Esivuokrausasteen
suhteen vaatimukset määräytyvät
sijainnin ja markkinaolosuhteiden
mukaan.
Technopoliksen orgaaniset hankkeet ovat olleet kannattavia: kaikkien vuosina 2010–2016 toteutettujen hankkeiden keskimääräinen

Jakamistalous
›› “Kaikkea ei tarvitse omistaa itse”
-ajattelutapa
›› Resurssien niukkuus
›› Epävakaa liiketoimintaympäristö
Kaupungistuminen
›› Kampusten keskittyminen
kasvukeskuksiin
›› Sijainti hyvien liikenneyhteyksien
varrella
›› Tilankäytön tehokkuus
Ilmastonmuutos
›› Energiatehokkuus
›› CO2 -päästöjen ja muiden
ympäristövaikutusten minimointi
›› Elinkaariajattelu
Digitalisaatio
›› Virtuaaliset työkalut ja
työympäristöt
›› Tietoon perustuvat palvelut
›› Älykkäät rakennukset
›› Koneoppiminen ja keinoäly

Päivitetyn strategian pääkohdat:
• Technopolis-konseptin edelleen kehittäminen
• Olemassa olevien kampusten laajentaminen orgaanisia rakennushankkeita
lisäämällä
• Palveluliiketoiminnan ja sen kannattavuuden kasvattaminen
• UMA coworking -verkoston merkittävä laajentaminen
• Valikoitujen kasvua luovien yritysostojen toteuttaminen Pohjoismaissa ja
Itämeren alueella
• Strategian ja sen mukaisten investointien toteuttaminen ilman
osakeanteja

tuotto oli valmistumishetkellä
18 %. Vähimmäistavoite on 10 %.
LEED-sertifiointijärjestelmää käy
tetään uudisrakentamisen ohjaustyökaluna, jolla varmistetaan
rakennusten kustannus- sekä ekotehokkuus.
Vuoden 2017 lopussa yhtiöllä oli
käynnissä neljä orgaanista rakennushanketta, ja lisäksi yksi hyväksytty hanke, joka käynnistyy
helmikuussa 2018. Näiden viiden
investoinnin arvo on yhteensä 139,9
milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala
52 100 m2. Lisäksi suunnitteilla on
kahdeksan muuta hanketta.

Palveluliiketoiminnan
ja sen kannattavuuden
kasvattaminen
Palvelut ovat olennainen osa
Technopoliksen konseptia. Perinteisen toimistotilan kysyntä pienenee koko kiinteistösektorilla, kun
yhä useampi asiakas hakee työntekijöilleen tehokkaita ja joustavia
tiloja sekä monipuolisia palveluita. Technopolis tunnisti trendin
jo vuosia sitten, ja on kehittänyt
asiakaskonseptiaan
asiakkaiden
muuttuvien tarpeiden mukaan.
Tarjoamme joustavia, tehokkaita ja
motivoivia työtiloja, jotka auttavat

Käynnissä olevat orgaaniset rakennushankkeet
Esivuokraus
aste, %

Vuokrattava
pinta-ala, m2

Kokonais
investointi,
milj. eur.

Vakiintunut
tuotto % 1)

Valmistuminen

Alue

Nimi

Helsinki

Ruoholahti 3

41,8

10 300

33,2

7,0

07/2018

Tallinna

Lõõtsa 12

72,4

9 700

13,6

9,0

07/2018

Vilna2)

Penta
Aviapolis
H-rakennus

91,5

13 800

32,02)

8,4

10/2017

0,0

5 100

15,1

8,0

11/2018

38 900

93,9

13 200

46,0

7,5

10/2019

52 100

139,9

Vantaa

Käynnissä olevat YHTEENSÄ
Tampere

City Center

Käynnissä olevat ja
hyväksytty aloitettavaksi
1)
2)

39,4

Vakiintunut tuotto = arvioitu nettotuotto / hankintahinta
Kokonaisinvestointi mukaan lukien viereinen tontti, johon on mahdollista rakentaa toimistotilaa vähintään 20 000 m2.
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asiakkaita houkuttelemaan parhaat
työntekijät ja sitouttamaan heidät.
Viime vuosina Technopolis on
keskittynyt luomaan kattavan palvelutarjonnan asiakkailleen. Siinä
olemme onnistuneet: palvelutuotot
kasvoivat 25,4 milj. euroon vuonna
2017. Palvelutuottojen osuus on nyt
14,1 % konsernin liikevaihdosta ja
yli 20 % parhaiden kampusten liikevaihdosta.
Tulevina vuosina tavoitteenamme
on nostaa palvelutuottojen osuus
keskimäärin yli 20 %:iin liikevaihdosta kaikilla kampuksilla. Keskitymme myös yhä vahvemmin palveluliiketoiminnan kannattavuuteen,
ja tavoitteenamme on vähintään
20 %:n käyttökatemarginaali vuoteen 2020 mennessä.
Lisätietoa palveluistamme
sivulla 13.

UMA coworking -verkoston
laajentaminen
Uskomme, että Technopoliksella on hyvät lähtökohdat hyödyntää coworking-tilojen tarjoamia
mah
dollisuuksia. Technopolis on
alkanut laajentaa UMA cowork
ing -verkostoaan, mikä onnistuu
huomattavasti pienemmillä investoinneilla kuin laajentuminen yritysostoin tai rakennushankkeilla.
Uskomme, että meillä on valmiudet perustaa ja ylläpitää tulevina
vuosina menestyksekkäästi useita
UMA coworking -työtiloja niin
kotimaassa kuin kansainvälisesti.
Aiomme suunnata UMA cowork
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ing -verkoston kehittämiseen noin
30 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana.
Ensimmäisen UMA Workspace
-lippulaivamme, UMA Esplanadin, perustamisesta tuli kuluneeksi
vuosi huhtikuussa 2017. Tilaa on
laajennettu jo kertaalleen suuren
kysynnän vuoksi. Onnistumisesta
kertovat myös UMA-tilan kasvava
asiakasmäärä sekä käyttöasteen ja
tuottojen kasvu.
Lokakuussa allekirjoitimme vuokrasopimuksen 2 350 m2:n tilasta
Tukholman ydinkeskustassa ja
ilmoitimme suunnitelmistamme
avata siellä uusi coworking-tila.

Valikoidut yritysostot
ja -myynnit
Jatkamme Technopoliksen konseptiin sopivien yritysostomahdollisuuksien arviointia Pohjoismaiden ja Itämeren alueella.
Yritysostoissa keskeisiä kriteerejämme on löytää sopivia kampuksia paikoissa, joissa on merkittävää
kysyntää tehokkaille ja joustaville
toimistotiloille ja niihin liittyville
palveluille sekä selkeä mahdollisuus lisäarvon luontiin konseptimme avulla.
Lisäksi arvioimme joidenkin kiinteistöjemme myyntimahdollisuuk
sia yksittäisten kampusten ja koh

2020:
Huippuluokan yhteisten
työympäristöjen tarjoaja.
UMA Kungsbron avataan huhtikuussa 2018, ja se on Techno
poliksen ensimmäinen toimistotila
Tukholmassa. Sijainti on keskeinen
lähellä bussiterminaalia ja lentoaseman Arlanda Express -raideyhteyttä.
Lisätietoa UMA coworking
-verkostostamme sivulla 15.

teiden kilpailukyvyn, tulevaisuuden
mahdollisuuksien ja arvonluontipotentiaalin perusteella. Marraskuussa myimme toimintomme
Jyväskylässä 104,5 milj. eurolla.
Tämän ja syyskuussa toteutetun Jyväskylän Viveca-kampuksen myynnin jälkeen Technopoliksella ei ole
enää kiinteistöjä eikä toimintaa Jyväskylässä.

Technopoliksen konsepti
toimii ja on suuntamme
myös tulevaisuudessa
Technopoliksen konsepti muodostuu yhteisistä ja yksityisistä
työtiloista ja niihin liittyvistä palveluista, ensiluokkaisesta
asiakaskokemuksen hallinnasta sekä skaalautuvuudesta.
Tarjoamme asiakkaillemme yliver
taisen ja aina yhtä laadukkaan
kokemuksen tiloissamme yhdistämällä erittäin tehokkaat ja joustavat tilaratkaisut korkealaatuisiin
palveluihin. Monipuolisten palveluiden ansioista asiakkaat voivat
keskittyä paremmin omaan ydinliiketoimintaansa.
Tunnuslauseemme on ”More than
Squares”. Se kuvaa rooliamme
palveluyhtiönä sekä konseptia,
jolla luomme lisäarvoa. Lisäksi se
kertoo yhteisöllisyydestä Techno
poliksessa.
Tavoitteitamme ovat matala vajaakäyttöaste, premium-vuokrataso, palvelutuottojen kasvu ja
korkea asiakastyytyväisyys. Strate
giaprosessimme yhteydessä vuoden 2017 alkupuoliskolla testasimme konseptimme perinpohjaisesti
ja saimme todisteet sen toimivuudesta ja suotuisasta vaikutuksesta
omistaja-arvoon.

Technopolis-konsepti

Matala
vajaakäyttöaste

Premiumvuokrataso

Korkea
asiakastyytyväisyys

Yhteinen työympäristö
Haluamme olla huippuluokan yhteisten työympäristöjen tarjoaja
vuoteen 2020 mennessä! Konseptissamme yhteinen työympäristö
tarkoittaa yhteisiä toimistoja, yhteistä palveluinfrastruktuuria ja
muita yhteisiä alueita, kuten kahviloita ja kokoustiloja. Jakamistalous
on tätä päivää ja siitä on tullut osa
arkea. Se sai alkunsa musiikki- ja
videopalveluista, vertaismajoituksesta ja -lainoista, autonvuokrauksesta sekä verkon työvoimapalveluista. Sama trendi, jossa ei tarvitse
omistaa, koskee myös toimistoja.
Technopolis on ollut tässä edelläkävijä toimintansa alusta alkaen.

Skaalautuva konsepti
Technopolis-konsepti on täysin
skaalautuva. Skaalautuvuus alkaa
kampusten suunnittelusta ja jatkuu jokaisen kerroksen ja yksittäisen toimiston suunnitteluun.
Konsepti viimeistellään tilojen yh-

Jaettu
työympäristö

Skaalautuva
konsepti

Asiakkuudenhallinta

TECHNOPOLIS-KONSEPTI - 9

tenäisellä ilmeellä ja tunnelmalla.
Myös liiketoimintamallimme on
skaalautuva: hoidamme kampuksiamme kuin keskitettyä ketjua kehityksestä myyntiin, hankintaan ja
palvelutarjontaan.

Asiakaskokemuksen hallinta
Jatkuva asiakaskokemuksen hallinta on liiketoimintamme sydän.
Noin 50 asiakasvastaavaamme pitävät hyvää huolta asiakkaistamme.
Jokaisella asiakkaallamme on vain
yksi yhteyshenkilö, joka hoitaa asiakassuhdetta kokonaisvaltaisesti.
Lisätietoa asiakaskokemuksen
hallinnasta sivulla 16.

Matala vajaakäyttöaste
Technopolis on onnistunut pitämään kiinteistöjensä vajaakäyttöasteen matalana yli suhdanteiden. Tämä on mielestämme yksi
osoitus konseptimme toimivuudesta. Kaikkien kiinteistöjemme
vajaakäyttöasteet olivat vuoden
2017 lopussa matalammat kuin
kullakin markkinalla keskimäärin.
Konsernitasolla vajaakäyttöaste oli
3,9 %. Kymmenen vuoden keskimääräinen vajaakäyttöaste oli 5,8 %.

Premium-vuokrataso
Yksi konseptimme kulmakivistä
on tarjota asiakkaillemme enemmän joustavuutta ja vähemmän
neliöitä työntekijää kohti. Siksi
asiakkaat maksavat vuokran lisäksi
käyttämistään palveluista sekä hoitovastikkeen, joka sisältää sähkön,
lämmön ja veden.
10 - TECHNOPOLIS-KONSEPTI

Lähes 90 % vuokrasopimuksistamme on sidottu maakohtaisiin kuluttajahintaindekseihin, ja vuokria
korotetaan yleensä kerran vuodes-

Vähemmän
tilaa – enemmän
tuloksia
sa. Myös hoitovastiketta tarkistetaan kulujen kehityksen mukaan
vuosittain.

Korkea asiakastyytyväisyys
Technopoliksella on tyytyväiset
asiakkaat. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä monessa asiakaspolun
eri vaiheessa, ja vuosittain mitattava nettosuositteluindeksi (NPS)
-pistemäärämme on selvästi alamme keskiarvoa korkeampi. Vuoden 2017 lopussa Technopoliksen
keskimääräinen NPS-pistemäärä
oli 38. Asiakasorganisaatioidemme
päättäjät antavat Techno
polikselle
yleensä hieman korkeamman arvosanan kuin käytännön yhteys
henkilöt, jotka ovat kanssamme
tekemisessä arjessa. Toimitilat ovat
yhä enenevissä määrin yrityksille
kilpailutekijä heidän houkutellessaan alansa parhaita osaajia.

Vuokrausliiketoiminta

Kampuksillamme toimii yhteensä noin 1 600
yritystä, joissa työskentelee 50 000 asiantuntijaa.
Työtilamme sopivat niin pienille muutaman työntekijän
yrityksille kuin suuryrityksille, joilla on tuhansia työntekijöitä.

Vuokrattava pinta-ala, m2

Kampusten määrä

17

701 900

Taloudellinen vuokrausaste, %

96,1

Kiinteistöjen keski-ikä
keskimäärin

14
vuotta
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Erinomainen toimisto
syntyy keskinäisestä
luottamuksesta
Työympäristöön ja sen kaikkiin yksityiskohtiin panostaminen on yksi tärkeimmistä tekijöistä, kun parhaita osaajia
pyritään houkuttelemaan yritykseen,
kertoo HERE Technologiesin toimitilajohtaja Christian Ullrich. Hänen hallinnoitavanaan on noin 88 toimistoa,
joista yksi sijaitsee Technopoliksen
Yliopistonrinteen kampuksella Tampereella.
Kun HERE:n kaltainen kansainvälinen
yritys muuttaa uuteen toimistoon, paikallisia luottohenkilöitä tarvitaan projektin sujuvuuden takaamiseksi. ”Meille
oli erityisen tärkeää pienet asiat, joilla
Technopolis myös erottautui kilpailijoistaan. Mahdollisuus käyttää kuntosalia,
varata helposti lisää neuvottelutilaa ja
tieto siitä, että on joku jonka puoleen
kääntyä kopiopaperin loppuessa. Nämä
eivät välttämättä kuulosta mullistavilta asioilta, mutta ne vaikuttavat ihmisten arkeen joka ikinen päivä”, sanoo
Ullrich.
Uuden toimiston tupaantuliaisia päästiin juhlistamaan loppukesästä 2017.
Yrityksen tekemien mittausten mukaan työntekijöiden tyytyväisyys työympäristöönsä on kohentunut Techno
polikseen muuton myötä yli kymmenen
prosenttia.
Lue koko tarina verkkosivuiltamme
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Technopolis keskittyy jaettuihin
työympäristöihin: monikäyttäjä
ympäristöihin yksittäisissä kiinteistöissä tai kampuksilla, joita
käyttävät useat asiakkaat. Joustavuus tarkoittaa, että tilan koko
ja käyttötarkoitus ovat helposti
muunneltavissa. Se on olennainen
osa konseptiamme.
Technopolis tarjoaa asiakkailleen
ekotehokkaat, turvalliset ja jousta-

Vuokratuottomme vuonna 2017
olivat 154,3 miljoonaa euroa, kiinteistöliiketoiminnan
käyttökate
102,7 miljoonaa euroa ja käyttökatemarginaali 66,5 %.

Vuokratuotot ja vuokraustoiminnan käyttökate

Päivitetyn strategiamme mukaisesti haemme kasvua pääasiassa
orgaanisten rakennushankkeiden
kautta, eli laajentamalla olemassa
olevia kampuksiamme, sekä palvelujen kasvun kautta. Haluamme
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60
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40

69,3
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Hyvä työympäristö rakennetaan
käyttäjien todellisten tarpeiden
– ei trendien – mukaan.
vat tilat. Tavoitteena on pienentää
ympäristövaikutusta ja parantaa samalla kustannustehokkuutta. Käytämme LEED-sertifikaattteja vastuullisuuden hallinnan työkaluna.
Technopoliksen kampukset sijait
sevat kasvukeskuksissa. Kampuk
semme syntyvät usein yhden tai
kahden ankkuriasiakkaan eli suuryrityksen tai julkisen sektorin toimijan ympärille. Ketterät pienet
ja keskisuuret yritykset sen sijaan
toimivat tärkeinä kasvuvetureina.
Haluamme tarjota yhtenäisen,
välittömästi tunnistettavan ja
houkuttelevan Technopolis-kokemuksen kaikille kampuksillamme
työskenteleville ja vieraileville. Etsimme kansainvälisiä laajentumismahdollisuuksia Pohjoismaista ja
Itämeren alueelta.

kuitenkin kasvaa myös yritysostoin. Vuoden 2017 lopussa meillä oli orgaanisia kasvuhankkeita
käynnissä neljässä kaupungissa
kolmessa eri maassa, ja yksi hyväksytty hanke käynnistymässä helmikuussa 2018.
Myimme vuonna 2017 Jyväskylän
toimintomme ja jatkamme valikoiduista, vanhemmista, ydinliiketoimintoihin kuulumattomista kiinteistöistä luopumista pääasiassa
Suomen markkinoilla.
Lisätietoja kampuksistamme
verkkosivuillamme.
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Palvelut ovat olennainen
osa Technopolis-konseptia
Technopoliksen palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.
Palveluita tarvitaan enemmän, kun neliömäärä työntekijää
kohti pienenee.
Palvelumme tuovat asiakkaidemme arkeen tehokkuutta ja joustavuutta, mikä parhaimmillaan
auttaa heitä kasvattamaan omaa
liiketoimintaansa. Ne myös parantavat
asiakastyytyväisyyttä.
Haluamme ylittää asiakkaidemme
odotukset jatkuvasti.
Tarjoamme asiakkaillemme ylivertaisen ja aina yhtä laadukkaan
kokemuksen tiloissamme yhdistämällä erittäin tehokkaat ja jous-

tavat tilaratkaisut korkealaatuisiin
palveluihin. Palvelumme täydentävät työtilojamme. Siksi asiakkaamme maksavat vain siitä, mitä todella tarvitsevat. Ratkaisevaa on hinta
työntekijää kohti – ei euromäärä
per neliö.
Olemme kehittäneet ja hienosäätäneet palvelutarjontaamme vuosien
ajan. Uskomme, että meillä on nyt
hyvä palveluvalikoima, jota asiakkaamme arvostavat ja josta he ovat

14,1 %

Palvelutuottojen osuus
konsernin liikevaihdosta

Palvelutuottojen kasvu

+13,2 %

25,4

milj. euroa

Palvelutuottojen
jakauma 2017
Siivouspalvelut 29 %
Kokouspalvelut 23 %
Aulapalvelut 22 %
Muut 26 %
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valmiita maksamaan. Tärkeimmät
palvelualueemme ovat:
•
•
•
•
•
•

Kokoustilat ja catering
Siivous ja ylläpito
Aulapalvelut
Työympäristön muotoilu
IT-palvelut
Hyvinvointipalvelut

Monipuolisten palveluiden tavoitteena on, että asiakkaat voivat keskittyä rauhassa omaan ydinliiketoimintaansa.
Palveluidemme kysyntä kasvaa,
kun asiakkaamme oivaltavat yhteisten työtilojen mahdollisuudet. Vuonna 2017 palveluidemme

myynti ja kannattavuus paranivat
edellisvuoteen verrattuna. Palvelu
tuottomme vuonna 2017 olivat
25,4 miljoonaa euroa, palvelujen

erilaisia verkostoitumistilaisuuksia. Kannustamme asiakkaitamme
hyödyntämään toinen toistensa palveluja ja tarjoamme heille

Vähemmän neliöitä
– enemmän palveluita
käyttökate oli 2,7 miljoonaa euroa
ja käyttökatemarginaali 10,5 %. Palvelujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 14,1 %. Tavoitteenamme
on nostaa se 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

myös näkyvyyttä kampuksillamme.
Vuon
na 2017 järjestimme tiloissamme yhteensä 190 verkostoitumistapahtumaa. Meille on tärkeää
luoda ja ylläpitää yhteisöllisyyttä
Technopoliksessa.

Technopolis edistää asiakasyritystensä yhteisöllisyyttä järjestämällä

Miten voimme kasvattaa palveluliiketoimintaamme
ja parantaa sen kannattavuutta?
Kiinteistöjemme matala vajaakäyttöaste on
yksi keskeisistä palvelutuottojen kasvuajureista. Olemme nyt hienosäätäneet palvelukokonaisuuttamme ja voimme jatkaa tarjontamme
kehittämistä ja yhtenäistämistä kysytyimpien ja
kannattavimpien palvelujen mukaisesti. Palveluliiketoimintamme kasvaessa meillä on entistä
paremmat lähtökohdat ostovoimamme hyödyntämiseen. Vuonna 2017 teimme muun muassa
siivouspalvelusopimuksen, jossa sama palvelun-
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tarjoaja vastaa siivouksesta sekä Suomessa että
Norjassa. Tällaiset sopimukset yksinkertaistavat
sisäisiä prosessejamme ja tuovat mittakaava
etuja sekä kustannuksiin että laatuun.
Palvelutuotot kasvavat kampustemme orgaanisen kasvun myötä. Lisäksi voimme uusissa rakennuksissamme hyödyntää jo olemassa olevia
palvelualustoja ja henkilöstöä, mikä tehostaa
palvelutoimintojamme entisestään.

Palvelutuotot ja palveluiden käyttökate
milj. euroa
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UMA coworking -verkosto
UMA Workspace on Technopoliksen coworking-tilojen verkosto.
UMA tarjoaa tehokkaita ja joustavia työtiloja kaikenkokoisille yrityksille:
suurille, keskikokoisille, pienille ja yksinyrittäjille.
Asiantuntijatyö on yhä vähemmän aikaan ja paikkaan sidottua, ja
moni ei välttämättä enää edes tarvitse kiinteää toimistoa tai pysyvää
toimipaikkaa. Coworking on tapa
tehdä työtä joustavasti tilassa, jonka jakavat erikokoisten ja eri alojen
yritysten ammattilaiset. Techno
poliksen UMA tarjoaa huippuluokan coworking-tiloja keskeisillä si
jain
neilla. UMA-tiloissa asiakkaat
voivat työskennellä itselle parhaiten
sopivalla tavalla omissa pientoimistoissaan, avotyötilassa tai hyödyntämällä näitä molempia. UMA-tilamme tarjoavat asiakkaille innostavan
ja osaavan työyhteisön.
Vaikka UMA on erinomainen ratkaisu kaikenkokoisille yrityksille ja
heidän työntekijöilleen, on keskeisin
asiakassegmenttimme suurempien
yritysten työntekijät. Monella asiakkaallamme onkin olemassa oma
toimisto, mutta UMA toimii heille
tämän toimiston jatkeena. Asiakkaan pääkonttori voi olla vaikkapa
Oulussa, mutta tämän lisäksi työntekijät voivat käyttää matkustaessaan
työpisteitä ja kokoustiloja UMAssa
Helsingissä ja Tukholmassa.

Päivitetyssä strategiassamme UMA
coworking -verkoston kehittämiseen aiotaan suunnata 30 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana. Tällä hetkellä meillä
on kampuksillamme 11 UMA-työtilaa sekä UMA-lippulaiva Hel-

UMA on
Technopolis
pienoiskoossa.
singin keskustassa. Toinen lippulaiva-UMA avataan Tukholmassa
huhtikuussa 2018. Etsimme laajentumismahdollisuuksia kaikissa
Pohjoismaiden ja Itämeren alueen
suurimpien kaupunkien liikekes
kuk
sissa. Tavoitteenamme on
avata 20 UMA-tilaa vuoden 2020
loppuun mennessä. Suurimmissa
kaupungeissa, kuten Tukholmassa, niitä voi olla useita.
UMA coworking -liiketoiminnassa on potentiaalia saavuttaa hyvä
liikevaihdon taso ja kate, kun verkoston riittävä laajuus on saavu-

tettu. Coworking- eli yhteisöllisten
työtilojen markkina kasvaa nopeasti. UMAn avulla Technopolis voi
kasvaa pienemmillä investoinneilla,
ja pääsemme myös helpommin matalatuottoisille liikekeskusta-alueille
sitomatta pääomaa kiinteistöjen
hankintoihin.
Meidän ei tarvitse omistaa
kiin
teistöjä, joissa tarjoamme
UMA-työtiloja, vaan vuokraamme niitä yleensä viideksi vuodeksi
kerrallaan sopimuksella, jossa on
jatkomahdollisuus. Haemme pääasiassa noin 2 000 neliömetrin tiloja. UMA-työtilasta on tyypillisesti
noin 50 % yksityisiä toimistoja ja
25 % yhteisiä työpisteitä. Loput on
varattu muille yhteisille alueille,
kuten kokoushuoneille, aulatiloille
ja kahvilalle. Kehitämme parhaillaan UMA-sovellusta, jonka avulla voimme tulevaisuudessa saada
aivan uudenlaista rahavirtaa kolmansilta osapuolilta tuottojen jakamisen myötä.
Lisätietoja verkkosivuillamme.
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Asiakaskokemus on osa DNA:tamme
Technopolis on asiakaskeskeinen yritys: suhtaudumme
hyvään palveluun intohimoisesti ja palveluasenne on
myös yksi arvoistamme. Asiakaskeskeisyys erottaa
meidät kilpailijoistamme.
Uskomme, että ainoa tapa parantaa asiakaskokemusta on mitata
sitä jatkuvasti kaikissa keskeisissä asiakaspolun vaiheissa. Näin
tiedämme, mitä asiakkaamme
oi
keasti tarvitsevat ja haluavat.
Mittaamisen ansiosta voimme op-

Panostamme
asiakas
tyytyväisyyteen
hullun lailla.
pia ja parantaa toimintaamme jatkuvasti, sekä ylittää asiakkaidemme odotukset.

Miksi toimimme näin?
Technopoliksen konsepti ja toimintamalli eivät toimisi ilman
systemaattista asiakaskokemuk
sen
hallintaa.
Konseptimme
vaa
tii
jatkuvaa
tasapainoilua
joustavuuden, tehokkuuden ja pal16 - ASIAKASKOKEMUKSEN HALLINTA

veluntarjonnan välillä, jotta ne yhdessä palvelevat jokaista asiakasta
parhaalla mahdollisella tavalla.
Asiakaskokemuksen hallinta alkaa
ensimmäisestä yhteydenotosta ja
jatkuu koko asiakassuhteen ajan.
Meillä on yksi alamme edistyneimmistä asiakkuudenhallintajärjestelmistä, ja kirjaamme sinne kaiken yhteydenpitomme asiakkaan
kanssa. Asiakkaistamme huolehtii
noin 50 asiakasvastaavaa, ja kullakin asiakkaalla on asiastaan riippumatta aina sama yhteyshenkilö. Kaikki vihjeet potentiaalisista
asiakkaista, myyntimahdollisuudet ja sopimukset sekä voitetut
ja hävityt asiakkuudet käydään
jokaisessa liiketoimintayksikössä
läpi viikoittain. Hoidamme myös
palvelunhallinnan yhtä perusteellisesti. Kirjaamme järjestelmään
kaikki reklamoinnit ensimmäisestä yhteydenotosta ongelman ratkaisuun. Asiakastyytyväisyys on
keskeinen palkitsemisperuste sekä
henkilöstöllemme että yhteistyökumppaneillemme. Näin voimme
kehittää sekä omaa että kumppaneidemme toimintaa jatkuvasti.

Panostamme asiakastyytyväisyyteen
poikkeuksellisen paljon, koska
haluamme houkutella uusia asiakkaita ja pitää kiinni nykyisistä.
Tyytyväiset asiakkaat ovat uskollisia asiakkaita. Meille se tarkoittaa
matalampaa
vajaakäyttöastetta,
parempia vuokria ja suurempaa rahavirtaa neliömetriä kohti yli suhdanteen.

Miten mittaamme
asiakastyytyväisyyttä?
Olemme tutkineet tarkasti asiakaspolkuamme ja mittaamme
asiakastyytyväisyyttä kaikissa sen

keskeisissä kohdissa. Asiakastyytyväisyyden
yleisarvosanamme
on ollut jo kolmena peräkkäisenä
vuonna yli neljä. Vuonna 2017 se
oli 4,13. Asiakkaamme ovat myös
erittäin uskollisia: asiakasuskollisuutta mittaava nettosuositteluindeksin (NPS) -pistemäärämme oli
peräti 38 vuonna 2017.

on reaaliaikaisia hallintatyökaluja,
ja asiaankuuluva henkilöstö saa ilmoituksen, jos jotakin poikkeavaa
ilmenee.

NPS-kyselyn tuloksissa oli erityisen merkittävää se, että asiakkaiden mielestä Technopoliksen kanssa on helppo tehdä yhteistyötä.
Mittaamme asiakastyytyväisyyttä
monella eri tasolla ja käytämme
mittaamiseen eri kanavia. Meillä

Nettosuositteluindeksi 2017
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Asiakkaamme ja
vuokrasopimuksemme
Olemme kulkeneet pitkän matkan siitä, kun Nokian ja
Microsoftin osuus konsernimme liikevaihdosta oli yli 60
prosenttia. Nykyään meillä on monipuolinen asiakaskanta,
yhteensä noin 1 600 asiakasta. Asiakasmäärällä mitattuna IT-palvelut ovat suurin asiakastoimialamme ja tukkukauppa toiseksi suurin. Viiden suurimman asiakastoimialan
osuus asiakaskannastamme on 43 % prosenttia, ja jäljelle
jäävä 57 % koostuu noin 70 eri toimialan asiakkaista. Keskimääräinen vuokrattu pinta-ala on noin 400 m2 asiakasta
kohti.
Yhteensä meillä on 3 248 vuokrasopimusta. Vaikka vuokrasopimustemme keskimääräinen kesto on melko lyhyt,
34 kuukautta, olemassa olevat asiakassuhteemme ovat
kestäneet paljon kauemmin. Olemassa olevien asiakassuhteidemme sopimuksen arvolla painotettu kesto Suomessa
on lähes yhdeksän vuotta ja Oulussa yli 10 vuotta. Muilla
paikkakunnilla asiakassuhteet ovat tätä lyhempiä, mikä
johtuu siitä, että niissä kampukset ovat olleet vasta vähemmän aikaa Technopoliksen omistuksessa.

Asiakaskunnan
jakauma toimialoittain

1 600
asiakasta

IT-palvelut 16 %
Tukkukauppa 10 %
Arkkitehti- ja
insinööripalvelut 7 %
Liikkeenjohdon konsultointi 6 %
Lakiasiain ja
kirjanpidon palvelut 4 %
Muu 57 %
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Vastuullisuus
Vastuullisuus on osa Techno
poliksen
liiketoimintastrategiaa
ja luontainen osa toimintaamme:
luomme vastuullista kilpailukykyä
myymällä asiakkaille vähemmän
neliöitä henkilöä kohden mutta
enemmän tehokkuutta, joustavuutta ja palveluja. Meille vastuullisuus on jokapäiväistä toimintaa,
joka näkyy ekotehokkaina tiloina,
motivoituneena henkilöstönä, pal
veluina, jotka auttavat asiakkaitam-

Energiankulutus:

-1,7 %

Muutos 2016–2017

Vihreää sähköä:

85 GWh
vuonna 2017

18 - VASTUULLISUUS

me menestymään, sekä yhteisöllisyytenä.
Keskitymme meille tärkeimpiin
asioihin ja pyrimme selkeään ja
ymmärrettävään sisäiseen ja ulkoiseen 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 aikavälillä sopeutumalla muuttuviin yhteiskunnan, ympäristön ja yhteisön
vaatimuksiin.
Työn muutos vaikuttaa voimakkaasti toimialaamme ja samaan
aikaan eri sidosryhmiemme vaatimukset ovat lisääntyneet. Teemme

läheistä yhteistyötä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa,
jotta voimme löytää mielekkäitä
tapoja tukea heidän menestystään,
työhyvinvointiaan ja tuottavuuttaan. Tavoitteenamme on parantaa
sekä omaa että asiakkaidemme kilpailukykyä vastuullisesti.

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 toimin-

taa ja tuovat siihen joustavuutta.
Näin Technopolis edistää liiketoimintansa ja yhteisöjen kannattavaa
ja pitkäjänteistä kasvua.
Kestävä tehokkuus – ekotehokkai-

ta, terveellisiä ja joustavia tiloja

Technopolis tarjoaa asiakkailleen
ekotehokkaita, terveellisiä ja joustavia tiloja ja palveluja, joilla se
parantaa kilpailukykyään omalla
toimialallaan.
Osaaminen ja rehtiys – motivoitu-

neet, 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.
Painopistealueet – yhteinen työympäristö, kestävä tehokkuus
sekä osaaminen ja rehtiys – sisältävät työtä ohjaavia tavoitteita ja
toimenpiteitä. Niistä on lisätietoa
Vastuullisuusraportissamme 2017.

Vastuullisuuden vuosi 2017
Technopolis otti ensimmäisenä
Suomessa käyttöön LEED Volume
Program -ympäristöluokitusmallin valmiille rakennuksille. Malli
mahdollistaa usean rakennuksen
ympäristösertifioinnin tehokkaasti
ja edistää parhaiden käytäntöjen
hyödyntämistä entistä paremmin
koko kiinteistökannassa. Prototyyppi sai korkeimman tason eli
Platinum-tason esisertifioinnin.
Lisäksi haimme uusia tapoja edistää asiakkaiden työhyvinvointia
ja tuottavuutta. Niitä olivat esimerkiksi WELL-sertifioinnin ja
vastaavien puitejärjestelmien toteutettavuustutkimukset. Emme
toteuttaneet vuonna 2017 sertifiointiprosesseja tällä alueella,
mutta kehitimme työympäristöratkaisupalvelujamme vastaamaan
entistäkin paremmin asiakkaidemme nykyisiä tarpeita. Vuonna 2018
jatkamme työtämme asiakkaiden
työhyvinvoinnin ja tuottavuuden
parantamiseksi.
Arvioimme keväällä 2017 konsernin strategian perusteellisesti ja
olemme valmistautuneet strategiseen kasvuun palkkaamalla uusia avainhenkilöitä. Vuonna 2018
haemme myös lisää uusia kykyjä,
jotka voivat edistää kasvuamme.
Rekrytoinnissa kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että haki-

joiden arvot vastaavat omiamme ja
he ovat valmiita sitoutumaan strategisiin tavoitteisiimme.

Arvomme: Draivi, Palveluasenne, Rehtiys

Uusia tavoitteita
Päivitimme vuoden 2017 kuluessa
energiankäytön, vedenkulutuksen
ja hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteemme säännöspäivitysten,
tavoitetasomme ja liiketoimintakokonaisuutemme mukaisiksi. Uudet tavoitteet on esitetty Vastuullisuusraportissamme 2017.

Kestävä tehokkuus
Ekotehokkaat,
terveelliset ja
joustavat tilat

Tunnustusta työllemme
Osallistuimme neljättä kertaa peräkkäin GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark)
-vertailuun ja saimme jälleen korkeimman Green Star -luokituksen.
Saimme myös EPRAn kultaisen
sBPR-luokituksen tunnustuksena
vastuullisuustietojen julkistuksesta. Lisäksi vastasimme ensimmäistä kertaa CDP (Carbon Disclosure
Project) -kyselyyn ja saimme luokituksen B.
Vastuullisuustyöstämme on lisätietoa Vastuullisuusraportissamme
2017.

Yhteinen
työympäristö
Yhteisöt, jotka tukevat
menestymistä,
hyvinvointia ja
tuottavuutta

Osaaminen ja rehtiys
Motivoituneet,
osaavat ja
rehdit ihmiset

Hallituksestamme ja yhtiömme
hallinnosta on lisätietoa selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.
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Yhteystiedot:
IR@technopolis.fi
@Technopolis_IR

