
 
 
 
 
 

 
 

Lounea Oy:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021 

Julkaisuvapaa 27.8.2021 

 

Lounean liikevaihto kasvoi  
alkuvuonna 76% 
 

• Lounea-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 76 % ollen 29,2 M€. Viime vuonna 
ostetun Canorama Oy:n mukaantulo osaksi Lounea-konsernia nosti alkuvuoden liikevaihtoa 11,2 
M€.  Lounea-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto eli ilman Canoraman tuomaa vaikutusta kasvoi 
10%, joka sekin on markkinoita nopeampaa kasvua.  

• Koko konsernin liiketulos heikkeni viime vuodesta, ollen 0,8 M€ M€ (1,2 M€). Liiketulosta 
heikensi etenkin poistojen kasvu. Poistot kasvoivat sekä Canoraman hankinnasta 
aiheutuvasta liikearvopoistosta, että voimakkaan verkonrakentamisen johdosta. Liiketulosta 
heikensi myös Canoraman toimintojen integroinnista aiheutuvat kertaluonteisiset menot. 
Lounea konsernin vertailukelpoinen käyttökate 5,0 M€ (4,6 M€) parani mutta liiketulos 
0,8 M€ (1,0 M€) heikkeni poistojen kasvusta johtuen.  

• Konsernin tulos parani ollen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2,6 M€ (2,1 M€).  
• Konsernin investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 5,8 M€ (6,1 M€). Investoinnit kohdistuivat 

pääosin valokuituverkon laajenemiseen ja verkon kapasiteetin kasvattamiseen. 
 
 
Katsauskauden keskeiset tunnusluvut Lounea-konsernissa 
 

 1 - 6/2021 (M€) 1 - 6/2020 (M€) Muutos % 
Liikevaihto 
 

29,2 16,6 +76 % 

Käyttökate 
 

5,8 4,9 +19 % 

Liikevoitto 
 

0,8 1,2 -35 % 

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2,6 2,1 +25 % 

 
Liikevoitto % 
 

2,7 % 7,4 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 

Toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen: 

Toteutamme kasvustrategiaa  
Valokuituliiketoimintamme laajeni strategiamme mukaisesti uusille  
toimialueille. Lounea rakentaa modernin ja huippunopean valokuituverkon  
Harjavaltaan. Harjavallan valokuituverkon suunnittelu on käynnissä ja kaivut ensimmäisillä alueilla 
alkavat heinä-elokuussa 2021. Aloitimme kesän aikana myös kartoittamaan kiinnostusta 
valokuituun Etelä-Pohjanmaan alueella.   
 
Viime vuonna ostamamme Canorama Oy siirtyi yrityskaupan myötä osaksi Lounea-konsernia 
kesällä 2020. Uusi yhteinen suunta vahvistui entisestään, kun Canoraman nimi muuttui 1.5.2021 
Lounea Yritysratkaisut Oy:ksi. Yhdistyminen mahdollistaa laajentuneen valikoiman palveluita ja 
asiantuntemusta yhden kumppanin kautta, jolloin mahdollisuus keskittyä omaan liiketoimintaan 
kumppaniverkoston pyörittämisen sijaan paranee. 
 
Lounea kiihdyttää valokuituliiketoimintaansa kahdella merkittävällä 
yhteistyöllä 
Elisa ja Lounea sopivat yhteistyöstä, jossa yhtiöt perustivat valtakunnalliseen valokuituverkon 
rakentamiseen keskittyvän yhteisyrityksen. Yhteistyö käynnistyi ensimmäisissä pilottikohteissa 
alkuvuoden aikana. Yhteisyrityksen kautta Lounea vastaa kuituverkon rakentamisesta ja 
palveluiden myynnistä Elisan brändillä. Elisa vastaa myytyjen palveluiden operoinnista ja 
laskutuksesta. Yhteistyössä Elisan kanssa saamme rakennettua entistä enemmän 
valokuituverkkoja, joka on strategiamme kannalta erittäin merkittävä asia.  
Rakentamista jatketaan pilottikohteista saatavien kokemusten perusteella asiakaskysynnän 
mukaisesti. 
 
Lounea liittyi maaliskuun lopulla Telian Avoin Kuitu -verkostoon palveluntarjoajaksi. Lounea 
tarjoaa Telian Avoin Kuitu -verkoston kautta kuituyhteyden hankkineille asiakkaille laajakaistat, 
langattoman verkon palvelut sekä tietoturvaa ja viihdepalveluita. Näin saimme lisättyä tuhansia 
potentiaalisia liittymiä kohdeasiakkaiksemme ilman omia investointeja.  
 

Muutoksia Lounean hallituksessa  
Lounea Oy:n hallitus valitsi tammikuussa pidetyssä kokouksessa puheenjohtajakseen Petri 
Niemen. Hallituksen edellisen puheenjohtajan Jukka Hulkkosen toimikausi hallituksen jäsenenä 
päättyi yhtiöjärjestykseen kirjatun ikäpykälän vuoksi vuoden 2020 lopussa. Uutena hallituksen 
jäsenenä aloitti Jouni Hautala. Lounean hallituksen jäseninä toimikaudella jatkavat Elise 
Lepinsalo-Harju, Jaana Kyyrä, Jari Stenberg ja Immo Sundholm. 
 

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.5.2021 
Lounean varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.5.2021. Kokous pidettiin poikkeusjärjestelyin 
koronapandemian takia. Lounean osakkeenomistajilla oli mahdollisuus itse tai asiamiehensä 
välityksellä käyttää oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon sähköisesti ja seurata yhtiökokousta 
suorana verkkolähetyksenä. Kaikki esityslistalla olleet päätösehdotukset hyväksyttiin.  
 
Lounean yhtiöjärjestykseen kirjattu lunastuslauseke pysyy voimassa  
Varsinais-Suomen Käräjäoikeus antoi 19.3.2021 ratkaisunsa Lounean  
yhtiöjärjestykseen kirjattua lunastuslauseketta koskevassa asiassa. Käräjäoikeuden 
tuomiolauselman mukaan OTC-sijoituksen kanne hylättiin ja Lounean yhtiöjärjestykseen kirjattu 
lunastuslauseke pysyy voimassa. OTC-sijoitus on ilmoittanut tyytymättömyydestä päätökseen. 
 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

Liittymien määrä, kpl 

  06/2021 06/2020 Muutos 

Data 54 517 45 554 +20 % 

Puhe 4 837 6 641 -27 % 

TV 51 788 45 224 +15 % 

 

Valokuituliittymien määrä, kpl 
 

  06/2021 06/2020 Muutos 

Kytketyt liittymät 52 171 41 948 31 % 

Rakennettu kanta 96 790 73 649 24 % 
 
Sopimus Vuores Palvelu Oy:n alueverkon palvelujen toimittamisesta toi Lounean verkon piiriin 
3 900 uutta asiakasta. 
 

Henkilöstö 
Konsernin henkilöstön kokonaismäärä (aktiiviset työsuhteet) oli katsauskauden lopussa 314 
(206) henkilöä. 
 
Liiketoiminnan näkymät 
Yhtiö arvioi loppuvuoden operatiivisen tuloksen pysyvän hyvällä tasolla. Koronatilanteen 
mahdollinen paheneminen tuo arvioon kuitenkin epävarmuutta.  

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet 
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja suuntaa-antavia lukuja konsernin 
tuloskehityksestä. Konserniyhdistelyssä ei ole huomioitu konsernin osakkuusyritysten vaikutusta. 

Lisätiedot 
Toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, veli-matti.viitanen@lounea.fi, 029 7070 275 
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