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UUSIA ENNÄTYKSIÄ VALOKUITULIITTYMISSÄ 
 
Lounea jatkoi toimialueensa ja valokuituverkon laajentamista uusille alueille. 
 
Tammi-joulukuun   
 Liikevaihto oli 33,5 M euroa (44,0 M euroa) 
 Liikevoitto oli 4,1 M euroa (2,1 M euroa) 
 Tilikauden tulos 5,4 M euroa (15,8 M euroa) 

 
Konserniluvut eivät ole vertailukelpoisia verkkokauppaliiketoiminnan myynnistä johtuen. 
Verkkokauppaliiketoiminnan luvut ovat mukana edellisen vuoden konsernitilinpäätöksessä 
tammi-maaliskuun osalta. Edellisen vuoden tilikauden tulokseen sisältyy liiketoiminnan myynnistä 
saatu myyntivoitto. Lisäksi edellisen vuoden liiketulosta heikensi kupariverkon purusta kirjattu 
kertaluonteinen varaus 2,9 M€. 
 
Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi hieman kokonaisliittymämäärän kasvun myötä huolimatta 
kupariverkon puhe- ja laajakaistapalveluiden 1,6 M€ liikevaihdon poistumasta.  Vertailukelpoinen 
käyttökate parani hieman mutta liiketulos laski valokuituliittymistä tulevien kytkentämaksujen 
ollessa tavoitetta pienempiä.  
 
Tammi-joulukuun luvut ilman verkkokaupan vaikutusta ja kertaluonteisia eriä  
 Liikevaihto oli 33,5 M euroa (33,1 M euroa) 
 Käyttökate oli 10,9 M euroa (10,7 M euroa)  
 Liikevoitto oli 4,1 M euroa (4,4 M euroa)    
 

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT LOUNEA –KONSERNISSA  
 

  2019 2018 2017 2016 

Liikevaihto M€ 33,5 44,0 73,8 72,8 

Käyttökate M€ 10,9 8,4 12,5 12,0 

Liikevoitto M€ 4,1 2,1 6,5 6,1 

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja M€ 7,0 15,9 6,8 7,3 

Liikevoitto % 12,1 % 4,9 % 8,8 % 8,3 % 

Omavaraisuusaste % 84,5 % 85,5 % 82,4 % 83,2 % 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) * 5,6 % 17,2 % 7,4 % 8,0 % 

Oma pääoma / osake 1116 1120 972 948 
 
 
 



 

 
 
 
 
TOIMITUSJOHTAJA VELI-MATTI VIITANEN:  
 
Valokuituverkkojen rakentaminen ennätysvauhdissa 

Vuosi 2019 oli Lounealle positiivisen kehittymisen vuosi jälleen kerran. Valokuituihin 
perustuva teleliiketoimintamme kehittyi hyvin. Käyttöönotimme vuoden aikana uusia 
valokuituliittymiä lähes 8500 kpl ja samalla valokuituvalmius laajeni alueellamme jo yli 
71 000 talouteen. Verkon käyttöasteessa ylitimme vuodelle asetetut tavoitteemme 
saavuttaen lähes 56 %:n tason. 

Ennätysmäistä valokuituliiketoiminnan kasvua tuki myös laajentumisemme uusille 
toiminta-alueille. Saimme tilaukset Pöytyän, Säkylän ja Janakkalan kunnilta 
valokuituverkon toteuttamisesta alueelleen.  

 

Asiakkaidemme parhaaksi – asiakastyytyväisyys ennätyksellisen korkealla 
tasolla 

Ehkä kuitenkin suurin onnistumisemme viime vuonna koski asiakaskokemaamme, joka 
otettiin strategiseksi hankkeeksi jo vuonna 2017. Tekemämme pitkäaikaisen 
kehitystyön tulokset ovat nähtävissä viime vuoden asiakastyytyväisyyskyselyn 
tuloksissa, jossa nettosuositteluindeksi (NSI) oli 41,5. Asiakkaidemme mielestä 
olemme paikallisia ja helposti tavoitettavia ja tuotteistamme ja palveluistammekin 
saimme kiitosta. 

 

Tavoitteena ympäristöystävällinen Lounea 

Vastuu ympäristöstä on osa strategiaamme kirjattua yhteiskuntavastuuohjelmaa. 
Selvitimme oman toimintamme ympäristövaikutuksia ja teimme monille osa-alueille 
muutoksia toimintamme  muuttamiseksi ympäristöystävällisemmäksi. Vuoden 2019 
aikana siirryimme käyttämään uusiutuvaa energiaa ja 100 % ostamastamme sähköstä 
on nyt tuulisähköä. Aloitimme myös toimipisteiden ja laiteasemien varustamisen 
aurinkoenergiaratkaisuilla. Salon toimipiste Tehdaskadulla sai katolleen yhteensä 84 
kappaletta SaloSolar-aurinkopaneelia. Pelkästään Salon toimipisteen 
aurinkoenergiaratkaisu tuottaa vuodessa noin 26 450 kWh sähköä. Ensimmäinen 
aurinkopaneelein varustettu laitetilamme löytyy Säkylästä. Pyrimme pienentämään 
toimintamme ympäristövaikutuksia myös henkilöstön liikkumisen osalta ja 
kannustamme henkilöstöä etätyön tekemiseen. Henkilökuntamme tekeekin etätyötä 
keskimäärin 2 päivää viikossa. 

 

Älykaupungit 

Kumppaneiden kanssa yhteistyössä käynnistettyjä älykaupunkiprojekteja jatkettiin 
vuoden 2019 aikana. Tuloksena saimme valtavasti oppia älykaupungeista pienille ja 
keskisuurille kaupungeille – tästä suuri kiitos myös yhteistyökumppaneillemme Salon 
ja Someron kaupungeille, Turun Yliopistolle ja Ammattikorkeakoululle sekä Huaweille. 
Jokainen älykaupunki on erilainen ja heijastaa kaupungin omia tavoitteita ja 
strategiaa. Älykaupunki on polku, jolle kannattaa kaikkien sellaiseksi haluavien 
kaupunkien ja kuntien lähteä mahdollisimman pikaisesti. Älykaupunkiprojektimme 
jatkuvat vuonna 2020. 



 

 
 
 
 
 
TILIKAUDEN NÄKYMÄT  
 
Konserni odottaa operatiivisen toiminnan kannattavuuden jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2020. 
Toimintatapoja tehostetaan ja yksinkertaistetaan entisestään ja toimintaa muutetaan entistä 
asiakaslähtöisemmäksi arvojemme mukaisesti. 

Kuituverkon liittymien myynnin onnistumisella on merkittävä vaikutus tulokseen.  Kuituliittymien 
kaupan uskotaan säilyvän hyvällä tasolla, jolloin konserni jatkaa aktiivista investointia 
kuituverkkoihin. 
 
 
OSINKOESITYS  
 
Lounea Oy:n oma pääoma on taseen 31.12.2019 mukaan 74 088 463,65 € ja jakokelpoiset varat 
25 999 204,33 €, josta tilikauden tulos on 2 421 352,93 €.  
 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Lounea Oy jakaa tuloksestaan osinkona 27 € osakkeelta. 
Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen 
mukaan yhtiön maksukykyä. 
 
LISÄTIEDOT:  
 
Toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, veli-matti.viitanen(at)lounea.fi, 050 1526 
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