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Toimitusjohtaja Mikko Lehtinen  

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoi-

tus  

Turun Teknologiakiinteistöt Oy on Turku Science 

Parkissa ja Turun ydinkeskustan alueella toimiva 

kiinteistösijoitusyhtiö, joka kehittää alueen kiin-

teistöjä ja palveluita sekä tarjoaa ensiluokkaista 

toimisto-, tuotanto ja laboratoriotilaa yrityksille ja 

yhteisöille. Yhtiön perusliiketoiminta on kiinteistö-

jen ja huoneistojen omistus, hallinta ja vuokraus 

sekä enenevässä määrin myös toimitilapalveluiden 

tuottaminen. 

 

Toimintaympäristön muutostekijät 

Yhtiön toimintaympäristössä on tapahtunut selkeä 

muutos aikaisempaan nähden. Tilatehokkuus sekä 

toimintojen tiivistäminen ovat edelleen kantavia 

asioita, mutta viimeisen vuoden aikana Turun seu-

dun selkeä positiivinen vire on muuttanut tilakysyn-

nän luonnetta. Enää ei olla tiivistämässä olemassa 

olevia tiloja vaan varautumassa merkittäviin laa-

jennuksiin. Toisaalta asiakkaat haluavat enene-

vässä määrin siirtyä käyttämään jaettavia kustan-

nustehokkaita tiloja. Hyvänä esimerkkinä tästä 

ovat neuvottelutilat; myös suuremmat toimijat ha-

luavat käyttää yhteisneuvottelutiloja omien tilojen 

sijaan. 

Turun Teknologiakiinteistöjen osalta tilanne on 

ideaalinen. TTK pystyy tarjoamaan asiakkailleen 

kustannustehokkaasti nykyajan tarpeet ja vaati-

mukset täyttävää toimitilaa palvelukonsepteineen 

ja jaettavine neuvottelutiloineen. Lisäksi kun 

Turku Science Park:n –alue Itäharju mukaan lukien 

pystyvät tarjoamaan merkittävän määrän tilaa uu-

disinvestoinneille. Myös alueen infrastruktuuri kes-

tää nykyisellään merkittävät lisäinvestoinnit. 

2019 toteutunut Hemsön merkitsemä 50 miljoonan 

euron osakeanti vahvisti selkeästi yhtiön rahoitus-

asemaa ja omistajapohjaa. Tosin toteutuessaan 

Itäharjun kansihanke tulee vaatimaan uutta oman 

pääomaehtoista rahoitusta. 

Markkinatilanne on painanut korkotason ennätys-

mäisen alhaiseksi eikä koronnostoja ole näköpii-

rissä. Matala korkotaso on TTK:lle erittäin hyvä 

asia. Noin 60 prosenttia yhtiön vieraasta pääomasta 

on suojattu. Vallitseva negatiivinen korkotaso, jota 

korkosuojaukset eivät huomioi, on tuonut yhtiölle 

negatiivisia kuluvaikutuksia. Nykybudjeteissa tämä 

vaikutus on kuitenkin jo osattu huomioida.  

 

 

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoit-

teet 

Yhtiö jatkaa toiminnan kehittämistä pyrkien tehos-

tamaan niin kustannuksia kuin vuokrakassavirtaa-

kin. Kustannusten osalta lähivuosien teemaksi on 

nostettu energiatehokkuus sekä kestävä kehitys. 

TTK:n tavoitteena on olla johtava toimija kestävän 

kehityksen osalta. Ekocity sekä Smartcity ovat ter-

mejä, jotka halutaan yhdistettävän TTK:n brändiin. 

TTK:n kiinteistöomaisuus on erittäin muuntojousta-

vaa ja lisäksi se täyttää kaikki nykyajan normit. TTK 

haluaa olla toimija, joka täyttää vaativimmankin 

asiakkaan tarpeet. Teknologiakiinteistöjen kon-

septi on perustunut kolmeen portaaseen: kiinteistö 

(fyysinen tila), olosuhde (toimitilapalvelut) ja ym-

päristö (alueen muut toimijat). Yhtiö tulee laajen-

tamaan konseptiaan myös virtuaali – portaaseen 

(ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut). Tällä 

laajennuksella halutaan pysyä mukana muuttuvassa 

yrityselämän toimintaympäristössä ja pystyä tar-

joamaan selkeitä etuja asiakkaille muihin toimijoi-

hin nähden. 
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Turku on maailmanlaajuisesti ilmastopolitiikan 

edelläkävijä. Kestävän ilmaston ja energian toimin-

tasuunnitelma (kv 11.6.2018 § 142) ohjaa kaupun-

kikonsernin toimia ilmastonmuutoksen hillitse-

miseksi ja varautumiseksi. Yhtiö osallistuu ilmasto-

suunnitelman tote 

uttamiseen erityisesti kehittämällä hallitsemiensa 

rakennusten ja toimitilojen energiaratkaisuja ja 

mahdollisuuksia kestävään liikkumiseen. Uudet ra-

kennus- ja tilahankkeet toteutetaan niin, että niille 

on hankittavissa korkeatasoinen ympäristöluokitus. 

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 

Tavoite: Sijoitetun pääoman tuotto kaupungille 

 
Toteutunut 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Mittari tai indikaattori 

*)Vaihtovelkakirjalainojen tuotto kaupungille (vuonna 
2015 pääoma 41,6 M€, korko 6 % pa.) (1.000 €) 
 
**)Osinkotuottotavoite (6 %) kaupungille vuodesta 2020 
alkaen 

     2 530,7* 651,7* 2 500**  2 500** 2 500**  2 500** 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiön vaihtovelkakirjalainat konvertoitiin omaksi pääomaksi keväällä toteutetun osakeanniin yhteydessä. 
Jatkossa tuotto omistajille tultaneen maksamaan pääoman palautuksina tai osinkoina omistajien päätösten mukaan. Tavoitteena noin kuuden (6) prosentin vuosittainen 
kokonaistuotto sijoitetulle pääomalle. 

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitellusti 

Mittari tai indikaattori 

Liikevaihto (1.000 €) 27 360 26 700 30 114 32 505 33 155 33 818 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Liikevaihdon kasvussa näkyy vuonna 2020 Kampuksen valmistuminen (kassavirta 5/20 alkaen) 

Käyttökate (1.000 €) 15 897 15 362 17 876  19 734 20 151 20 577 
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Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiön käyttökatetavoite on 60% ja tavoite on saavuttaa se kampuksen valmistuessa 5/2020. Tällöin kiinteis-
tövolyymi on niin suuri, että se kattaa palvelujen kustannukset jättäen vielä 60% käyttökatteen. Käyttökate-% on myös yksi henkilöstön tavoitemittareista. 
 

Tavoite: Kiinteistöomaisuuden ja vuokraustoiminnan kasvattaminen 

Mittari tai indikaattori 

Vuokratut m2  (taloudellinen) 

Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo, (1 000 €) 
131.423m2 

363.370 
132 140m2 

363.370 
149 140m2 149 140m2 149 140m2 149 140m2 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Vuokraustoiminnan kasvattaminen muodostuu nykytilojen kehittämisestä ja toimenpiteistä, joilla niiden 
tehokkuutta kasvatetaan. Lisäksi luvuissa on huomioitu uudisinvestointien valmistuminen(Kampus 2020).  

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

 
TP 

2017 
TP 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Toiminnalliset tavoitteet 

Käyttöaste, % 96,0 98,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

Keskimääräinen jäljellä oleva vuokra-aika (maturiteetti) 7,43 6,7 6,0 8 7,5 7 6,5 

Keskimääräinen neliövuokra (€/m2/kk) 15,42 16,73 17,04 17,2 17,4 17,6 17,8 

Keskimääräiset hoitokulut (€/m2/kk) 3,74 3,76 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Asiakastyytyväisyys 3,87 

 

3,85 
 

3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 

Henkilöstötyytyväisyys (max. 20)(suom. keskitaso 14,1) 16,1 - 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) 25 095 27.360 26 700 30 114 32 505 33 155 33 818 
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Käyttökate (1.000 €) 13 677 15 897 15 362 17 876  19 734 20 151 20 577 

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) - 2 886 -2 176 8 240 8 547 9 460 9 766 9 850 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €)* 24 000 27 000 38 534 15 979 2 034 1 572 1 575 

Keskimääräinen henkilöstömäärä 17 20 25 25 25 25 25 

Pääoman tuotto ja tuloutus 

Taseen loppusumma (1.000 €) 304 770 305.313 349.026 370.066 369.904 369.987 370.137 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,06 1,96 4,15 4,55 4,79 4,91 4,97 

Vaihtovelkakirjalainan tuotto kaupungille (vuonna 2015 
pääoma 41,6 M€, korko 6 % pa.) (1.000 €) 
 
*) Osinkotuottotavoite (6 %) kaupungille vuodesta 2020 
alkaen 

2 530,7 2 530,7 651,7 2 500* 2 500* 2 500* 2 500* 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % (*) 24,16 23,5 35 34,7 34,7 34,7 34,8 

Nettovelkaantumisaste, % (*) 300 % 294 % 160% 168% 168% 167% 165% 

 
*Bruttoinvestointien kohdekohtainen erittely vuosille 2020 – 2023. Erittelyssä mainittava kohteet / hankkeet, joiden omahankintameno ylittää prosentin (1%) viimeksi 
vahvistetun taseen (konsernitaseen) loppusummasta:       
 
Vuosi 2020:Kampus 10 milj. 
Vuosi 2021:      
Vuosi 2022: 
Vuosi 2023: 
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON JA 

VUOSIEN 2021 – 2023 TALOUSSUUNNITELMAAN

Talousarvio 2021- 2023 perustuu olemassa oleviin investointipäätöksiin. Näin ol-

len se ei huomioi mahdollisia tulevaisuuden investointeja, joista ei vielä ole pää-

töstä.  

Talousarviossa AMK:n kampus valmistuu 2020 keväällä ja vuokrakassavirta alkaa 

heinäkuussa. Liikevaihtoon vaikuttaa lisäksi oletetut indeksikorotukset. Yli 60 

prosentin käyttökate saavutetaan kampuksen valmistumisen myötä. 

2021 – 23 on oletettu tehtävän perustason PTS-investoinnit. 

 


