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TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1–12/2020 
 
Vahva kehitys jatkui kaikissa segmenteissä viimeisellä 
vuosineljänneksellä 
 
Loka–joulukuu 2020 
• Liikevaihto oli 280,5 (269,2) milj. euroa, kasvua 4,2 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden 

orgaaninen kasvu oli 6,0 prosenttia.  

• Vertailukelpoinen liikevoitto oli 27,3 (21,8) milj. euroa, kasvua 25,6 prosenttia. 

• Liikevoitto oli 23,8 (20,4) milj. euroa, kasvua 16,7 prosenttia.  

• Osakekohtainen tulos oli 0,27 (0,18) euroa. 

 
Tammi–joulukuu 2020 
• Liikevaihto oli 1 136,0 (1 103,1) milj. euroa, kasvua 3,0 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden 

orgaaninen kasvu oli 4,6 prosenttia.  

• Vertailukelpoinen liikevoitto oli 142,7 (92,7) milj. euroa, kasvua 53,9 prosenttia. 

• Liikevoitto oli 132,3 (91,3) milj. euroa, kasvua 44,9 prosenttia.  

• Osakekohtainen tulos oli 1,21 (0,72) euroa. 

• Liiketoiminnan rahavirta oli 207,5 (109,2) milj. euroa.  

• Sijoitetun pääoman tuotto oli 21,8 (14,4) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 3,6 (37,6) prosenttia.  

• Hallituksen osinkoehdotus: 0,57 (0,53) euron osinkoa osaketta kohden, josta 0,28 senttiä maksetaan 
maaliskuussa 2021 ja 0,29 senttiä suunnitellaan maksettavan syyskuussa 2021. 

 
Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:  
"Poikkeuksellisena vuonna 2020 pyrimme ensisijaisesti pitämään työntekijämme turvassa ja varmistamaan 
häiriöttömät toimitukset asiakkaillemme. Pandemian alun notkahduksen jälkeen kysyntämme pysyi hyvällä 
tasolla ja suotuisat ajurit, kuten osin COVID-19-pandemiasta aiheutuneet positiiviset kustannusvaikutukset, 
tukivat kannattavuutemme kehitystä. Seurauksena oli kannattavuuden osalta ennätyksellinen vuosi, jonka 
kaltaista emme ole nähneet vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Saavutimme pitkän aikavälin taloudellisen 
tavoitteemme, eli liikevoittomarginaalimme ylitti 10 prosenttia. Pörssiyhtiövuosinamme olemme raportoineet 
vain kahdesti tämän suuruusluokan vertailukelpoisia liikevoittoja ja liikevoittomarginaaleja, mutta noina 
vuosina päämarkkinoillamme oli rakenteilla vuosittain noin 1,5 miljoonaa asuntoa enemmän kuin vuonna 
2020.   
 
Talotekniikka – Eurooppa -segmentin kannattavuus parani merkittävästi vuonna 2020 ja sen liikevaihto 
kasvoi hieman. Operational excellence -ohjelmamme hankkeet etenevät suunnitellusti, ja ensimmäisiä 
tuloksia alkoi näkyä vuoden 2020 aikana. Myös suotuisat hankinnan ja valmistuksen kulut sekä tiukka 
kulukuri lisäsivät kannattavuutta. Olemme tyytyväisiä vuoden läpi jatkuneisiin parannuksiin operatiivisessa 
toiminnassamme, mukaan lukien Virsbon tehtaalla Ruotsissa.  
 
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -segmentin kehitys jatkui vahvana läpi vuoden. Kannattavuuden 
parantumista tukivat hyvin hallittu hinnoittelu, volyymien kasvu, suotuisat hankinnan ja valmistuksen kulut 
sekä parannukset operatiivisessa toiminnassamme. Liikevaihto kasvoi sekä Yhdysvaltain että Kanadan 
markkinoilla. Pystyimme vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, mutta sen seurauksena varastotasomme 
laskivat vuoden 2020 loppua kohti ja rahtikustannukset nousivat. Vuonna 2021 keskitymme nostamaan 
varastotasojamme.  
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Uponor Infralla oli hyvä vuosi sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta. Vaikka COVID-19-pandemia vaikutti 
negatiivisesti suurten räätälöityjen ratkaisujen myyntiin, tätä tasapainotti segmentin muiden tuoteryhmien 
hyvä kehitys. Kannattavuuden kehitystä tukivat parannukset operatiivisessa toiminnassamme sekä suotuisat 
hankinnan ja valmistuksen kulut.  
 
Vuoden 2020 aikana edistimme myös vastuullisuusohjelmaamme. Ilmastonmuutos on yksi suurimmista 
globaaleista uhista ja haluamme tehdä osamme sen torjumisessa. Joulukuussa sitouduimme Science Based 
Targets -aloitteeseen ja odotamme saavamme hyväksynnän uusille kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteillemme vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla.  
 
Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän kovasta työstään ja sitoutumisestaan sekä asiakkaitamme ja 
muita sidosryhmiä horjumattomasta luottamuksesta vuonna 2020.  
 
Näkymiimme vuodelle 2021 sisältyy edelleen epävarmuuksia COVID-19-pandemiasta johtuen. Emme odota 
kysynnän kasvavan merkittävästi vuonna 2021, koska rakentaminen on jälkisyklistä. Jatkamme operational 
excellence -ohjelmamme toteuttamista aikaisemmin viestityn mukaisesti. Toisaalta osassa hankinnan ja 
valmistuksen kuluista on jo näkyvissä nousua. Vaikka pyrimme hillitsemään näitä vaikutuksia 
hinnankorotuksilla, odotamme nousun vaikuttavan jonkin verran kannattavuuteemme vuonna 2021. 
 
Iloksemme voimme todeta, että vuosi 2021 on alkanut vahvasti. Kysyntä tammikuussa on ollut hyvällä 
tasolla, paljolti Pohjois-Amerikan asuntorakentamisen markkinan korkean aktiivisuuden johdosta."  
 
Ohjeistus vuodelle 2021: 
Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa pysyvän vuoden 2020 tasolla*. Uponor 
odottaa vertailukelpoisen liikevoittonsa laskevan vuodesta 2020, mutta vertailukelpoisen 
liikevoittomarginaalin pysyvän yli 10 prosentissa.  
 
*Pysyvän tasolla viittaa +/- 2,5 % vaihteluväliin vuoteen 2020 verrattuna.  
 
Hallituksen osinkoesitys: 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,57 (0,53) euron osinkoa osaketta kohden, josta 0,28 senttiä maksetaan 
maaliskuussa 2021 ja 0,29 senttiä suunnitellaan maksettavan syyskuussa 2021. 
 
Tehdessään osinkoehdotusta hallitus harkitsi yhtiön omavaraisuutta, investointisuunnitelmia ja muita 
pääomatarpeita. Lisäksi hallitus päätti poiketa yhtiön pitkän aikavälin tavoitteesta jakaa osinkoa vähintään  
50 prosenttia vuosituloksesta, koska vuoden 2020 tulokseen vaikutti positiivisesti pandemiasta aiheutuneet  
noin 10 milj. euron kulusäästöt sekä noin 3 milj. euron kertaluontoinen positiivinen verotuotto, joilla oli yli  
0,14 euron vaikutus osakekohtaiseen tulokseen.   
 
Konsernin taloudelliset tunnusluvut  
 

M€  10–12/  
 2020 

10–
12/  

2019 

Muutos 1–12/ 
2020 

1–12/ 
2019 

Muutos 

Liikevaihto 280,5 269,2 4,2 % 1 136 1 103,1 3,0 % 
Talotekniikka – 
Eurooppa 126,8 116,0 9,3 % 499,5 489,3 2,1 % 
Talotekniikka –  
Pohjois-Amerikka 100,5 102,0 -1,5 % 389,1 375,4 3,6 % 
Uponor Infra  54,1 52,0 4,0 % 252,0 243,9 3,3 % 

Toiminnan kulut 243,5 235,7 3,2 % 952,0 961,3 -1,0 % 
Poistot ja 
arvonalentumiset 13,5 13,1 2,5 % 52,7 51,8 1,7 % 
Liiketoiminnan muut 
tuotot 0,3 0,1 9,1 % 1,0 1,3 -37,0 % 
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Liikevoitto 23,8 20,4 16,7 % 132,3 91,3 44,9 % 
Talotekniikka – 
Eurooppa 8,5 5,3 62,0 % 45,1 31,6 42,9 % 
Talotekniikka –  
Pohjois-Amerikka 15,6 19,0 -17,9 % 74,5 57,1 30,5 % 
Uponor Infra  2,0 0,0  19,0 10,8 75,5 % 

Vertailukelpoinen 
liikevoitto 27,3 21,8 25,6 % 142,7 92,7 53,9 % 

Talotekniikka – 
Eurooppa 11,9 5,9 100,7 % 55,1 32,3 70,6 % 
Talotekniikka –  
Pohjois-Amerikka 15,6 19,0 -17,9 % 74,6 57,1 30,6 % 
Uponor Infra  2,1  0,0  19,0 10,8 75,9 % 

Rahoitustuotot ja -
kulut -3,5 -3,1 10,6 % -6,3 -11,6 -43,3 % 
Tulos ennen veroja 19,4 16,3 19,0 % 121,8 75,6 61,1 % 
Tilikauden tulos 20,8 12,3 68,4 % 96,1 55,3 73,8 % 
Osakekohtainen 
tulos 0,27 0,18 53,4 % 1,21 0,72 68,1 % 

 
 

M€  31.12.2020 31.12.2019 Muutos 

Nettokäyttöpääoma  65,9 115,1 -42,8 % 
Korollinen nettovelka 15,1 139,1 -89,2 % 
Omavaraisuusaste 48,7 44,6 9,1 % 
Nettovelkaantumisaste 3,6 37,6 -90,5 % 
Sijoitetun pääoman tuotto 21,8 14,4 50,8 % 

 
 
Uponorin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 
(päivitetty 13.2.2019) 
 
 Vuotuiset tavoitteet ja toteumat 2020 2019 2018 2017 2016 
Orgaaninen liikevaihdon kasvu ylittää 
vuotuisen BKT:n kasvun(1 kolmella 
prosenttiyksiköllä (2020E: -1,2 %) 

3,0 -0,4 4,9 6,5 2,0 

Vertailukelpoinen(2 liikevoittomarginaali 
yli 10 prosenttia 

12,6 8,4 8,3 8,3 8,2 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)(3 yli 20 
prosenttia vuodessa 

21,8 14,4 17,2  16,3 14,1 

Nettovelkaantuminen(3 40–80 % (neljän 
viimeisen vuosineljänneksen 
keskiarvosta mitattuna) 

28,6 57,5 53,0 58,4 56,7 

Osingonjako yli 50 prosenttia 
nettotuloksesta  

47,1 73,6 70,8 59,0 79,3 

 
1)BKT:n kasvu perustuu kymmenen suurimman maan liikevaihdolla mitatun kasvun painotettuun keskiarvoon.  
2)Helmikuussa 2013 asetetuissa tavoitteissa viitattiin raportoituun liikevoittomarginaaliin.  
3)IFRS 16 -standardin käyttöönotto lisäsi Uponorin vastuita 1.1.2019 alkaen 44,3 milj. eurolla kasvattamalla 
vuokrasopimusvelkoja. 
 
Webcast-lähetys ja esitysaineisto  
Tilinpäätöstilaisuudesta järjestetään suora englanninkielinen webcast-lähetys 11.2. klo 10.00. Lähetystä voi 
seurata sijoittajasivujemme kautta osoitteessa sijoittajat.uponor.fi tai Uponorin Investor Relations -
mobiilisovelluksesta. Tallenne on katsottavissa pian esityksen jälkeen verkkosivuilta tai Uponorin Investor 
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Relations -mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja 
uutiset. 
 
Uponor Oyj:n taloudellisten raporttien julkaisuaikataulu vuodelle 2021 
11.2.2021  Tilinpäätöstiedote 2020 
Viikko 8  Vuosikertomus 2020 
5.5.2021  Osavuosikatsaus 1–3/2021  
27.7.2021 Osavuosikatsaus 1–6/2021 
28.10.2021 Osavuosikatsaus 1–9/2021 
 
 
Lisätietoja: 
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824 
Minna Yrjönmäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2036 
 
Susanna Inkinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, puh. 020 129 2081 
 
JAKELU: 
Nasdaq Helsinki 
Tiedotusvälineet 
www.sijoittajat.uponor.fi    
 
  

http://www.investors.uponor.com/
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Vuoden 2020 viimeinen neljännes 
 
Markkinat 
 
Rakennusmarkkinat pysyivät viimeisellä vuosineljänneksellä kokonaisuudessaan vakaina, vaikkakin maiden 
ja rakentamisen segmenttien välillä oli edelleen merkittäviä eroja. Pohjois-Amerikassa kulutus Yhdysvaltain 
asuntorakentamisen segmentissä oli merkittävän korkealla asunnonrakentajien luottamuksen noustessa 
ennätyslukemiin marraskuussa. Liike- ja julkisen rakentamisen keskeisissä segmenteissä kulutus sen sijaan 
laski edellisvuoteen verrattuna. Euroopassa rakennusaktiivisuus parani edelleen keväisen hidastumisen 
jälkeen ja säilyi kokonaisuudessaan terveellä tasolla Saksassa sekä elpyi eteläisessä Euroopassa 
pandemian aiheuttamien seisokkien jälkeen, mutta jatkoi hidastumistaan Pohjoismaissa. 
 
Liikevaihto 
 
Uponorin liikevaihto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 280,5 (269,2) milj. euroa, kasvua 4,2 prosenttia. 
Valuuttakurssien negatiivinen nettovaikutus oli 4,7 milj. euroa, mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain 
dollarista, Venäjän ruplasta ja Norjan kruunusta. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta oli 6,0 
prosenttia.  
 
Talotekniikka – Euroopan liikevaihto oli 126,8 (116,0) milj. euroa, kasvua 9,3 prosenttia. Suotuisa kehitys 
johtui liikevaihdon kasvusta erityisesti Saksassa, Benelux-maissa ja Pohjoismaissa. Käyttövesiratkaisujen 
myynti kasvoi.  
 
Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihto oli 100,5 (102,0) milj. euroa, laskua euroina 1,5 prosenttia, 
mutta kasvua Yhdysvaltain dollareina 5,9 prosenttia. Liikevaihdon kehitys johtui myynnin kasvusta 
Yhdysvalloissa.  
 
Uponor Infran liikevaihto oli 54,1 (52,0) milj. euroa, kasvua 4,0 prosenttia. Vuoden 2020 viimeisellä 
neljänneksellä liikevaihto kasvoi Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa.  
 
Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, loka–joulukuu: 
 

M€ 
10–12/ 

2020 
10–12/ 

2019 
Muutos 

  
Talotekniikka – Eurooppa 126,8 116,0 9,3 % 
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 100,5 102,0 -1,5 % 
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, (M$)) 120,2 113,5 5,9 % 
Uponor Infra  54,1 52,0 4,0 % 
Eliminoinnit -0,9 -0,8  
Yhteensä 280,5 269,2 4,2 % 

 
Tulos ja kannattavuus 
 
Konsernin bruttokate vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 106,0 (96,7) milj. euroa. Bruttokatemarginaali 
parani ja oli 37,8 (35,9) prosenttia.  
 
Vertailukelpoinen liikevoitto oli 27,3 (21,8) milj. euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät 
Uponorin operational excellence -ohjelmaan. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien nettovaikutus oli 3,5 
(1,4) milj. euroa. Myös vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät pääosin operational 
excellence -ohjelmaan. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 9,7 (8,1) prosenttia. Liikevoitto oli vuoden 
2020 viimeisellä neljänneksellä 23,8 (20,4) milj. euroa. Liikevoittomarginaali oli 8,5 (7,6) prosenttia. 
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Talotekniikka – Euroopan liikevoitto oli 8,5 (5,3) milj. euroa, kasvua 62,0 prosenttia. Segmentin 
vertailukelpoinen liikevoitto oli 11,9 (5,9) milj. euroa. Kannattavuuden hyvää kehitystä tukivat kasvaneet 
volyymit, operational excellence -ohjelma sekä suotuisat hankinnan ja valmistuksen kulut. 
 
Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevoitto oli 15,6 (19,0) milj. euroa, laskua 17,9 prosenttia euroina ja 10,7 
prosenttia Yhdysvaltain dollareina laskettuna. Tuloskehitystä hidasti hankinnan ja valmistuksen kulujen 
kasvu sekä rahtikustannusten lisääntyminen, mikä johtui varastotasojen laskusta ja lisääntyneestä 
tilauskannasta. Tätä vaikutusta hillitsi kuitenkin osittain volyymien kasvu sekä hyvin hallittu hinnoittelu.  
 
Uponor Infran liikevoitto oli 2,0 (0,0) milj. euroa. Tulos parani kaikissa toimintamaissa Puolaa lukuun 
ottamatta.  
 
Uponorin loka–joulukuun tulos ennen veroja oli 19,4 (16,3) milj. euroa. Veroilla oli 1,3 milj. euron positiivinen 
vaikutus kauteen johtuen kertaeristä liittyen käyttämättömiin verotappioihin sekä siirtohinnoittelusopimuksen 
saavuttamiseen veroviranomaisten välillä. Verokulu vertailukaudella oli 4,0 milj. euroa.  
 
Viimeisen vuosineljänneksen kauden tulos oli 20,8 (12,3) milj. euroa.  
 
Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, loka–joulukuu: 
 
 
M€ 

10–12/ 
2020 

10–12/ 
2019 

Muutos 
 

Talotekniikka – Eurooppa 8,5 5,3 62,0 % 
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 15,6 19,0 -17,9 % 
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, (M$)) 18,9 21,2 -10,7 % 
Uponor Infra  2,0 0,0  
Muut -1,1 -3,9  
Eliminoinnit -1,3 0,0  
Yhteensä 23,8 20,4 16,7 % 
    

 
 
Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin, loka–joulukuu: 
 
 
M€ 

10–12/ 
2020 

10–12/ 
2019 

Muutos 
 

Talotekniikka – Eurooppa 11,9 5,9 100,7 % 
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 15,6 19,0 -17,9 % 
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, (M$)) 18,9 21,2 -10,7 % 
Uponor Infra  2,1 0,0  
Muut -1,0 -3,9  
Eliminoinnit -1,3 0,0  
Yhteensä 27,3 20,4 25,6 % 
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Tilinpäätös 1–12/2020 
 
Markkinat 
 
Vuoden alussa rakennusaktiivisuus säilyi Uponorin päämarkkinoilla samalla tasolla tai jopa kasvoi vuoden 
2019 alkuun verrattuna. COVID-19-pandemian seurauksena rakennustyömaat Pohjois-Amerikassa ja 
Euroopassa hiljenivät merkittävästi, joskin väliaikaisesti. Vaikka COVID-19-pandemian leviämisessä oli eroja 
eri alueiden välillä ja pandemian torjuntaa toteutettiin eri maissa eri tavoin, useimmat paikallishallinnot ja 
hallitukset luokittelivat rakennustoiminnan nopeasti välttämättömäksi alaksi, ja Uponorin päämarkkinoilla 
rakennustyömaat avattiin pääsääntöisesti loppukeväästä. Asuntorakentaminen vahvistui monilla markkinoilla 
kesän alusta vuoden loppuun saakka, kun taas liike- ja julkisen rakentamisen segmenteissä uusien 
hankkeiden aloitusmäärät pienenivät. 
 
Pohjois-Amerikan markkinoilla rakennusaktiivisuus Yhdysvalloissa oli tervettä vuoden ensimmäisten 
kuukausien ajan, mutta hiljeni merkittävästi huhtikuussa. Kun asuntolainojen korot tämän jälkeen painuivat 
pohjalukemiin samalla kun työllisyys ylemmissä palkkaluokissa parani ja käytettävissä olevat ansiotulot 
kasvoivat, sekä uudis- että korjausrakentamisen investoinnit asuntorakentamisen segmentissä lähtivät 
nousuun. Asuntojen hintojen nousu jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä ja rakennuttajien luottamus 
liiketoimintanäkymiinsä nousi korkeammalle kuin koskaan ennen kuluneen 35 vuoden aikana. Liike- ja 
julkisen rakentamisen segmenteissä tilanne ei kuitenkaan ollut yhtä positiivinen. Vaikka käynnissä olevat 
hankkeet auttoivat tukemaan rakennusaktiivisuutta, uusien käynnistettävien hankkeiden määrä hidastui 
useimmissa liike- ja julkisen rakentamisen alasegmenteissä, esimerkiksi majoitus- ja toimistotilojen 
rakentamisessa, yritysten leikatessa uusia pääomamenoja. Kanadassa asuntorakentamisen hankkeet 
elpyivät huhtikuun ennätysalhaisesta tasosta, kun taas liike- ja julkisen rakentamisen hankkeiden aloitukset 
hidastuivat. 
 
Uponorin suurimmalla Keski-Euroopan markkinalla Saksassa rakennuttajien vahva tilauskanta, vakaat 
korjausrakentamisen markkinat ja kuluttajien kasvanut luottamus auttoivat ylläpitämään asuntorakentamisen 
aktiivisuuden lähes edellisvuoden tasolla. Liike- ja julkisen rakentamisen segmenteissä epävarmuus 
tulevasta heikensi rakennuttajien luottamusta merkittävästi, mikä hidasti uudisrakennushankkeiden 
käynnistämistä. Alankomaissa sekä asuntorakentaminen että liike- ja julkinen rakentaminen hidastuivat 
jonkin verran, mutta korjausrakentamisen markkinoilla havaittiin hienoista elpymistä.  
 
Pohjoismaissa uudisrakentaminen asuntomarkkinoilla hidastui edelleen aikaisempien vuosien korkeista 
lukemista Suomessa ja Ruotsissa, mutta sitä tasapainotti vakaa korjausrakentamisen segmentti. 
Edellisvuoden aikana ja vuoden 2020 alussa käynnistyneet hankkeet auttoivat tukemaan 
rakennusaktiivisuutta, kun uusien hankkeiden käynnistäminen hidastui useimmissa liike- ja julkisen 
rakentamisen segmenteissä vuoden edetessä. Liikenneinfrastruktuuriin ja erityisesti raideliikenteen 
hankkeisiin tehtyjen investointien seurauksena investoinnit kunnallistekniikkaan laajenivat merkittävästi. 
Tämä on tärkeä kysyntäajuri Uponor Infralle.  
 
COVID-19-pandemian seurauksena asetetut rajoitukset vaikuttivat kaikkein voimakkaimmin Lounais-
Euroopan rakennusmarkkinoihin, missä hidastuminen jatkui vuoden loppuun saakka siitäkin huolimatta, että 
tilanne hieman parani keväästä. 
 
Liikevaihto 
 
Uponorin liikevaihto oli 1 136,0 (1 103,1) milj. euroa, kasvua vertailukaudesta 3,0 prosenttia. 
Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 17,9 milj. euroa, mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarista, 
Venäjän ruplasta ja Norjan kruunusta. Koko vuoden 2020 orgaaninen kasvu valuuttakurssivaikutukset 
huomioiden oli 4,6 prosenttia.  
 
Talotekniikka – Euroopan liikevaihto oli 499,5 (489,3) milj. euroa, kasvua 2,1 prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna. Liikevaihto kasvoi erityisesti Saksassa ja Itä-Euroopassa, mutta kehitys oli positiivista useimmilla 
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Euroopan markkinoilla. Liikevaihto laski Etelä-Euroopan markkinoilla, missä rakennusteollisuus kärsi vuoden 
aikana toteutetuista, COVID-19-pandemiaan liittyvistä sulkutoimista. Liikevaihto kasvoi 
käyttövesiratkaisuissa.  
 
Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihto oli 389,1 (375,4) milj. euroa, kasvua 3,6 prosenttia. Yhdysvaltain 
dollareina kasvu oli 6,2 prosenttia. Liikevaihto kasvoi sekä Yhdysvaltain että Kanadan markkinoilla. 
Erityisesti Yhdysvaltain omakotitalomarkkina on pysynyt vahvana COVID-19-pandemian aikana.  
 
Uponor Infran liikevaihto oli 252,0 (243,9) milj. euroa, kasvua 3,3 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikissa 
toimintamaissa siitä huolimatta, että suurten räätälöityjen ratkaisujen myynti laski, kun COVID-19-pandemian 
seurauksena uusien hankkeiden käynnistämisiä lykättiin.    
 
Liiketoimintaryhmittäin laskettuna käyttövesiratkaisujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 55 % (55), 
sisäilmastoratkaisujen 23 % (23) ja yhdyskuntatekniikkaratkaisujen 22 % (22).  
 
Kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä säädetyn EU:n asetuksen (2020/852) mukaisten täysien 
teknisten arviointikriteereiden puuttuessa Uponor arvioi tällä hetkellä, että sen taksonomia-järjestelmän 
mukaisen vihreän liikevaihdon osuus on 23 % (vastaa Uponorin sisäilmastoratkaisuja).  
 
Liikevaihdolla mitattuna kymmenen suurinta maata ja niiden osuudet koko konsernin liikevaihdosta: 
Yhdysvallat 30,4 % (29,9), Saksa 11,9 % (11,8), Suomi 11,1 % (11,2), Ruotsi 9,0 % (9,1), Tanska 4,5 % 
(4,3), Alankomaat 4,4 % (4,2), Kanada 4,0 % (4,2), Puola 3,4 % (2,9), Espanja 3,2 % (3,7) ja Norja 2,8 % 
(3,0). 
 
Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin 1.1.–31.12.2020: 
 

M€ 1–12/ 
2020 

1–12/ 
2019 Muutos 

Talotekniikka – Eurooppa 499,5 489,3 2,1 % 
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 389,1 375,4 3,6 % 
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, (M$)) 446,3 420,2 6,2 % 
Uponor Infra  252,0 243,9 3,3 % 
Eliminoinnit -4,5 -5,5  
Yhteensä 1 136,0 1 103,1 3,0 % 

 
Tulos ja kannattavuus 
  
Parannukset operatiivisessa toiminnassa sekä suotuisat hankinnan ja valmistuksen kulut kaikissa 
segmenteissä paransivat Uponorin koko vuoden bruttokatetta, joka oli 429,4 (381,9) milj. euroa, kasvua 47,5 
milj. euroa. Bruttokatemarginaali parani ja oli 37,8 (34,6) prosenttia. Vertailukelpoinen bruttokate oli 430,2 
(382,0) milj. euroa ja bruttokatemarginaali 37,9 (34,6) prosenttia. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
liittyivät operational excellence -ohjelmaan.  
 
Vertailukelpoinen liikevoitto eli liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 142,7 (92,7) milj. 
euroa, kasvua 53,9 prosenttia. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien kokonaismäärä oli 10,4 (1,4) milj. 
euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät Uponorin operational excellence -ohjelmaan sekä 
Aasian toimintojen lakkauttamiseen liittyvän varauksen purkamiseen. Myös vertailukaudella 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät pääosin operational excellence -ohjelmaan. Vertailukelpoinen 
liikevoittomarginaali oli 12,6 (8,4) prosenttia. 
 
Liikevoitto oli 132,3 (91,3) milj. euroa. Liikevoittomarginaali oli 11,6 (8,3) prosenttia.  
 
Talotekniikka – Euroopan liikevoitto oli 45,1 (31,6) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 55,1 (32,3) milj. 
euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät Uponorin operational excellence -ohjelmaan. Kasvua 
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tukivat kasvaneet volyymit, suotuisat hankinnan ja valmistuksen kulut sekä operational excellence -ohjelma 
yhdessä tiukan kulukurin kanssa. 
 
Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevoitto oli 74,5 (57,1) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 74,6 
(57,1) milj. euroa. Tuloskehitys johtui pääosin volyymien kasvusta yhdessä hyvin hallitun hinnoittelun 
kanssa. Lisäksi kannattavuuden kehitystä tukivat tiukka kulukuri ja suotuisat hankinnan ja valmistuksen 
kulut.   
 
Uponor Infran liikevoitto oli 19,0 (10,8) milj. euroa. Kasvu johtui hyvästä kehityksestä kaikissa 
toimintamaissa, erityisesti Ruotsissa ja Norjassa. Volyymien kasvu, parannukset operatiivisessa toiminnassa 
sekä suotuisat hankinnan ja valmistuksen kulut tukivat kannattavuuden kehitystä.  
 
Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin 1.1.–31.12.2020: 
 

M€ 
1–12/ 
2020 

1–12/ 
2019 Muutos  

  

Talotekniikka – Eurooppa 45,1 31,6 42,9 %   
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 74,5 57,1 30,5 %   
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, (M$)) 85,5 63,9 33,7 %   
Uponor Infra  19,0 10,8 75,5 %   
Muut -4,7 -8,0    
Eliminoinnit -1,6 -0,2    
Yhteensä 132,3 91,3 44,9 %   

 
Vertailukelpoisen liikevoiton jakautuminen segmenteittäin 1.1.–31.12.2020: 
 
 
M€ 

1–12 
2020 

1–12 
2019 Muutos 

Talotekniikka – Eurooppa 55,1 32,3 70,6 % 
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 74,6 57,1 30,6 % 
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, (M$)) 85,6 63,9 33,8 % 
Uponor Infra 19,0 10,8 75,9 % 
Muut -4,4 -7,3  
Eliminoinnit -1,6 -0,2  
Yhteensä 142,7 92,7 53,9 % 

 
Uponorin nettorahoituskulut olivat 6,3 (11,6) milj. euroa. Valuuttakurssien nettovaikutus vuonna 2020 oli -2,7 
(-6,4) milj. euroa.  
 
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta, -4,2 (-4.0) milj. euroa, liittyy Uponorin 50 prosentin 
omistusosuuteen vuonna 2016 perustetussa Phyn-yhteisyrityksessä. Tammikuussa 2021 Phyn ja Kohler Co. 
allekirjoittivat kumppanuussopimuksen kahden tuotteen tuomisesta Pohjois-Amerikan markkinoille 
yhteisbrändillä. Kohler Co. on globaali johtaja keittiö- ja kylpyhuonekalusteissa.  
 
Tulos ennen veroja oli 121,8 (75,6) milj. euroa. Efektiivinen veroaste oli 21,1 (26,8) prosenttia. Lasku johtui 
kirjaamattomien verotappioiden käytöstä sekä eristä liittyen siirtohinnoittelusopimuksen saavuttamiseen 
veroviranomaisten välillä. Uponor ei odota näiden erien toistuvan vuonna 2021. Tuloverojen määrä oli 25,7 
(20,3) milj. euroa.  
 
Konsernin tilikauden tulos oli 96,1 (55,3) milj. euroa. Oman pääoman tuotto oli 24,3 (15,3) prosenttia.  
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Sijoitetun pääoman tuotto oli 21,8 (14,4) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto, kun vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät eliminoidaan, oli 23,6 (14,7) prosenttia.  
 
Osakekohtainen tulos oli 1,21 (0,72) euroa. Oma pääoma osaketta kohti oli 4,89 (4,27) euroa. Muut 
osakekohtaiset tiedot löytyvät taulukko-osasta. 
 
Liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli 207,5 (109,2) milj. euroa. Tämä johtui pääosin liikevoiton kasvusta ja 
matalasta nettokäyttöpääomasta. Rahavirta ennen rahoitusta oli 170,7 (88,4) milj. euroa. 
 
Investoinnit, tutkimus ja kehitys sekä rahoitus 
 
COVID-19-pandemian aiheuttaman yleisen talouden epävarmuuden takia Uponor piti uusien investointien 
määrän maltillisena vuonna 2020. Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 30,2 (26,1) milj. 
euroa. Nettoinvestointien määrä oli 29,5 (23,2) milj. euroa. Uponorin investoinnit vuonna 2020 kohdistuivat 
enimmäkseen huoltoon ja ylläpitoon sekä tehokkuuden parantamiseen tuotantolaitoksissa ja kapasiteetin 
laajentamiseen Yhdysvalloissa.  
 
Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen kasvoivat hieman ja olivat yhteensä 22,5 (21,9) milj. euroa eli 2,0 
(2,0) prosenttia liikevaihdosta. Merkittävimmät investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen liittyivät liitäntöjen 
laajennustyökalujen kehittämiseen yhdessä kumppanimme kanssa, erilaisiin esivalmistettuihin ratkaisuihin 
sekä polymeeriliitinten uusiin materiaaleihin. Lisäksi Uponor jatkoi uusien ekstruusiotekniikoiden ja 
prosessien kehittämistä. 
 
Uponorin tärkein pitkäaikaisen rahoituksen lähde 31.12.2020 oli 100 milj. euron suuruinen kahdenvälinen 
viiden vuoden laina, joka erääntyy kokonaisuudessaan heinäkuussa 2022.  
 
Lisäksi Uponorilla on voimassa yhteensä neljä kahdenvälistä 50 milj. euron luottolimiittiä yhteisarvoltaan 200 
milj. euroa. Nämä varalla olevat luottolimiitit erääntyvät vuosina 2021–2023. Katsauskauden aikana niistä ei 
ollut nostettuna yhtään. 
 
Lyhytaikaisen rahoituksen tarpeeseen vastaa kotimainen 150 milj. euron yritystodistusohjelma, josta 
katsauskauden lopulla oli laskettu liikkeelle 15,0 milj. euroa. Uponorin tärkeimpien rahalaitosten cash pool -
järjestelyiden yhteissumma oli 34,5 milj. euroa. Tästä ei tilinpäätöshetkellä ollut käytössä yhtään. Uponorin 
rahavarat olivat vuoden lopussa yhteensä 138,0 (76,1) milj. euroa. 
 
Suurin osa Uponorin saatavista on turvattu luottovakuutuksin. 
 
Korolliset nettovelat olivat 15,1 (139,1) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 48,7 (44,6) prosenttia ja 
nettovelkaantuminen eli gearing laski 3,6 (37,6) prosenttiin, jolloin rullaava neljän neljänneksen 
nettovelkaantumisaste oli 28,6 (57,5) prosenttia, alle yhtiön taloudellisissa tavoitteissa olevan vaihteluvälin 
40–80 prosenttia. 
 
Operational excellence -ohjelma 
 
Uponor ilmoitti lokakuussa 2019 aloittavansa operational excellence -ohjelman varmistaakseen 
kilpailukykynsä ja kiihdyttääkseen kasvuaan. Ohjelman toteutus etenee tavoitteena 20 milj. euron 
vuosittaiset kustannussäästöt vuoden 2021 loppuun mennessä. Tästä summasta noin 8 milj. euroa toteutui 
vuoden 2020 aikana. Keskeiset hankkeet liittyvät Talotekniikka - Euroopan ja konsernin tukitoimintoihin ja 
etenevät suunnitellusti.   
 
Ohjelman odotetaan vähentävän noin 200 kokopäiväistä työntekijää vuoden 2021 loppuun mennessä. 
Vuoden 2020 loppuun mennessä vähennys oli lähes 80 kokopäiväistä työntekijää.  
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Ohjelman alusta lähtien on kirjattu yhteensä 11,8 milj. euroa kertaluonteisia kuluja vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavina erinä. Näistä 10,4 milj. euroa kirjattiin vuonna 2020 ja 1,4 milj. euroa jo vuonna 2019. 
 
COVID-19-pandemian vaikutukset 
 
COVID-19-pandemiaan liittyvät rajoitukset ja niiden aiheuttama talouden epävarmuus johtivat vuonna 2020 
markkinoiden kasvun yleiseen hidastumiseen ja epävarmuuteen Uponorin toimintaympäristössä. Keväällä 
Uponorin ratkaisujen kysyntä laski pandemian ensimmäisen aallon seurauksena. Kuitenkin toukokuun 
jälkeen kysyntä palautui kausittaiseen normaaliin. Pandemia vaikutti suoraan markkinointitoimenpiteisiin 
(esim. peruutetut messut ja asiakastapahtumat) ja matkustamiseen liittyviin kuluihin luoden säästöjä noin 10 
milj. euroa. Uponor odottaa, että suurin osa näistä kuluista palautuu asteittain vuodesta 2021 alkaen.  
 
Vahva tulos ja tase luovat yhtiölle vakaan taloudellisen aseman pandemian vaikutusten seuraavissa 
vaiheissa. Näkymät vuodelle 2021 ovat edelleen epävarmat riippuen COVID-19-pandemian vaikutuksista 
Uponorin markkinoille.  
 
Vuoden vaihteessa on laadittu vuosittaiset liikearvon arvonalentumislaskelmat eikä niiden pohjalta ole 
tunnistettu tarpeita liikearvon arvonalentumiselle. Uponorin johto on laatinut eri skenaarioita mahdollisista 
COVID-19-pandemian taloudellisista vaikutuksista. Johto on myös hyödyntänyt näitä skenaarioita 
arvioidessaan omaisuuserien käypää arvoa, laskennallisten verosaamisten hyödynnettävyyttä, 
sopimusmuutoksia ja odotettavissa olevien luottotappioiden määriä. Perustuen näihin analyyseihin johdon 
arvio on, että Uponorin maksuvalmius ja taloudellinen asema on säilynyt vahvana, eikä pandemialla ole ollut 
vaikutusta Uponorin omaisuuserien arvoihin.  
 
Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 
 
Uponorin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 16.3.2020. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 
2019 tilinpäätös ja myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus. Yhtiökokous vahvisti 
vuoden 2019 osingoksi 0,53 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,26 
euroa osakkeelta, maksettiin 25.3.2020. Toinen erä, 0,27 euroa osakkeelta, maksettiin syyskuussa 2020. 
 
Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Annika Paasikivi (puheenjohtaja), Pia Aaltonen-Forsell, Johan Falk, 
Markus Lengauer ja Casimir Lindholm sekä uutena jäsenenä Michael G. Marchi. Yhtiökokous valitsi 
hallituksen puheenjohtajaksi Annika Paasikiven. Entinen hallituksen jäsen Eva Nygren ei ollut käytettävissä 
uudelleen valintaan. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi 2020. 
 
Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään enintään 3 500 000 oman osakkeen ostamisesta. Määrä vastaa noin 
4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouspäivänä. Osakkeet hankitaan vapaaseen omaan 
pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. 
 
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 7 200 000 uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden 
luovuttamisesta. Enimmäismäärä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu 
päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. 
 
Yhtiökokous hyväksyi Uponorin toimielinten palkitsemispolitiikan. 
 
Tarkemmat tiedot yhtiökokouksesta löytyvät osoitteesta  
sijoittajat.uponor.fi/hallinto/yhtiökokous/yhtiökokous-2020. 
 
 
 
 

https://investors.uponor.com/governance/annual-general-meeting/agm-2020
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Hallinto 
 
Uponor laatii erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen, jotka on 
saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa sijoittajat.uponor.fi. 
 
Uponor noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2020 antamaa Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodia, poiketen siitä suosituksen 15 osalta. Suosituksen 15 mukaan hallituksen valiokunnissa 
olisi kussakin oltava vähintään kolme jäsentä. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa on kuitenkin kaksi 
jäsentä suosituksessa mainitun kolmen sijasta. Uponor katsoo, että kaksi jäsentä riittää varmistamaan 
valiokunnan asiantuntemuksen. Lisäksi valiokunta voi tarvittaessa pyytää näkemyksiä valiokunnan 
ulkopuolisilta tahoilta. Valiokunta toimii hallituksen valmistelu- ja tukielimenä. Kaikki olennaiset 
palkitsemiseen liittyvät asiat käsittelee yhtiön hallitus. 
 
Henkilöstö  
 
Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa täysipäiväiseksi muutettuna 3 658 (3 708) työntekijää eli 50 
henkeä vähemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Keskimäärin henkilöstön määrä vuoden aikana oli 3 708  
(3 801). Lasku johtui pääosin operational excellence -ohjelmasta. 
 
Konsernin henkilöstö täysipäiväiseksi muutettuna jakaantui maittain seuraavasti: Yhdysvallat 23 % (23), 
Saksa 23 % (23), Suomi 17 % (16), Ruotsi 15 % (15), Puola 7 % (7), Tanska 3 % (3, Espanja 2 % (3), 
Venäjä 2 % (2), Kanada 1 % (1), Ranska 1 % (1) ja muut maat 6 % (6). 
 
Konsernissa kirjattujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma sosiaalikulut mukaan lukien oli tilikaudella 
256,7 (247,5) milj. euroa. 
 
Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista 
 
Tässä osiossa kuvataan Uponorin vastuullisuustoimintoja Suomen kirjanpitolain 3a luvun edellyttämällä 
tavalla muita kuin taloudellisia tietoja koskien. Lisätietoja Uponorin vastuullisuudesta ja arvonluontimallista 
on vuoden 2020 vuosikatsauksessa (julkaistaan viikolla 8/2021). 
  
Uponorin liiketoimintamalli ja arvonluonti 
Uponorin toimialalla on suuri vaikutus kestävämpään asumiseen ja elämiseen, ja Uponorin visiona onkin 
tulla vastuullisten talotekniikka- ja yhdyskuntatekniikkaratkaisujen tunnustetuksi johtajaksi.  
 
Uponorin olennaisuusanalyysi muodostaa yhdessä neljän valitun YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 
kanssa puitteet Uponorin vastuullisuuden lähestymistavalle. Nämä neljä tavoitetta ovat puhdas vesi ja 
sanitaatio (6), ihmisarvoinen työ ja talouskasvu (8), vastuullinen kuluttaminen (12) sekä ilmastoteot (13). 
Valituilla painopistealueilla on liiketoiminnassa suurin vaikutuspotentiaali sekä merkittäviä mahdollisuuksia, ja 
ne ovat linjassa Uponorin liiketoiminta-alueen kanssa. Keskeiset tulosmittarit on raportoitu tämän osan 
lopussa. 
 
Uponor on jaettu kolmeen liiketoimintasegmenttiin (Talotekniikka – Eurooppa, Talotekniikka – Pohjois-
Amerikka ja Uponor Infra) vastuualueiden ja asiakkaiden mukaan. Henkilöstöön, brändiin, vastuullisuuteen, 
IT:hen ja tuotekehitykseen liittyvät yhteiset päätökset tehdään konsernitasolla, jotta Uponorin globaalista 
toiminnasta ja pitkäaikaisista tuotekehityshankkeista saatavat hyödyt pystytään maksimoimaan. 
 
Toimintaperiaatteet ja due diligence -prosessit  
Uponor noudattaa paikallisia lakeja ja määräyksiä, ja yhtiön toimintaohjeet sekä muut konsernin käytännöt 
muodostavat toimintaperiaatteiden perustan. Uponor on myös sitoutunut YK:n Global Compact -
yritysvastuualoitteeseen. 
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Ympäristö 
Uponor ottaa tuotetarjonnassaan huomioon ympäristönäkökohdat ja pyrkii jatkuvasti vähentämään 
toimintansa kokonaisvaikutusta. Uponorilla on Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa yhteensä 16 
tuotantolaitosta, ja niiden keskeiset ympäristövaikutukset ovat kasvihuonekaasupäästöt, jätteet ja veden 
käyttö.  
  
Ympäristö- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi Uponorissa on otettu käyttöön ISO 14001 -standardin 
mukainen ympäristöjärjestelmä ja ISO 50001 -standardin mukainen energianhallintajärjestelmä. Vuonna 
2020 tuotantolaitoksista 15 oli ISO 14001 -sertifioituja ja 9 tuotantolaitoksella oli ISO 50001 -sertifiointi. 
Laatu- ja ympäristöpolitiikka kattaa Uponorin ympäristöasiat. Sisäisiä ja ulkoisia auditointeja tehdään 
vuosittain, jotta varmistetaan laatu- ja ympäristöohjeistuksen noudattaminen.   
 
Lisäksi Uponor kehittää muun muassa kierrätettäviä pakkausjärjestelmiä ja vaihtoehtoisia muoviraaka-
aineita ympäristövaikutustensa vähentämiseksi.  
 
Henkilöstö- ja sosiaaliasiat 
Uponor painottaa yhdenvertaista kohtelua ja edistää työntekijöidensä turvallisuutta ja hyvinvointia. 
Työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat etusijalla, ja Uponorin tavoitteena on nolla työtapaturmaa vuoteen 
2025 mennessä. Laatu- ja ympäristöpolitiikka kattaa henkilöstön terveys- ja turvallisuusasiat.  
 
Uponorin henkilöstöstrategia perustuu kolmeen pääteemaan: johtajuus, sopivat osaajat ja kulttuuri. 
Henkilöstöstrategian avulla yhtiön tavoitteena on varmistaa, että se houkuttelee ja sitouttaa sopivia osaajia, 
jotka tukevat Uponorin liiketoimintatavoitteita hyvän johtajuuden ja suorituskykyisen kulttuurin avulla. 
  
Uponor järjestää henkilöstötutkimuksen vuosittain saadakseen työntekijöiltä palautetta heihin liittyvissä 
kysymyksissä.   
 
Ihmisoikeudet 
Uponor kunnioittaa ihmisoikeuksia, jotka on määritelty esimerkiksi YK:n yleismaailmallisessa 
ihmisoikeuksien julistuksessa. Uponor on vastuullinen työnantaja ja tukee työntekijöidensä yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia. Syrjintää ei sallita. Uponor ei salli arvoketjussaan lapsi- tai pakkotyötä tai muuta toimintaa, 
joka rikkoo työntekijöiden perusoikeuksia.  
 
Uponorilla on toimittajapolitiikka, jonka tavoitteena on varmistaa, että myös toimittajat täyttävät Uponorin 
eettiset, sosiaaliset, ympäristö- ja laatustandardit sekä noudattavat kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä.  
 
Uponorin ilmiantokanava tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden ilmoittaa myös anonyymisti 
vaatimustenvastaisesta käyttäytymisestä. Uponor suunnittelee ilmiantokanavan avaamista myös 
ulkopuolisille sidosryhmille vuonna 2021.   
 
Korruption ja lahjonnan torjunta  
Uponorilla on nollatoleranssi korruption ja lahjonnan suhteen. Uponorin väärinkäytöksiä koskevan 
ohjeistuksen tarkoituksena on määrittää yhtiön asennoituminen väärinkäytöksiä kohtaan, pyrkimys ehkäistä 
väärinkäytökset ja Uponorin työntekijöiden vastuut väärinkäytösten ehkäisyssä.  
 
Toimintaperiaatteiden noudattamisen tulokset  
Ympäristöasiat  
Uponor jatkoi tuotetarjontansa kehittämistä ja auttoi asiakkaitaan vähentämään ympäristövaikutuksiaan. 
Yhtiössä käynnistettiin hanke ympäristötuoteselosteiden luomiseksi, jotta asiakkaan saisivat paremman 
käsityksen Uponorin tuotteiden elinkaarivaikutuksista.  
 
Uponor pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja jätteitä. Joulukuussa 2020 yhtiö sitoutui YK:n 
Global Compactin 1,5 astetta -kampanjaan ja Science Based Targets -aloitteeseen ja edistämään 
toimenpiteitä, jotka rajoittavat ilmaston lämpötilan nousua 1,5 asteeseen globaalisti. Yhtiö odottaa tällä 
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hetkellä Science Based Targets -aloitteelta hyväksyntää sen uusille kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteille ja arvioi saavansa hyväksynnän vuoden 2021 ensimmäisen puolikkaan aikana. 
Tieteelliseen tutkimukseen perustuvien tavoitteiden lisäksi Uponorin tavoitteena on ostaa 100 % uusiutuvaa 
sähköä vuoteen 2025 mennessä. 
 
Vuonna 2020 Uponorin aikaisemmat tavoitteet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä on saavutettu (vähentää 
suoria ja epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla liikevaihdosta vuoteen 2020 mennessä; 
vertailutasona käytettiin vuoden 2015 päästömääriä). Muutokset tuotantovolyymeissa ja tuotevalikoimassa 
laskivat energian kulutusta, mikä laski Uponorin suoria ja epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi 
Uponor siirtyi käyttämään vihreää sähköä Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen tuotantolaitoksissa, mikä laski 
epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä. Jätteiden kokonaismäärä laski, ja sen kierrätysaste oli 97,0 %. Veden 
kulutus laski hieman.  
 
Sosiaaliset ja henkilöstöön liittyvät asiat  
Turvallisuus on Uponorin ensisijainen tavoite, ja COVID-19-pandemia on korostanut sitä entisestään. 
Työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen, uusien digitaalisten työskentelytapojen käyttöönotto ja 
kannustaminen etätyöhön olivat tärkeimpiä aiheita johdon asialistalla vuoden 2020 aikana.  
 
Talotekniikkasegmenttien hyvän kehityksen tukemana Uponorin tapaturmataajuus parani ja oli 7,5 (11,9). 
Uponor jatkaa sisäisten koulutusten ja toimintatapojen sekä turvallisuutta parantavien prosessien ja 
suojavälineiden kehittämistä. Parhaiden käytäntöjen jakaminen ja läheltä piti -raportointi ovat tärkeitä 
työkaluja turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi.     
 
Uponor investoi työntekijöidensä henkilökohtaiseen kehitykseen. Vuonna 2020 yhtiö jatkoi sisäistä 
esimieskoulutusohjelmaansa. Koulutukseen osallistuivat kaikki Uponorin esimiehet. Lisäksi Uponor järjesti 
kolme kohdennettua koulutusohjelmaa uransa eri vaiheissa oleville työntekijöille nuorista ammattilaisista 
aina johtotehtävissä oleviin kokeneisiin työntekijöihin. COVID-19-pandemia vaikutti yksittäisten koulutusten 
aikatauluihin, mutta kaikkia ohjelmia jatketaan virtuaalisesti vuonna 2021.  
 
Vuoden 2020 syksynä toteutettiin koko konsernin kattava henkilöstötutkimus. Vastausprosentti oli 85, ja 
eNPS (employee Net Promoter Score) -pisteet mahtuvat valmistavan teollisuuden parhaaseen 
kymmenykseen.   
 
Ihmisoikeudet ja korruption ja lahjonnan torjunta  
Uponor käynnisti hankkeen, jonka tavoitteena on entisestään parantaa toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja 
varmistaa, että toimitusketjussa noudatetaan Uponorin toimittajapolitiikkaa ja muita ohjeita. Tämä toiminta 
jatkuu vuonna 2021.   
 
Uponorin toiminnoissa ei havaittu ihmisoikeusrikkomuksiin, korruptioon eikä lahjontaan liittyviä tapahtumia 
päivittäisissä toimintaprosesseissa, sisäisen tarkastuksen tutkimuksissa tai ilmiantokanavan kautta tulleissa 
ilmoituksissa.  
 
Muihin kuin taloudellisiin aiheisiin liittyvät pääasialliset riskit 
Ympäristöasiat 
Paikallisen lainsäädännön ja määräysten noudattamatta jättämisestä voi aiheutua Uponorille sekä sakkoja 
että maineeseen ja liiketoimintaan liittyviä riskejä. Uponor lieventää ympäristöriskejä koulutuksilla sekä 
noudattamalla ISO 14001-, ISO 9001- ja ISO 50001 -prosesseja ja -sertifiointeja tuotantolaitoksissaan.  
 
Uponor on todennut, että ilmastonmuutos voi aiheuttaa yhtiölle siirtymäriskejä. Ilmastonmuutoksesta ei 
kuitenkaan aiheudu fyysisiä materiaalisia riskejä, koska kaikki Uponorin tuotantolaitokset sijaitsevat 
sisämaassa ja kaukana äärimmäisille sääilmiöille alttiilta alueilta.  
 
 
 



 
 

16 I 11.2.2021  I  Tilinpäätöstiedote 1-12/2020 
 

 

Poliittiset tai oikeudelliset riskit 
Koska Uponorin pääraaka-aine on fossiilisista polttoaineista (raakaöljy) tuotettu muovi, fossiilisiin 
polttoaineisiin liittyvä kiristyvä sääntely tai verotus saattaa kasvattaa Uponorin toiminnan kustannuksia ja 
asettaa Uponorin tuotteille uusia vaatimuksia. Tämän riskin lievittämiseksi Uponorin tuotekehitys on mukana 
hankkeissa, joissa etsitään vaihtoehtoja öljypohjaisille muoviraaka-aineille. Lisäksi Uponor osallistuu eri 
toimialajärjestöjen toimintaan ja pyrkii vaikuttamaan energiaa, terveyttä ja vedenkäyttöä koskevaan 
päätöksentekoon paikallisella ja alueellisella tasolla. 
 
Markkinariskit ja maineriskit 
On mahdollista, että Uponorin asiakkaat alkavat suosia uusiutuvasta tai kierrätetystä raaka-aineesta 
valmistettuja tuotteita. Ellei Uponor onnistu tuomaan markkinoille uusia materiaaleja riittävän aikaisin, se 
saattaa menettää markkinaosuuttaan. Lisäksi, jos Uponor jatkaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan 
muoviraaka-aineen käyttöä vielä siinä vaiheessa, kun kilpailijat siirtyvät muihin vaihtoehtoihin, tästä voi 
aiheutua Uponorille ja sen brändille mainehaittoja.  
 
Sosiaaliset ja henkilöstöön liittyvät asiat 
Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat voivat aiheuttaa Uponorille riskejä. Tiettyjä haasteita voi esiintyä 
myös osaajien houkuttelemisessa ja sitouttamisessa yhtiöön.  
 
Uponor lieventää terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä sisäisten koulutusten, läheltä piti -tapausten 
raportoinnin ja sisäisten prosessien jatkuvan parantamisen avulla. Lisäksi Uponor panostaa houkuttelevan 
yrityskulttuurin ja työnantajamielikuvan sekä erilaisten urapolkujen rakentamiseen.  
 
Ihmisoikeudet 
Mahdolliset ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien loukkaukset voivat vaikuttaa Uponorin maineeseen 
ja liiketoimintamahdollisuuksiin.  
 
Uponor lieventää riskejä kehittämällä sisäisiä koulutuksia ja prosesseja sekä toimitusketjun tarkastuksia. 
Lisäksi Uponorilla on käytössä sisäinen nimetön ilmiantokanava.  
 
Korruption ja lahjonnan torjunta  
Uponorin työntekijöiden tai kumppanien epäeettinen käyttäytyminen voi vaikuttaa negatiivisesti Uponorin 
maineeseen ja liiketoimintamahdollisuuksiin.  
 
Uponor lieventää näitä riskejä huolellisella rekrytointiprosessilla, sisäisillä koulutuksilla ja auditoimalla 
yhteistyökumppaneitaan. Lisäksi Uponorilla on käytössä sisäinen nimetön ilmiantokanava. 
 
Keskeiset muut kuin taloudelliset tulosmittarit  

Mitattava asia  Yksikkö 2020 2019  2018 2017 2016 
Energian kokonaiskulutus 1 000 MWh 208,5 218,0 226,0 200,0 199,0 
Käytetyt raaka-aineet 1 000 tonnia 157,1 146,2 151,2 140,9 132,7 
Veden kulutus 1 000 m3 139,3 154,1 206,2 155,2 168,4 
Kasvihuonekaasupäästöt 
yhteensä (suorat) 1 000 tonnia 6,7 8,4 8,5 7,5 8,7 
Kasvihuonekaasupäästöt 
yhteensä (epäsuorat) 1 000 tonnia 14,4 27,0 30,8 32,1 32,2 
Jätettä yhteensä 1 000 tonnia 15,9 18,1 20,2 18,8 16,4 

Tapaturmia suht. (LTIF) milj. työtuntia kohti 7,5 
 
11,9 12,7 8,9 7,8 

Uponorin toimintaohjeiden 
verkkokoulutukseen osallistuneet 
toimistotyöntekijät 

 
 
% 95,2 

 
 
90,9 - - - 
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Joitakin viime vuosien lukuja on muutettu johtuen siitä, että käyttöön on otettu tarkempia mittaus- ja raportointitapoja. Uponor raportoi 
epäsuorat päästönsä käyttäen sijaintiperustaista metodologiaa, kertoimet on päivitetty "GHG Protocol/IEA (11/2019) - IEA2019" -
kirjaston mukaisesti, mutta niissä maissa, joissa Uponor ostaa vihreää sähköä, käytetään markkinaperustaisia kertoimia. Kaikki 16 
tuotantolaitosta sisältyvät lukuihin. Kokonaistyöaika on laskettu yhdistämällä kaikkien aktiivisten työntekijöiden kokonaistyössäoloaika ja 
Uponorin suurimpien toimintamaiden keskiarvoinen kokonaisvuosityöaika. 
 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät  
 
Globaalin talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus saattaa vaikuttaa negatiivisesti Uponorin 
toimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja rahoituslähteisiin.  
 
COVID-19-pandemiaan liittyvät riskit on kuvattu erillisessä luvussa: COVID-19-pandemian vaikutukset. 
 
Uponorin tuotteiden kysyntä on riippuvainen rakennusalan suhdanteista. Uponor hallinnoi tätä riskiä 
jakamalla liiketoimintansa kahdelle maantieteelliselle pääalueelle: Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. 
Lisäksi riskejä lievittää Uponorin toimintojen jakaminen kolmeen liiketoimintaryhmään: käyttövesi-, 
sisäilmasto- ja yhdyskuntatekniikkaratkaisut. Uponorin tuotteita käytetään sekä uusissa rakennushankkeissa 
että korjausrakentamisen hankkeissa, ja jälkimmäisessä kysyntä on yleensä vakaampaa kuin 
syklisemmässä uudisrakentamisessa.   
 
Lisääntyvä kilpailupaine, esimerkiksi private label -tuotteista johtuva, aiheuttaa riskin Uponorille. Lisäksi 
Uponorin valmistamien ja myymien tuotteiden tuotevastuuseen liittyy riski. 
 
Uponorissa on käynnissä operational excellence -ohjelma, jonka tavoitteena on vuosittaiset 20 miljoonan 
euron kustannussäästöt vuoden 2021 loppuun mennessä. Tämä altistaa yhtiön riskille, ettei säästöjä 
saavutetakaan suunnitellussa ajassa. 
 
Digitalisaatiota, uusia teknologioita ja näihin liittyviä valmiuksia tarvitaan Uponorin uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen. Digitalisaatio ja älykkäät ratkaisut kuitenkin altistavat yhtiön 
kyberriskeille. 
 
Avainasemassa Uponorin tulevan menestyksen kannalta on yhtiön kyky houkutella osaajia muutoksen 
tekijöiksi ja sitouttaa nämä yhtiöön. Uponor hallitsee tätä riskiä rakentamalla työnantajamielikuvaansa ja 
auttamalla nykyisiä työntekijöitään kehittämään esimerkiksi heidän johtamistaitojaan.  
 
Uponorin tuotteiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden hinnat ovat alttiita muutoksille, joista 
tärkeimpiä ovat mm. petrokemian tuotteiden ja metallien hintojen vaihtelu, toimituskapasiteetti ja 
markkinoiden kysyntä. Viime vuosina Uponor on kyennyt siirtämään vaihteluiden vaikutukset suurelta osin 
myyntihintoihinsa kohtuullisella viiveellä.  
 
Uponorilla on Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa yhteensä 16 tuotantolaitosta, mikä altistaa yhtiön 
ympäristöriskeille. Uponor noudattaa ISO 9001 -laatujärjestelmää ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää, mikä 
takaa jatkuvan laadun, parantaa tuotannon turvallisuutta, ympäristölainsäädännön noudattamista ja 
tuottavuutta sekä vähentää ympäristövaikutuksia ja muita toiminnan riskejä.  
 
Useat eri tekijät, kuten toimitusketjun katkeaminen, tietotekniikan häiriöt ja luonnonmullistukset, saattavat 
vaarantaa Uponorin toimintojen jatkuvuuden. Riskiä on pyritty pienentämään laatimalla kattavat ja 
monipuoliset liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat.  
 
Uponor voi altistua liiketoiminnassaan erilaisille oikeudellisille prosesseille. Vuonna 2020 tällaisilla 
prosesseilla ei ollut materiaalista vaikutusta Uponorin tulokseen. 
 
Yhtiön toiminnan kansainvälisyys altistaa sen eri valuuttojen välisille valuuttariskeille. Uponorin liikevaihdosta 
noin 60 prosenttia syntyi muussa valuutassa kuin euroissa. Tällöin kuitenkin tyypillisesti myös valtaosa ko. 
liikevaihtoon kohdistuvista kuluista on kyseisessä paikallisessa valuutassa. Tämä vähentää oleellisesti 
liiketoiminnan valuuttariskiä. 
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Tarkempi riskianalyysi on saatavilla osoitteessa sijoittajat.uponor.fi. 
 
Osakepääoma ja osakkeet 
 
Uponorin osakevaihto Nasdaq Helsinki -arvopaperipörssissä vuonna 2020 oli 28,8 (26,5) milj. kappaletta, 
yhteensä 361,2 (266,7) milj. euroa. Osakkeen kurssi vuoden 2020 lopussa oli 18,16 (11,65) euroa ja 
osakekannan markkina-arvo oli 1 329,4 (852,9) milj. euroa.  
 
Vuoden päättyessä yhtiöllä oli 17 834 (18 907) osakkeenomistajaa. Ulkomainen omistus yhtiössä oli 
katsauskauden päättyessä 28,7 (27,2) prosenttia. Tarkemmat osakekohtaiset tiedot löytyvät tilinpäätöksestä. 
 
Uponor Oyj:n osakepääoma vuonna 2020 oli 146 446 888 euroa ja osakkeiden lukumäärä 73 206 944. 
Näissä ei tapahtunut muutoksia vuoden aikana.  
 
Omat osakkeet 
Vuoden lopussa Uponorin hallussa oli 184 966 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia yhtiön 
osake- ja äänimäärästä. 
 
Johdon osakeomistus  
Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän yhtiön tiedossa olevat määräysvaltayhteisönsä 
omistivat vuoden lopussa yhteensä 117 922 (119 531) Uponor-osaketta. Näiden osakkeiden osuus kaikista 
osakkeista ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä oli 0,16 prosenttia. 
 
Osakesidonnainen kannustinohjelma 
Uponor Oyj:n hallitus on viime vuosina päättänyt useista, yhtiön johdolle tarkoitetuista pitkän aikavälin 
kannustinohjelmista. Yksityiskohtaiset tiedot suunnitelmista löytyvät osoitteesta sijoittajat.uponor.fi. 
 
Joulukuussa 2020 Uponor Oyj:n hallitus päätti jatkaa hallituksen vuonna 2014 hyväksymää yhtiön johdon 
suoriteperusteista osakekannustinohjelmaa. Uuden ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 50 konsernin 
johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä. Mahdollinen osakepalkkio vuosilta 2021–2023 maksetaan 
vuonna 2024 osittain osakkeina ja osittain käteisenä. 
 
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus 
 
Uponor vastaanotti 6.7.2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varmalta. Ilmoituksen mukaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman 
osakeomistus Uponorista laski alle 5 prosentin rajan 3.7.2020. 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.  
 
Lähiajan markkinanäkymät 
 
Uponor odottaa vuoden 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä havaittujen kehityssuuntien jatkuvan vuoden 
2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Hallitusten tukipakettien ja elvyttävien investointien tukemana kuluttajien 
luoma asuntorakentamisen kysyntä todennäköisesti jatkuu. Toisaalta joillakin markkinoilla kehitys voi 
edelleen hidastua, kun nyt käynnissä olevat liike- ja julkisen rakentamisen hankkeet saadaan päätökseen. 
Johtuen edelleen jatkuvasta epävarmuudesta COVID-19-pandemian kehityksestä ja siihen liittyvistä 
toimenpiteistä, näkyvyys jatkuu rajallisena ja ennusteisiin liittyvä epävarmuus on edelleen poikkeuksellisen 
suurta. 
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Ohjeistus vuodelle 2021 
 
Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa pysyvän vuoden 2020 tasolla*. Uponor 
odottaa vertailukelpoisen liikevoittonsa laskevan vuodesta 2020, mutta vertailukelpoisen 
liikevoittomarginaalin pysyvän yli 10 prosentissa.  
 
*Pysyvän tasolla viittaa +/- 2,5 % vaihteluväliin vuoteen 2020 verrattuna.  
 
 
 
Vantaa, 11.2.2021 
 
Uponor Oyj 
Hallitus 
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Taulukko-osa  
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Pörssitiedotteen suluissa olevat luvut ovat 
vuoden 2019 vastaavan jakson lukuja. Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa voi 
poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsauksen muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä katsauksessa julkaistuista 
pyöristetyistä luvuista.  
 
 
LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
 

M€  1-12/2020 1-12/2019 10-12/2020 10-12/2019 
Liikevaihto  1 136,0 1 103,1 280,5 269,2 
Hankinnan ja valmistuksen kulut  706,6 721,2 174,5 172,4 
Bruttokate  429,4 381,9 106,0 96,7 
Muut liiketoiminnan tuotot  1,0 1,3 0,3 0,1 
Varastointimenot  31,7 32,2 7,7 7,9 
Myynnin ja markkinoinnin kulut  180,6 180,0 48,8 45,6 
Hallinnon kulut  61,9 58,3 18,1 17,0 
Liiketoiminnan muut kulut  23,9 21,4 7,8 5,9 
Liikevoitto  132,3 91,3 23,8 20,4 
Rahoituskulut, netto  6,3 11,6 3,5 3,1 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta  -4,2 -4,0 -0,9 -1,0 
Tulos ennen veroja  121,8 75,6 19,4 16,3 
Tuloverot   25,7 20,3 -1,3 4,0 
Kauden tulos   96,1 55,3 20,8 12,3 
 

Laaja tuloslaskelma 
Erät joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi      
Etuuspohjaisten eläkkeiden 
uudelleenarvostus, verojen jälkeen  0,1 -1,9 0,1 -1,9 
Erät jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi    
Muuntoerot  -6,3 1,9 1,3 0,2 
Rahavirtojen suojaus, verojen jälkeen  -0,3 -1,8 0,4 -0,2 
Kaudelle kirjatut laajan tuloksen erät, verojen 
jälkeen  -6,5 -1,8 1,8 -1,9 

   

Kauden laaja tulos  89,6 53,5 22,5 10,4 
    

 

Kauden tuloksen jakautuminen      
- Emoyrityksen omistajille  88,6 52,3 19,9 12,5 
- Määräysvallattomille omistajille  7,5 3,0 0,9 -0,2 
Kauden laajan tuloksen jakautuminen         
- Emoyrityksen omistajille  82,0 50,8 21,1 10,3 
- Määräysvallattomille omistajille  7,6 2,8 1,5 0,1 

 
Osakekohtainen tulos, €  1,21 0,72 0,27 0,18 
Laimennettu osakekohtainen tulos, €  1,21 0,72 0,27 0,18 
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LYHENNETTY KONSERNITASE 
 

M€  31.12.2020 31.12.2019 

Varat 
Pitkäaikaiset varat 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  264,7 285,8 
Aineettomat hyödykkeet  95,9 96,7 

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä  9,4 10,9 

Muut arvopaperit ja pitkäaikaiset saamiset  4,8 9,0 

Laskennalliset verosaamiset  16,2 9,1 

Pitkäaikaiset varat yhteensä  391,0 411,3 
 

Lyhytaikaiset varat 
Vaihto-omaisuus  128,7 144,4 
Myyntisaamiset  163,6 157,7 

Muut saamiset  47,1 43,7 

Rahavarat   138,0 76,1 

Lyhytaikaiset varat yhteensä  477,4 421,9 
 

Varat yhteensä  868,4 833,2 
 

Oma pääoma ja velat 
Oma pääoma      

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  356,8 311,6 
Määräysvallattomien omistajien osuus  65,1 58,8 

Oma pääoma yhteensä  421,9 370,4 
 

Pitkäaikaiset velat 
Korolliset velat  124,1 203,4 
Laskennalliset verovelat  9,7 10,7 

Varaukset  15,8 4,3 

Eläkevelvoitteet ja muut velat  21,1 21,5 

Pitkäaikaiset velat yhteensä  170,7 239,9 
 

Lyhytaikaiset velat 

Korolliset velat  29,0 11,8 
Varaukset  21,3 25,8 

Ostovelat  83,9 65,5 

Muut velat  141,7 119,9 

Lyhytaikaiset velat yhteensä  275,8 223,0 
 

Oma pääoma ja velat yhteensä  868,4 833,2 
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LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 

M€  1-12/2020 1-12/2019 

Liiketoiminnan rahavirta 

Tulorahoitus  191,1 132,6 
Käyttöpääoman muutos  40,2 8,0 

Maksetut verot  -21,1 -28,4 

Maksetut korot  -3,3 -3,3 

Saadut korot  0,5 0,3 
Liiketoiminnan rahavirta  207,5 109,2 

 

Investointien rahavirta 

Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen myynnit  - 3,2 

Liiketoimintojen hankinnat  -4,0 - 

Investoinnit yhteisyrityksiin  -3,9 -1,3 

Investoinnit muihin osakkeisiin  - -0,5 

Käyttöomaisuusinvestoinnit  -30,2 -26,1 

Käyttöomaisuuden myyntituotot  0,9 3,1 

Lainasaamisten takaisinmaksut  0,0 0,4 

Saadut osingot  0,4 0,4 

Investointien rahavirta  -36,8 -20,8 
 

Rahoituksen rahavirta 

Lainojen nostot   - - 
Lainojen takaisinmaksut  -70,3 -1,5 

Lyhytaikaisten lainojen muutokset  15,0 0,0 

Osingonjako  -40,0 -37,2 

Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset  -12,7 -11,8 

Rahoituksen rahavirta  -108,0 -50,6 
  

Rahavarojen muuntoerot  -0,7 0,2 
 

Rahavarojen muutos  61,9 38,0 
 

Rahavarat 1. tammikuuta  76,1 38,1 

Rahavarat kauden lopussa  138,0 76,1 
Muutos taseen mukaan  61,9 38,0 
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
 

M€  A  B C D* E  F G H  I 

Oma pääoma  
1.1.2020 146,4 50,2 1,5 -7,6 -2,0 123,1 311,6 58,8 370,4 
Tilikauden tulos            88,6 88,6 7,5 96,1 
Kaudelle kirjatut laajan 
tuloksen erät, verojen 
jälkeen   -0,3 -6,4  0,1 -6,7 0,1 -6,5 
Maksetut osingot (0,53 
euroa/osake)      -38,7 -38,7  -38,7 
Määräysvallattomille 
omistajille maksettu 
osinko        -1,3 -1,3 
Osakepalkkio-ohjelmat         0,3 1,7 2,0   2,0 
Siirrot rahastojen 
välillä   -0,3   0,3    
Oma pääoma 
31.12.2020 

146.4 50,2 0,9 -13,9 -1,7 174,9 356,8 65,1 421,9 

          
Oma pääoma  
1.1.2019 146,4 50,2 3,3 -9,7 -2,2 109,6 297,6 56,0 353,6 
Tilikauden tulos      52,3 52,3 3,0 55,3 
Kaudelle kirjatut laajan 
tuloksen erät, verojen 
jälkeen   -1,8 2,2  -1,9 -1,5 -0,3 -1,8 
Osingot (0,51 
euroa/osake)      -37,2 -37,2  -37,2 
Osakepalkkio-ohjelmat     0,2 0,3 0,5  0,5 
Oma pääoma 
31.12.2019 146,4 50,2 1,5 -7,6 -2,0 123,1 311,6 58,8 370,4 
          

 
*) Sisältää -14,3 (-14,3) miljoonan euron nettoinvestoinnin suojauslaskennan tehokkaan osuuden.  
 
A – Osakepääoma 
B – Ylikurssirahasto 
C – Muut rahastot 
D* – Kertyneet muuntoerot 
E – Omat osakkeet 
F – Edellisten tilikausien voitto 
G – Emoyhtiön omistajien osuus 
H – Määräysvallattomien osuus  
I – Oma pääoma 

 
  



 
 

24 I 11.2.2021  I  Tilinpäätöstiedote 1-12/2020 
 

 

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT 
 
LAADINTAPERIAATTEET 
Osavuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia 
noudattaen. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2020 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa. 
 
 

AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
 
M€  31.12.2020 31.12.2019 

Bruttoinvestoinnit  30,2 26,1 
 - % liikevaihdosta  2,7 2,4 

Myydyn käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo  0,7 2,9 

Poistot ja arvonalentumiset  52,7 51,8 

    
 
HENKILÖSTÖ 
Kokopäiväiseksi muutettuna  1-12/2020 1-12/2019 

Keskimäärin  3 708 3 801 
Kauden lopussa  3 658 3 708 

 
OMAT OSAKKEET    

  31.12.2020 31.12.2019 

Omat osakkeet, kpl  184 966 219 527 
- osakepääomasta, %  0,3 0,3 

- äänimäärästä, %  0,3 0,3 

Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo, M€  0,4 0,4 
 
SEGMENTTI-INFORMAATIO 

 1-12/2020 1-12/2019 
M€ Ulkoinen Sisäinen Yhteensä Ulkoinen Sisäinen Yhteensä 
Segmentin liikevaihto 
Talotekniikka - Eurooppa 497,9 1,5 499,5 486,9 2,4 489,3 
Talotekniikka - Pohjois-
Amerikka 389,1 0,0 389,1 375,4 0,0 375,4 
Uponor Infra 249,0 3,0 252,0 240,8 3,1 243,9 
Eliminoinnit 0,0 -4,5 -4,5 - -5,5 -5,5 
Yhteensä 1 136,0 - 1 136,0 1 103,1 - 1 103,1 
   
 10-12/2020 10-12/2019 
M€ Ulkoinen Sisäinen Yhteensä Ulkoinen Sisäinen Yhteensä 
Segmentin liikevaihto 
Talotekniikka - Eurooppa 126,6 0,1 126,8 115,8 0,2 116,0 
Talotekniikka - Pohjois-
Amerikka 100,5 0,0 100,5 102,0 0,0 102,0 
Uponor Infra 53,4 0,7 54,1 51,4 0,6 52,0 
Eliminoinnit 0,0 -0,9 -0,9 - -0,8 -0,8 
Yhteensä 280,5 - 280,5 269,2 - 269,2 
   

 
M€  1-12/2020 1-12/2019 10-12/2020 10-12/2019 
Segmentin liikevoitto 
Talotekniikka – Eurooppa  45,1 31,6 8,5 5,3 
Talotekniikka - Pohjois-Amerikka  74,5 57,1 15,6 19,0 
Uponor Infra  19,0 10,8 2,0 0,0 
Muut  -4,7 -8,0 -1,1 -3,9 
Eliminoinnit  -1,6 -0,2 -1,3 0,0 
Yhteensä  132,3 91,3 23,8 20,4 
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M€  1-12/2020 1-12/2019 
Segmentin poistot ja arvonalentumiset 
Talotekniikka – Eurooppa  20,6 19,5 
Talotekniikka - Pohjois-Amerikka  20,6 20,7 
Uponor Infra  10,2 10,0 
Muut  1,4 1,6 
Eliminoinnit  0,0 0,0 
Yhteensä  52,7 51,8 

 
Segmentin investoinnit 
Talotekniikka – Eurooppa  9,9 9,1 
Talotekniikka - Pohjois-Amerikka  10,2 8,4 
Uponor Infra  9,3 8,3 
Muut  0,7 0,4 
Yhteensä  30,2 26,1 

 
M€  31.12.2020 31.12.2019 
Segmentin varat 
Talotekniikka – Eurooppa  374,6 366,4 
Talotekniikka - Pohjois-Amerikka  293,2 298,1 
Uponor Infra  193,0 172,4 
Muut  422,9 397,5 
Eliminoinnit  -415,4 -401,1 
Yhteensä  868,4 833,2 
 
Segmentin velat 
Talotekniikka – Eurooppa  313,0 320,7 
Talotekniikka - Pohjois-Amerikka  231,7 241,7 
Uponor Infra  56,9 50,6 
Muut  297,8 288,4 
Eliminoinnit  -452,9 -438,5 
Yhteensä  446,5 462,8 

 
  1-12/2020 1-12/2019 

Segmentin henkilöstö, keskimäärin    
Talotekniikka – Eurooppa  1 876 1 950 
Talotekniikka - Pohjois-Amerikka  886 898 
Uponor Infra  835 867 
Muut  111 86 
Yhteensä  3 708 3 801 

 
Täsmäytyslaskelma 
M€  1-12/2020 1-12/2019 
Segmentin tulos 
Raportoitavien segmenttien tulos yhteensä  138,6 99,5 
Muut  -4,7 -8,0 
Eliminoinnit  -1,6 -0,2 
Liikevoitto  132,3 91,3 
Rahoituskulut, netto  6,3 11,6 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta  -4,2 -4,0 
Konsernin tulos ennen veroja  121,8 75,6 

 

Myyntituotot asiakassopimuksista 
Konserni jaottelee myyntituotot asiakassopimuksista ryhmiin, jotka kuvaavat sitä, kuinka taloudelliset tekijät vaikuttavat myyntituottojen 
luonteeseen, määrään, ajoittumiseen ja epävarmuuteen. Alla oleva taulukko kuvaa konsernin myyntituottoja asiakassopimuksista, 
sisältäen myyntituottojen täsmäytyksen: 
 

 1-12/2020 1-12/2020 

M€ 
Tavaroiden 

myynti 
Palvelujen 

tuottaminen 
Yhteensä Tavaroiden 

myynti 
Palvelujen 

tuottaminen 
Yhteensä 

Segmentin myyntituotot asiakassopimuksista 
Talotekniikka – Eurooppa 491,3 6,7 497,9 480,9 6,0 486,9 
Talotekniikka - Pohjois-Amerikka 389,1 0,0 389,1 375,4 0,0 375,4 
Uponor Infra 233,1 15,9 249,0 220,8 20,0 240,8 
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Ulkoiset myyntituotot yhteensä 1 113,4 22,6 1 136,0 1 077,1 26,0 1 103,1 
Sisäiset myyntituotot 4,5   4,5 5,5   5,5 
Yhteensä 1 117,9 22,6 1 140,5 1 082,5 26,0 1 108,6 
Eliminoinnit -4,5   -4,5 -5,5   -5,5 
Yhteensä 1 113,4 22,6 1 136,0 1 077,1 26,0 1 103,1 

 
 10-12/2020 10-12/2019 

M€ 
Tavaroiden 

myynti 
Palvelujen 

tuottaminen 
Yhteensä Tavaroiden 

myynti 
Palvelujen 

tuottaminen 
Yhteensä 

Segmentin myyntituotot asiakassopimuksista 
Talotekniikka – Eurooppa 125,2 1,5 126,6 114,1 1,7 115,8 
Talotekniikka - Pohjois-Amerikka 100,5 0,0 100,5 102,0 0,0 102,0 
Uponor Infra 48,8 4,6 53,4 47,9 3,5 51,4 
Ulkoiset myyntituotot yhteensä 274,4 6,1 280,5 264,0 5,2 269,2 
Sisäiset myyntituotot 0,9  0,9 0,8  0,8 
Yhteensä 275,3 6,1 281,4 264,8 5,2 270,0 
Eliminoinnit -0,9  -0,9 -0,8  -0,8 
Yhteensä 274,4 6,1 280,5 264,0 5,2 269,2 

 
 
SITOUMUKSET 
 

M€  31.12.2020 31.12.2019 

Investointisitoumukset  2,6 4,3 
   

Omien velkojen puolesta annetut vakuudet     
Kiinnitykset  1,1 1,1 

Takaukset  0,4 0,5 

Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet     

Takaukset  12,9 33,9 

    

Lisäksi emoyhtiö on antanut tytäryhtiöidensä puolesta letter of comfort -tyyppisiä sitoumuksia,    

jotka eivät sisälly edellä mainittuihin lukuihin.     

    

Kiinnitykset  1,1 1,1 

Takaukset  13,3 34,4 

Yhteensä  14,4 35,6 
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RAHOITUSVARAT JA -VELAT ARVOSTUSRYHMITTÄIN 
 

M€ IFRS 7 Käyvän arvon hierarkia taso  31.12.2020 31.12.2019 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat  
Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat  
Sähköjohdannaiset 1  0,1 0,4 
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat       

Muut pitkäaikaiset saamiset   4,1 7,9 

Muut osakkeet ja osuudet   0,6 0,7 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat       

Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat       

Sähköjohdannaiset 1  0,4 0,3 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat        

Muut johdannaissopimukset 2  3,8 1,8 

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat       

Myyntisaamiset ja muut saamiset   196,3 187,3 

Rahavarat   138,0 76,1 

Rahoitusvarat yhteensä   343,2 274,5 

 
    

Pitkäaikaiset rahoitusvelat     

Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat       
Sähköjohdannaiset   0,1 - 
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat     
Korolliset velat   124,1 203,4 
Lyhytaikaiset rahoitusvelat       
Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat       
Sähköjohdannaiset   0,2 0,0 

Muut johdannaissopimukset 2  1,0 1,1 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat        

Muut johdannaissopimukset 2  0,9 0,9 

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat       

Korolliset velat   29,0 11,8 

Ostovelat ja muut velat   134,5 102,0 

Rahoitusvelat yhteensä   289,7 319,2 
 
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvon katsotaan vastaavan niiden käypää arvoa. Rahoitusvarat ja -velat on jaettu IFRS 7 -
standardin mukaisiin käyvän arvon hierarkioihin. Uponor soveltaa hierarkiaa seuraavasti: 
- Sähkötermiinit on arvostettu pörssin markkinahintaan (Taso 1). 
- Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset on arvostettu yleisiltä markkinoilta saaduista hintatiedoista sekä käyttämällä yleisesti 

tunnettuja arvostusmalleja (Taso 2). 
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TUNNUSLUVUT 

  1-12/2020 1-12/2019 

Osakekohtainen tulos, €  1,21 0,72 

Liikevoitto, %  11,6 8,3 

Oman pääoman tuotto, % (p.a.)  24,3 15,3 

Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)  21,8 14,4 

Omavaraisuusaste, %  48,7 44,6 

Nettovelkaantumisaste, %  3,6 37,6 

Nettovelkaantumisaste keskimäärin (4 vuosineljänneksen), %   28,6 57,5 

Korolliset nettovelat  15,1 139,1 

Oma pääoma / osake, €  4,89 4,27 

- laimennusvaikutuksella oikaistu  4,89 4,27 

Osinko per osake, €  0,57*) 0,53 

Osinko per tulos, %  47,1*) 73,6 

Efektiivinen osinkotuotto, %  3,1 4,5 

P/E-luku  27,8 16,2 

Osakekannan markkina-arvo, M€  1 329,4 852,9 

Osakkeen kurssikehitys    

- alin, €  6,73 8,52 

- ylin, €  18,60 12,37 

- keskikurssi, €  12,55 10,05 

Osakevaihto 

- 1 000 kpl  28 795 26 537 

- M€  361,2 266,7 
 
*) Hallituksen ehdotus 
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VUOSINELJÄNNESTIEDOT 
 

 
10-12/ 

2020 
7-9/ 

2020 
4-6/ 

2020 
1-3/ 

2020 
10-12/ 

2019 
7-9/ 

2019 
4-6/ 

2019 
1-3/ 

2019 

         

Liikevaihto, M€ 280,5 301,0 277,1 277,4 269,2 292,4 292,6 248,9 
- Talotekniikka – Eurooppa 126,8 125,3 118,5 128,8 116,0 124,0 125,7 123,5 
- Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 100,5 105,5 90,5 92,7 102,0 102,4 96,3 74,7 

- Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, $ 120,2 124,1 100,1 101,9 113,5 113,2 108,5 85,0 

- Uponor Infra 54,1 71,1 69,5 57,2 52,0 67,1 72,4 52,4 

         

Bruttokate, M€ 106,0 116,9 102,3 104,3 96,7 101,3 97,6 86,2 

- Bruttokate, % 37,8 38,8 36,9 37,6 35,9 34,6 33,4 34,6 

         

Liikevoitto, M€ 23,8 49,6 30,3 28,6 20,4 31,3 25,3 14,3 

- Talotekniikka – Eurooppa 8,5 17,2 7,5 11,9 5,3 10,9 8,2 7,2 
- Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 15,6 27,1 15,0 16,8 19,0 16,8 13,8 7,5 

- Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, $ 18,9 31,4 16,6 18,5 21,2 18,6 15,6 8,5 

- Uponor Infra 2,0 7,9 7,3 1,7 0,0 4,9 5,4 0,6 

- Muut -1,1 -1,7 0,1 -2,1 -3,9 -1,0 -1,8 -1,3 

         

Liikevoitto, % liikevaihdosta 8,5 16,5 10,9 10,6 7,6 10,7 8,6 5,7 

- Talotekniikka – Eurooppa 6,7 13,7 6,3 9,3 4,6 8,8 6,5 5,9 

- Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 15,8 25,4 16,6 18,1 18,7 16,4 14,4 10,0 

- Uponor Infra 3,7 11,1 10,6 3,0 0,0 7,3 7,5 1,1 

         

Kauden tulos, M€ 20,8 35,2 17,8 22,3 12,3 20,5 15,4 7,1 

         

Taseen loppusumma, M€ 868,4 932,8 906,6 872,8 833,2 855,1 862,0 848,3 

         

Tulos/osake, € 0,27 0,43 0,51 0,30 0,18 0,26 0,18 0,10 

Oma pääoma/osake, € 4,89 4,57 4,19 3,96 4,27 4,13 3,84 3,68 

Markkina-arvo, € 1 329,4 1 093,7 877,0 607,6 852,9 714,5 699,1 746,0 

         

Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.) 21,8 23,2 19,0 21,4 14,4 15,1 12,2 8,0 

         
Korollinen nettovelka kauden 
lopussa, M€ 15,1 

 
73,9 

 
147,0 

 
180,5 139,1 

 
190,5 224,9 

 
236,0 

Nettovelkaantumisaste, % 3,6 18,6 40,2 52,2 37,6 52,9 66,7 72,8 
Nettovelkaantumisaste, %, rullaava, 
neljä vuosineljännestä 28,6 37,1 45,7 52,3 57,5 57,9 55,2 54,6 

         

Bruttoinvestoinnit, M€ 14,2 5,1 4,9 6,1 9,9 6,4 5,0 4,8 

- % liikevaihdosta 5,1 1,7 1,8 2,2 3,7 2,2 1,7 1,9 
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VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT JA  
TÄSMÄYTYKSET IFRS-TILINPÄÄTÖSLUKUIHIN 

 
Uponor julkistaa vertailukelpoisen liikevoiton ja vertailukelpoisen bruttokatteen, joiden tarkoituksena on tarjota käyttökelpoista ja 
vertailukelpoista tieota yhtiön liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä. Vertailukelpoinen liikevoitto ja bruttokate eivät sisällä 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (IAC). Tällaisia eriä ovat normaaliin liiketoimintaan kuulumattomat poikkeukset, kuten 
esimerkiksi myyntivoitot ja -tappiot, lisäkustannukset, jotka aiheutuvat toimipisteiden sulkemisesta tai muusta rakennemuutoksesta, 
ylimääräiset alaskirjaukset tai niiden peruutukset, kustannukset, jotka aiheutuvat onnettomuuksista tai tuhoista, ympäristöasioista, 
oikeudenkäynneistä tai sääntelyn muutoksista. 

 
 

 
 

10-12/ 
2020 

7-9/ 
2020 

4-6/ 
2020 

1-3/ 
2020 

10-12/ 
2019 

7-9/ 
2019 

4-6/ 
2019 

1-3/ 
2019 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät         

Rakennejärjestelyt -3,5 -0,1 -5,9 -0,9 -1,4 0,0 0,0 0,0 

Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
liikevoitossa -3,5 -0,1 -5,9 -0,9 -1,4 0,0 0,0 0,0 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, 
yhteensä -3,5 -0,1 -5,9 -0,9 -1,4 0,0 0,0 0,0 
 
         
Vertailukelpoinen bruttokate         
Bruttokate 106,0 116,9 102,3 104,3 96,7 101,3 97,6 86,2 
Vähennettynä: Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät bruttokatteessa 

 
0,3 

 
0,0 

 
-1,1 

 
0,0 

 
-0,1 - - - 

Vertailukelpoinen bruttokate 105,7 116,9 103,4 104,3 96,8 101,3 97,6 86,2 
% liikevaihdosta 37,7 38,8 37,3 37,6 36,0 34,6 33,4 34,6 
 
 
Vertailukelpoinen liikevoitto         
Liikevoitto 23,8 49,6 30,3 28,6 20,4 31,3 25,3 14,3 
Vähennettynä: Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät liikevoitossa 

 
-3,5 

 
0,1 

 
-5,9 

 
-0,9 

 
-1,4 

 
0,0 0,0 0,0 

Vertailukelpoinen liikevoitto 27,3 49,7 36,2 29,5 21,8 31,3 25,3 14,3 
% liikevaihdosta 9,7 16,5 13,1 10,6 8,1 10,7 8,6 5,7 
 
Vertailukelpoinen liikevoitto 
segmenteittäin         
 
Talotekniikka - Eurooppa         
Liikevoitto 8,5 17,2 7,5 11,9 5,3 10,9 8,2 7,2 
Vähennettynä: Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät liikevoitossa 

 
-3,4 

 
0,0 

 
-5,8 

 
-0,8 

 
-0,7 

 
0,0 0,0 0,0 

Vertailukelpoinen liikevoitto 11,9 17,2 13,8 12,8 5,9 10,9 8,2 7,2 
% liikevaihdosta 9,4 13,7 11,2 9,9 5,1 8,8 6,5 5,9 
 
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka         
Liikevoitto 15,6 27,1 15,0 16,8 19,0 16,8 13,8 7,5 
Vähennettynä: Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät liikevoitossa - 0,0 -0,1 - - - - - 
Vertailukelpoinen liikevoitto 15,6 27,1 15,1 16,8 19,0 16,8 13,8 7,5 
% liikevaihdosta 15,6 25,7 16,7 18,1 18,7 16,4 14,4 10,0 
 
Uponor Infra         
Liikevoitto 2,0 7,9 7,3 1,7 0,0 4,9 5,4 0,6 
Vähennettynä: Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät liikevoitossa 

 
0,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- - - 

Vertailukelpoinen liikevoitto 2,1 7,9 7,3 1,7 0,0 4,9 5,4 0,6 
% liikevaihdosta 3,8 11,1 10,6 3,0 0,0 7,3 7,5 1,1 
 
Muut          
Liikevoitto -1,1 -1,7 0,1 -2,1 -3,9 -1,0 -1,8 -1,3 
Vähennettynä: Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät liikevoitossa 

 
-0,1 

 
0,0 

 
-0,1 

 
-0,1 

 
-0,7 

 
- - - 

Vertailukelpoinen liikevoitto -1,0 -1,7 0,2 -2,0 -3,2 -1,0 -1,8 -1,3 
% liikevaihdosta na na na na na na na na 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 
Oman pääoman tuotto (ROE), % 

Tulos ennen veroja – tuloverot  
= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100 
 Oma pääoma, keskiarvo 
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 
 Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 
   = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 100 
 Taseen loppusumma - korottomat velat, keskiarvo 
 
Omavaraisuusaste, % 
 Oma pääoma  
= ––––––––––––––––––––––––––––––––––––---- x 100 
 Taseen loppusumma - saadut ennakot 
 
Nettovelkaantumisaste, % 
 Korollinen nettovelka 
= –––––––––––––––––––––––––––––––––-------- x 100 
 Oma pääoma  
 
Korolliset nettovelat  
= Korolliset velat – rahavarat ilman sidottuja rahavaroja 
 
Tulos/osake (EPS) 
 Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos  
= ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------------- 

Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 
 
Oma pääoma/osake 
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------- 
 Osakeantioikaistu osakemäärä vuoden lopussa 
 
Osakkeen keskikurssi 
 Osakkeiden euro-määräinen vaihto 
= –––––––––––––––––––––––––––– 
 Osakkeiden kpl-määräinen vaihto 
 
Bruttokate % 
 Bruttokate  
=  –––––––––––––––––––––––––––  x 100 
 Liikevaihto 
 
Liikevoitto % 
 Liikevoitto  
=  –––––––––––––––––––––––––––  x 100 
 Liikevaihto 
 
Vertailukelpoinen bruttokate 
= Bruttokate – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
 
Vertailukelpoinen bruttokate % 
 Bruttokate – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
=  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------– x 100 
 Liikevaihto 
 
Vertailukelpoinen liikevoitto 
= Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
 
Vertailukelpoinen liikevoitto % 
 Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
=  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------– x 100 
 Liikevaihto 
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